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Status bouwproject  26 mei 2021
Corona Nepal
Containerproject
2de fase - invulling



intro

Donatie Rotary 
Noordwijk sprong 

voorwaarts voor project

Vele donaties mogen 
krijgen voor fase 1 en nu 

ook fase 2

Kerken, bedrijven, 
familie, vrienden, 

kennissen en 
geïnteresseerde uit 

binnen en buitenland.

Zorgpremies gedoneerd 
gekregen, cadeaus voor 

PhD promotie naar 
stichting e.d.

48 Kookkachels geplaatst
Al 14 vaste donateurs 

voor kind 
studiesponsoring.

Project goed op budget &

loopt voor op plan



48 Kookkachels geplaatst
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www.sailung.nl
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Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1 
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling
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1 oktober 2020–
26 mei 2021

zeer veel gebeurd 
in 8 maanden tijd

• Bouwteam
• 7 ervaren bouwers (full time)

• bulldozer machinist

• 3 steenwerkers

• 2 metaal bewerkers

• En tot wel 50 dorpsgenoten

• Coördinatie
• Makar en Krishna coördinatie en 

materiaalvoorziening
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Onderkomen van bouwteam
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De Start

• Bulldozer 
• 6 dagen beschikbaar

• Een toegangsweg – SLIM !!

• Keermuur

• Hulptroepen

• Diepe gaten
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Veel
Handwerk
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het grote werk

kan beginnen

• Kathmandu

• betonmolen €1000

• stroomaggregaat

• betontrilnaald
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fundatie 
gesteld

15 november 
2020
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2 december 2020 voorbereiding 1st vloer 14



14 December 2020
support van

50 man, vrouw en jeugd

• 1st etage vloer

• bekisting kunstwerk

• gemeenschap inzet

• manden van wel 80 kg 

• paar dagen rust ……
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Materiaalvoorziening = 
uitdaging

• Zand 20 km – 5 uur rijden* 

• Betonijzer - Kathmandu – 2 dagen

• Cement en andere zaken – 6 uur 

• Hout- uit het bos – uren zagen

• Bamboo – 4 uur 

• Steen blokken – 12 uur

• Brokken steen – 15 minuten

• * transporttijden = enkele reis
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balken voor deurposten en ramen 
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Nachtelijke levering 500 blokken

Chauffeur komt nooit meer 



Stenen uit de kant van de berg
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Keermuur van lokale stenen 



26 bamboe stengels á €1,25 + €57 transport

in het donker weer thuis 21



zand en grit om beton te 
maken voor het dak
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Gemeenschap helpt 
weer mee

• het dak

• Vrijdag 19 februari 2021

• Het weer zit mee, beetje 
sneeuw houdt ons niet tegen

• Mannen, vrouwen en jeugd 
uit de gemeenschap hebben 
zich weer ingezet om de klus 
te klaren.

• Elektriciteit in dorp voor 2 
dagen uitgevallen

• Gelukkig zelfvoorzienend 
met eigen stroomaggregaat. 
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4 weken later

13 maart 2021
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9 april 
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13 april 



13 mei 2021
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20 mei 2021 – stucwerk lokalen klaar



• Elektra

• Stoep

• Ramen

• Schilderwerk

afwerking
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Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1 
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling
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Nog steeds op budget
Accounting
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• Pak geld

• Boekhouding

• rekeningen

alles contant ->
Npr 1.000.000
~€7200

Vracht blokken
Stenen €840
Transport €271

Ramen 
Deuren
€100,-



Update afronding fase 1

• Laatste steen

• Ramen deuren

• Elektriciteit

• Schilderwerk

juni ingebruikname !?
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Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1 
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling
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Nepal & 
Corona

• 30 miljoen inwoners 

• per 24 mei 2021 ->513.000 
besmettingsgevallen

• -> 6.346  sterfgevallen

• Registratie onvolledig!!

