
Projectplan Wacalea Foundation 

 

 
 

 
Projectplan 

 

Project heropbouw gebouwen na 
aardbeving in Nepal 

 

 

 



 

1 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Hoofdstuk         Pagina 

1. Inleiding           2 

2. Organisatie Wacalea Foundation       3 

3. Achtergrond Nepal         5 

4. Doelstelling project         7 

5. PR en voorlichting         10 

6. Financiële planning         11 



 

2 

 

 

1. Inleiding 

Voor u ligt het projectplan voor het ondersteunen van een lokaal initiatief 
heropbouw gebouwen na de aardbeving van 2015 in Nepal. 
Dit is een initiatief van de Stichting Wacalea Foundation. Stichting Wacalea 
Foundation is in 2012 opgericht. Wacalea staat voor Watch, Care en Learn. 
 

De aanleiding. 
25 april 2015. Een grote aardbeving treft Nepal. Een van de armste landen op onze 
aardbol. Al snel worden grote inzamelacties georganiseerd en wordt (eerste) hulp 
geboden aan slachtoffers van deze natuurramp in Nepal. 
Wacalea Foundation is al enige jaren actief in Nepal en via ons bestaande netwerk 
kunnen we (ook) direct hulp bieden aan aardbeving slachtoffers. Via ons netwerk 
komen we op plaatsen in Nepal waar de initiatieven via grotere NGO’s geen hulp 
bieden. Een van onze bestuursleden reist op persoonlijke titel af naar Nepal om 
fysiek mee te helpen aan de hulp die geboden wordt en om de besteding van onze 
steun met eigen ogen te aanschouwen. 
 
Nu, in 2017, constateren we dat de hulpverlening in Nepal op veel plaatsen volledig 
tot stilstand is gekomen. De gevolgen van de aardbeving voor de woon- en 
leefomgeving van de Nepalese bevolking zijn echter op veel plaatsen nog zichtbaar. 
Veel gebieden hebben nog niet voldoende hulp ontvangen en zijn zonder deze hulp 
niet in staat om een minimaal niveau van wonen en leven voor zichzelf en anderen te 
realiseren. 
 
 
De opbouw van deze aanvraag. 

• In hoofdstuk 2 beschrijven we de visie, werkwijze, en organisatie van de 
Stichting Wacalea Foundation (verder genoemd Wacalea Foundation).  

• In hoofdstuk 3 leggen we uit waarom Nepal als land past binnen de filosofie 
van onze foundation. 

• In hoofdstuk 4 formuleren we de doelstelling van het project.  

• In hoofdstuk 5 leest u hoe we PR vormgeven.   

• Tot slot leest u in hoofdstuk 6 de begroting voor dit project. 
 
 
 

 



 

3 

 

2. Organisatie Wacalea Foundation 
 
De Wacalea Foundation wil mensen, zowel kinderen als volwassenen, die leven in een 
onveilige en/of instabiele leefomgeving, steunen met als doel dat ze zich ontwikkelen naar 
een, in hun eigen omgeving en cultuur, menswaardig bestaan. 
Dit realiseren we door kennis, geld en ervaring te verzamelen en te investeren in lokale, 

kleinschalige projecten.  

Visie. 

We ontwerpen of steunen een lokaal zorgconcept op maat op basis van initiatieven en/of 
vragen en behoeften die de lokale bevolking heeft. Vragen en behoeften gericht op de 
ontwikkeling van hun woon- en leefklimaat.  
Het doel is dat een project duurzaam is. En hiermee bedoelen we dat de lokale bevolking de 
intenties van onze visie, het zorgconcept en de aanpak zelf begrijpen, kunnen uitvoeren, 
kunnen onderhouden maar ook kunnen herhalen. Einddoel is dat de lokale mensen op de 
projectdoelstelling zelfvoorzienend zijn.  
 

Werkwijze. 

We werken op basis van de principes van projectmatig creëren. Nadat we een project 
hebben benoemd, maken we een projectplan. 
In dit plan beschrijven we het project: de (strategische) doelstellingen van het project, de 
projecten welke onderdeel zijn van de aanpak, de projectorganisatie, de rol en bijdrage van 
de lokale bevolking, de begroting van het project, de communicatie naar betrokken 
sponsoren, de projectfasering en de projectplanning.  
 

