
Case Study (Kalika Community) 

Pluimveehouderij als een nieuwe vorm van inkomsten 

 Kabita Thapa, een geletterde vrouw van 31 jaar, woont in het Daumadi-cluster van de Kalika-

gemeenschap in Pokhara Metropolitan City Ward. Ze woont samen met haar schoonvader, 

schoonmoeder, echtgenoot, zoon en dochter in een klein huis als een gezamenlijk gezin.      

Ze zegt: “We waren erg druk met het halen van water. Het kostte 

ongeveer anderhalf uur om een pot water te verzamelen. De totale drie 

potten water waren nodig om te drinken en te koken, allemaal voor 

slechts één familie. We hadden geen tijd voor andere activiteiten". Ze 

voegde eraan toe dat de lokale bevolking van Daumadi al haar tijd had 

besteed aan het verzamelen van water, net als zij. Ze hadden geen 

kennis en vaardigheden van het houden van pluimvee. Daarom hebben 

ze op traditionele wijze zelfvoorzienende pluimveehouderijen 

opgericht. Het had een heel klein inkomen en mensen werden niet 

aangetrokken door de pluimveehouderij omdat ze onvoldoende tijd, 

kennis en vaardigheden hadden om dit tot een succes te brengen. 

“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 

hiermee enorm geholpen. Waar lokale dorpelingen 

veel tijd spendeerden om water te halen, hadden ze 

geen tijd om inkomsten te genereren. Het probleem 

met het water halen maakte het leven in het dorp 

een stuk gecompliceerder. De bevolking van 

Deumadi heeft geen kennis en vaardigheden met betrekking tot inkomsten genererende 

activiteiten. Daarom organiseerde het Rode Kruis de basisopleiding voor het houden van 

pluimvee. Bovendien heeft de Water User Committee mij de mogelijkheid geboden om deel te 

nemen aan deze training. Ik ben nu getraind met voldoende kennis en vaardigheden op praktische 

en theoretische wijze. Verder heeft het Rode Kruis 30.000 Nepalese Roepies beschikbaar gesteld 

via het Water User Committee om kuikens te houden. Ik heb een kippenboerderij opgestart en ben 

met de pluimveehouderij begonnen vanuit Kartik 2074 BS. We kregen ook startgeld. De training 

in combinatie met het startgeld heeft me aangemoedigd om te beginnen als pluimveehouder.  

Water is nu beschikbaar vanuit onze tuin. De tijd die eerder werd besteed aan het halen van 

water, wordt nu gebruikt om pluimvee systematisch te telen zoals ik heb geleerd van de training. 

Alle familieleden zijn actief in de pluimveehouderij, waar ze de kuikens verzorgen en voeren. 

Deze nieuwe baan heeft mijn inkomen verhoogd. Ik verkocht mijn kippen in Pokhara omdat het 

dichtbij was en ik er contracten had met de lokale markt. Mijn inkomen is ongeveer 30.000 

Nepalese Roepie. Het heeft ons gezin geholpen om huishoudelijke uitgaven en besparingen te 

beheren. Ik ben erg blij met de inkomsten genererende opleiding van het project en ik wil het 

Rode Kruis en de Unica Foundation bedanken voor hun initiatie van het project en voor hun 

steun tijdens het project. 