• 3de golf is dramatisch toegeslagen 
in Nepal
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Sailung & Corona

• eind april 8 besmettingen

• medio mei >150

• dichtstbijzijnde ziekenhuis overvol en tekort O2

• school weer gesloten – geen inkomsten

• huiswerk bij de kinderen thuis gebracht

• inkomsten gemeenschap getroffen door slechte 
groente prijzen, reisverbod regio Kathmandu -> 
uit(af)stel schoolbijdrage

• groente niet te verkopen, nu als voer voor de 
beesten

• mondkapjes en handsanitizer verdeeld

• mensen zijn bang
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Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1 
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling
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Container voor Nepal
Lijkt haalbaar!!

• boot -> Calcutta (India) -> trein tot Birgunj -6 km in Nepal -
>vrachtwagens de bergen in

• €11.400 voor 40ft HC container  (76 m^3)

(~€ 150 per m^3 ; €7,50 per bananendoos)

• Samenwerking met Nepal Federatie Nederland
• , meerdere stichtingen willen spullen versturen

• Vrijstelling importbelastingen nodig :Ministry of Finance (MoF) Nepal

• Spullen:

• Schoolmateriaal, kleding, computers, zonnepanelen, medische
apparatuur + ??? 

• Kennis & support van stichting Goods for Gambia  Hoogeveen
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Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1 
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling
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2de fase: invulling
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• 2de fase gelijk doorstarten

• bouw zeer voortvarend

• Top-team is beschikbaar.

• Veiliger

• minder overlast voor de kinderen.

• focus op de inrichting van de school 
en het schoolterrein.

->  Fondsenwerving 2de fase

februari 2021 gestart!



2de fase
invulling

• Computer/internet café 
lokaal

• Gemeenschapsruimte

• Schoolkeuken

• Docenten woonruimte

• Saintairgebouw

• School speelterrein
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Budget 2de fase
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Phase 2
total NPR total €

final total 

€

Last 2 rooms 2022800 € 14.449 € 14.449

Sanitary Building 1208200 € 8.630 € 8.630

Kitchen 252000 € 1.800 € 1.800

Computer room 2406500 € 17.189 € 6.832

School playground 485000 € 3.464 € 3.464

Teachers room 90000 € 643 € 643

Class Room furniture 1680000 12000 € 9.857

€ 58.175 € 45.675€ 12.500

2.143€       

material 

sponsor

10.357€     



Budget 2de fase
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Budget 2de fase  Total €58.175

Materiaal donaties € 12.500

Rest € 45.675

Donaties

Vrienden, kennissen en andere € 26.140

Wilde Ganzen (in overleg) € 15.225

totaal € 41.365

Nog te werven incl Wilde Ganzen €  4.310 

Nog te werven excl Wilde Ganzen € 19.535



Planning 2e fase 2021

• Go/No Go
• juni start 2e fase 

• afronding gebouw

• juli – augustus sanitairgebouw
• september inrichting 
• Internet Satelliet schotel ??
• oktober speelterrein

eind oktober feestelijke opening  !!!
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U bent altijd 
welkom in 

Sailung
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VRAGEN ??



47



Sponsorkinderen
~25% van de kinderen volgen gratis onderwijs, ouders kunnen niet betalen
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-> Afgelopen 6 weken weer 3 kinderen voor 5 jaar gesponsord gekregen
– nu totaal 14
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Namasté

Nepalees: nʌmʌsˈteː) is een groet en mudra. 
Het woord heeft zijn oorsprong in het 

Sanskriet "nam" (buigen) en betekent "ik buig 
voor jou".

Namasté is een gebruikelijk gebaar om te 
groeten en respect te tonen.
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➢ Email: info@sailung.nl
➢ www.sailung.nl

Stichting Ton Memorial School Sailung
Korenschoofstraat 101
3513 DE Utrecht
Nederland

IBAN: NL54 ABNA 0840 3644 23
BIC ABN AMRO: ABNANL2A

ANBI / RSIN: 8593.40.764
Chamber of Commerce: 73065803

Member Nepal Federation Netherlands
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School locatie : 27°34’19.81N 85°59’55.0″E

Project
maakt 
indruk
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Sailung schoolgebouw
-> zichtbaar vanuit de ruimte

Stichting Ton Memorial School Sailung

www.sailung.nl
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