Organisatie Wacalea Foundation 

Naam    : Wacalea Foundation 
Adres    : Westerpark 151 
Potscode   : 5042 MK  
Plaats    : Tilburg 
Telefoon   : 06-14679141 
E-mailadres   : Lianne@wacalea.com 
Website   : www.wacalea.com 

Inschrijving K.v.K  : 56249268 

Rekeningnummer  : ING 6260294 t.n.v. Stichting Wacalea Foundation 
Anbi nummer   : Wij zijn erkend als een Algemeen nut beoogde instelling 
 
Contactpersoon 
Naam    : Ron van den Heuvel 
Telefoon   : 06-46741263 
E-mailadres   : ron@wacalea.com 
 

http://www.wacalea.com/
mailto:heuvel@consortgroep.nl
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Bestuursleden 
Voorzitter   : Ron van den Heuvel 
Secretaris   : Lianne van Deurzen 
Penningmeester  : Manon van den Heuvel 
Lid:    : Mascha Boender 
 
In dit plan werken we samen met de navolgende lokale partner in Nepal  
Naam    : Om Adhikari 
Plaats    : Kathmandu 
Telefoon   : 00979846232110 

Emailadres   : omsbikingandhikingnepal@gmail.com 
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3. Achtergrond Nepal 
 

Economie  

Economisch behoort Nepal tot de armste landen van de wereld en is derhalve een derde 

wereldland. De Nepalese economie kenmerkt zich door een zeer ongelijke verdeling van de 

welvaart. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt 240 Euro op 

jaarbasis. Hierbij is een groot onderscheid tussen het platteland (110 Euro) en Kathmandu 

(514 Euro). Meer dan de helft van de bevolking moet zien rond te komen van 1 Euro per dag. 

Naast deze scheve verdeling tussen platteland en stad, is er ook een gigantische kloof 

tussen arm en rijk. De helft van het nationaal inkomen wordt door ca. 13% van de bevolking 

verdiend. Dit verklaart waarom de meerderheid van de Nepalezen zich nauwelijks een 

buskaartje kan veroorloven, terwijl de ministers rondrijden in de allernieuwste auto’s. 

 

Politiek 

Tussen 1996 en 2006 was Nepal verwikkeld in een burgeroorlog, waarin meer dan 12.000 

mensen om het leven zijn gekomen. De Maoïstische opstandelingen bezetten meer dan 60% 

van Nepal. Hun grootste doel was om de koning Gyanendra Bir Bikram Shah af te zetten en 

een communistische natie te beginnen zoals China na de revolutie. Op 21 november 2006 

werd tussen de democratische regering en de maoïstische rebellen een 

vredesovereenkomst gesloten. Op 28 december 2007 stemde een overgrote meerderheid in 

het Nepalese Parlement voor afschaffing van de monarchie. De Nepalese Grondwetgevende 

Vergadering besloot deze wet een half jaar later - op 28 mei 2008 - in werking te stellen. De 

koning verliet officieel het paleis, waarmee het Koninkrijk Nepal tot de geschiedenis behoort 

en voortgaat als de ‘Democratische Federale Republiek Nepal’.In 2015 heeft Nepal een 

nieuwe democratische grondwet vastgesteld. 

 

Met name door de politieke onrust in het verleden, zijn er in Nepal ontzettend veel 

weeskinderen. Daarnaast leven duizenden kinderen op straat. Deze kinderen zijn erg 

kwetsbaar voor misbruik op het gebied van drugs, criminaliteit, kinderarbeid of 

mensenhandel in de seksindustrie. Vele hulporganisaties uit het buitenland en NGO’s (non 

government organisations) bieden een helpende hand, toch blijft iedere vorm van hulp 

broodnodig.  

 

Sociaal economisch Nepal 
Nepal kent vele verschillende etnische groepen en status en rang spelen een belangrijke rol 

in de Nepalese samenleving. De sociale hiërarchie werd van oudsher onder andere vorm 

gegeven door het kastenstelsel. Officieel is het kastenstelsel afgeschaft, maar in de 

dagelijkse praktijk is nog steeds sprake van verschillende sociale lagen. Het is voor vele nog 

steeds onmogelijk zich verder te ontwikkelen. Nepal wordt tot de ontwikkelingslanden met een 

laag gemiddeld inkomen gerekend. De bevolking is voornamelijk afhankelijk van inkomsten door 

landbouw en toerisme. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsland
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Ook na de aardbeving van 2015 is de steun van de regering ten behoeve van de 

wederopbouw beperkt. Grote gebieden hebben nog geen of nauwelijks hulp van de overheid 

gekregen. 

 

Meer informatie over Nepal vind je op: 

www.welcomenepal.com 

www.nepal.com 

www.visitnepal.com 

 

http://www.welcomenepal.com/
http://www.nepal.com/
http://www.nepal.com/
http://www.visitnepal.com/
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4. Doelstelling project 
 
Het initiatief valt onder de verantwoordelijkheid van Wacalea Foundation, welke een 
bestuurslid aanwijst als verantwoordelijke voor de bewaking van het project. 
 
