
Case Study (Kalika Community) 

 

Een moestuin als nieuwe inkomstenbron 

Asha Bhandari, een geletterde vrouw van 26 jaar, woont in de 

Kalika-gemeenschap van Pokhara Metropolitan City nr. 28. Ze 

woont met haar schoonmoeder, zwager, echtgenoot en een zoon in 

een klein huis als een gezamenlijk gezin. 

Ze zegt: “Vroeger gebruikten we zelfvoorzienende groenteteelt op 

een traditionele manier. Het was niet voldoende voor gezinsgebruik. 

We moesten geld uitgeven om groenten te kopen. Mensen waren niet 

geïnteresseerd in groenteteelt omdat hun familie zichzelf daarmee 

niet kon onderhouden.” Ze legt uit dat de lokale bevolking meerdere 

beroepen tegelijkertijd uitoefent, zoals  buffel, geiten en pluimvee 

houden en traditionele landbouw. 

“Het Kalika Solar Lifting Water Supply and Sanitation Project is 

gestart in onze gemeenschap op 8 augustus 2016. Het Rode Kruis 

en de Unica Foundation hebben onze plattelandsgemeenschap 

enorm geholpen. Waar lokale dorpelingen veel tijd spendeerden 

om water te halen, hadden ze geen tijd meer om inkomsten te 

genereren. Het probleem met het water halen maakte het leven in 

het dorp een stuk gecompliceerder. De mensen van Kalika hebben 

geen kennis en vaardigheden met betrekking tot 

inkomstengenererende activiteiten. Het Rode Kruis heeft ons 

getraind in groenteteelt met inkomensgenererende training. Ik ben 

getraind met voldoende kennis en vaardigheden op praktische en 

theoretische wijze van systematische groenteteelt. Het Rode Kruis 

heeft 10.000 Nepalese Roepies via het Water User Committee 

geleverd voor zaden van verschillende groenten. Ik kocht 

verschillende groentezaden en begon de groenteteelt op 2543,7 

vierkante meter land. Ik heb 77.000 Nepalese roepies per veld 

verdiend, met de verkoop van komkommers, tomaten, bloemkolen, 

kool en bonen. De training en ondersteuning qua zaadgeld heeft me aangemoedigd om over te 

schakelen naar groenteteelt.  

Momenteel ben ik bezig met systematische groenteteelt, afhankelijk van het seizoen. De tijd die ik 

vroeger gebruikte om water te halen, kan ik nu in groenteteelt stoppen. Ik verkoop soms groenten 

op de Kalika-bazaar en soms stuur ik mijn groenten naar de groentewinkel (mundi) in Pokhara 

via de bus. Het inkomen uit de verkoop van groenten is een sterke bron van gezinsuitgaven 

geworden. 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 de steun aan vrouwen op het 

platteland zoals wij.” 


