
Case Study Hamsapur Community 

Het houden van pluimvee als een nieuwe vorm van inkomstengeneratie 

Arjun Kumar Shrestha, een geletterde man van 45 jaar, 

woont in de Hanspokhari-gemeenschap van Rupa Rural 

Municipality Ward nr. 7. Hij woont met zijn vrouw, 1 zoon 

en 3 dochters in een klein huis. 

Hij vertelt: "We kenden de techniek van pluimvee houden niet 

maar toch zijn we er aan begonnen. We hadden maar een 

paar kippen (drie of vier). Alle bewoners deden dit op een 

traditionele manier. Het gaf niet veel inkomen. Het was een 

open boerderij die ervoor zorgde dat we problemen kregen 

met onze sanitaire voorzieningen. Onze moestuin werd ook 

vernietigd door het pluimvee.” 

Het Hamsapur Solar Lifting Water Supply and Sanitation Project is in de gemeenschap gestart 

vanaf 11 december 2017. Het Rode Kruis en de Unica Foundation heeft de plattelands-

gemeenschap geholpen. “Omdat er meer tijd nodig is om water te halen, denken lokale 

dorpsbewoners niet aan andere manieren om inkomsten te genereren. Het waterprobleem heeft 

het leven in de dorpen gecompliceerder gemaakt. Mensen moeten veel tijd besteden om water te 

halen. We zijn getraind in het genereren van inkomsten. Ik heb deelgenomen aan de ‘Basic Poultry 

Training’ verzorgd door het Rode Kruis. Ik ben op praktische en theoretische wijze getraind en 

heb nu voldoende kennis en vaardigheden van systematische pluimveehouderij geleerd. We krijgen 

zowel startkapitaal als extra kennis en vaardigheden voor systematische pluimveehouderij. De 

training in combinatie met het geld heeft me aangemoedigd om pluimveehouder te worden.” 

Momenteel is Arjun bezig met het systematisch houden van 

pluimvee, zoals hij leerde op de training. “Ik ben samen met 

mijn vrouw dit bedrijf begonnen. De tijd die eerder werd 

besteed aan het ophalen van water kan nu worden gebruikt 

in de pluimveehouderij, nadat de huishoudelijke kranen met 

water zijn geïnstalleerd. Deze nieuwe baan heeft mijn 

inkomen verhoogd. Hoewel we in onze gemeenschap geen 

directe toegang tot de markt hebben, kan ik mijn productie 

lokaal verkopen en daarmee mijn gezinsuitgaven bekostigen. 

Mijn inkomen is ongeveer veertigduizend roepies. Het heeft 

ons gezin geholpen in de huishoudelijke uitgaven. Ik ben erg 

blij met de inkomsten genererende training van het project 

en wil het Rode Kruis en de Unica Foundation bedanken voor het project en voor de ondersteuning 

van landelijk gelegen locaties door middel van dergelijke trainingen en basisondersteuning.” 