Het project. 
Wij hebben als project een bestaand lokaal initiatief gekozen dat als doelstelling heeft om 
gebouwen die door de aardbeving verwoest zijn opnieuw te bouwen. Dit samen met de 
lokale bevolking van Nepal én met behulp van (voor Nepal) nieuwe technieken waardoor 
huizen meer aardbeving bestendig zijn. Met behulp van plastic flessen worden huizen 
gebouwd, waarmee ook een beter milieu wordt gecreëerd. 
 
Het project is opgezet in het district of Shindupalchok Palchok VDC3. In dit gedeelte van 
Nepal lag het centrum van de aardbeving in 2015. 
Gestart wordt met de heropbouw van een school. In een woongemeenschap/kern wordt met 
behulp van plastic flessen een school met twee lokalen gebouwd. Vrijwilligers verzamelen 
plastic flessen en de lokale bevolking vullen deze met zand. Daarna wordt onder begeleiding 
van de initiatiefnemers door de lokale bevolking en vrijwilligers uit de gehele wereld een 
school geconstrueerd.  
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Voor de lokale bevolking is dit een leertraject. Ze worden begeleidt om deze techniek na dit 
schoolproject zelf te kunnen toepassen en daarmee eigen woningen te bouwen in het kader 
van de wederopbouw. 
Voor het bouwen van een school is ongeveer 13.000 dollar benodigd (materialen en de 
begeleiding). 
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5. PR en voorlichting 

In Nederland onderneemt Wacalea foundation allerlei activiteiten om haar werkzaamheden 
onder de aandacht te brengen. 

a. Berichtgeving via mediakanalen 

Wacalea foundation heeft een eigen website, www.wacalea.com waarop informatie is te 
vinden over de projecten welke worden ondersteund. Daarnaast publiceert Wacalea 
foundation regelmatig berichten via Sociale media richting belangstellenden en sponsoren. 

b. Binden van sponsoren 

Wacalea foundation is continu actief in het werven van sponsoren. Incidentele particuliere- 
en bedrijf sponsoring wordt mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt het ROSI- concept (return on 
sponsor investment) actief uitgedragen. 

c. Subsidie/ /fondswerving 

Wacalea foundation schrijft overheidsinstanties, fondsen en andere stichtingen aan met de 
vraag de plannen van Wacalea foundation te ondersteunen.  

 
d. Organiseren van evenementen 

Wacalea foundation organiseert verschillende evenementen om geld te verzamelen via de 
particuliere sector. Voorbeelden zijn het organiseren van een roeiclinic, tai chi lessen, loterij, 
school-initiatieven, het organiseren van concerten waarvan de opbrengst naar Wacalea 
Foundation gaat. 

 

http://www.wacalea.com/
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Financiële planning. 

Voor het bouwen en begeleiden van een school, bestaande uit 2 lokalen, is 13.000 dollar 
benodigd. Hierbij wordt uitgegaan van het verzamelen en vullen van flessen door de lokale 
bevolking en vrijwilligers en een deelname aan het bouwen door de lokale bevolking. De 
gelden worden dus direct besteed aan materialen en kennisoverdracht. 

De projectleider zal voor ieder bouwproject een plan van aanpak aanreiken en de 
financiering zal giraal geschieden op basis van een concrete (deel)begroting. Met behulp van 
foto’s en film wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de werkzaamheden,  
aan Wacalea. 
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Begroting  

S.N PARCTULARS  NEPALI 

RUPPES  

DOLLARS  

1 MEATRILS  

 

 

 

  

SAND 5 TRACK 100000 1000 

GRAVELS  4 TRACK 60000 600 

ROCK  4 TRACK 40000 400 

    

2 CEMENT (130) 780 *130 = 101400 1014 

3 RE-BAR 33O KG ( 12MM) 25000 250 

4 RE –BAR 345 KG ( 10MM) 30000 300 

5 BANDING WIRE 50 KG  5000 500 

6 LOCAL WORKERS ( 150) 1000 150000 1500 

7 EINGINEERS  ( FOR MONTH )  50000 500 

8 TIN ROOF ( 50 PEACE ) ( RED TIN ) 70000 700 

9 TRANSPORT FROM CITY TO 

SCHOOL ALL THIS MATERIALS Like 

bottle, sand, cement, gravels  

150000 1500 

10 FOR NEPALI VOLUNTEERS FOOD  

BICALLY THIS IS VOLUNTEERS 

PORJECT AND WE NEED LOT OF 

HAND TO FILLING CLAY IN TO 

BOTTLE FOR THAT IF NEPALI 

PEOPLE GET HELP THEY WILL GET 

FREE FOOD.  

 

 

 

 

15000 

 

 

 

1500 
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11 WINDOW (6 ) 12000 EACH  72000 720 

12  2 DOORS ( 12000 EACH )  24000 240 

13 NILS/tools /stationary for school 

kids (300kids) when handover 

time  

Emergency cost   

150000 1500 

    

15  Total cost  1222400 12224 

 

 

 


