Begeleidende tekst bij powerpoint UMN Nepal - 14 oktober 2018
Dia 1. Kerk in Actie
Dia 2. Leven van vis in de bergen van Nepal
Om de situatie van de bevolking te verbeteren is het belangrijk dat ze weten hoe ze door het meer
meer inkomsten kunnen krijgen en genoeg voedsel te hebben voor het hele jaar. Deze vrouw heeft
geleerd hoe ze er voor kan zorgen dat er meer vissen in het meer komen. Op deze foto een van de
vissen die groot genoeg is om te verkopen.
Dia 3. Het Syarpumeer zorgt voor meer inkomen
Het grote meer werd eigenlijk nergens voor gebruikt. Hier zag United Mission Nepal, partner van Kerk
in Actie, een grote kans om vissen te telen, zodat de bevolking het hele jaar door genoeg te eten zou
hebben.
Dia 4. De bevolking teelt vis op een duurzame manier
Ze trainen de boeren die om het meer wonen hoe ze vis kunnen kweken en telen in het meer. Ze leren
hoe ze met het meer om moeten gaan zodat de visopbrengst het grootst is.
Dia 5. Ze verkopen dit voor een goede, eerlijke prijs
De kleine, jonge vissen worden ingekocht, omdat er niet genoeg vissen in het meer leven. Nadat de
vissen groot genoeg zijn, gaan ze naar de plaatselijke markt waar ze worden verkocht.
Dia 6. Het afwateringsysteem zorgt ervoor dat er geen vis verloren gaat
Tijdens het regenseizoen overstroomde het meer vaak. Hierdoor gingen er ook veel vissen dood die in
de stroom meegezogen werden. Door middel van een 40 meter lang afvoerkanaal kan het overtollige
water op een gecontroleerde manier uit het meer stromen. Hierdoor is al 300 tot 500 kilo vis ‘gered’.
Dia 7. Ook geiten- en groentenbedrijfjes zorgen voor extra inkomen
63 boeren zijn met hulp van UMN verschillende projecten gestart. Zoals het houden van geiten,
opzetten van een winkeltje, verbouwen van groenten, telen van vissen en het houden van bijen. Zo
hebben zij hun inkomens kunnen vergroten en zijn ze zeker zijn van genoeg voedsel voor het hele
jaar.
Dia 8. Hierdoor hebben 1600 mensen genoeg te eten
Doordat UMN samen met de boeren is gaan kijken hoe ze het beste vissen kunnen telen en nieuwe
bedrijfjes kunnen starten zijn de inkomsten van veel boeren gestegen. Nu kunnen al 1600 mensen het
hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Dia 9.
Bedankt voor uw steun!

