Werkbezoek Rotary Club Dharan
September 2018. Puran Baraily en Ramesh Tamrakar van onze lokale ngo partner SHC bezochten
op zaterdagavond 29 september de Rotary Club Dharan (RC Dharan). Heel wat Rotariërs waren
aanwezig, waaronder de Nepalese ambassadeur in Bulgarije en senior Rotariërs. Ze verwelkomden
ons in hun wekelijkse vergadering. Dr. Madam Lamsal, voorzitter van 2017/2018 en oud-secretaris
2017/18 Rabin Shrestha waren ook aanwezig in de vergadering. Zij waren sinds vorig jaar
betrokken bij het SHC project van de bouw van extra leslokalen bij de Dipendraschool. In het
midden van de vergadering vroegen ze me om mijn licht te werpen op het project voor de bouw van
nieuwe lokalen dat door SHC en RC Dharan gezamenlijk zou worden uitgevoerd. Ik stelde mezelf
eerst voor en belichtte het doel van mijn bezoek en de nieuwbouw bij de Dipendraschool. De
betrokken Rotariërs stelden verschillende vragen over de school en de bijdrage of rol van RC
Dharan. Ze stelden de vraag over de rol en verantwoordelijkheid van Rotariërs en de beschikbare
financien.
Afspraken met RC Dharan
Na ongeveer 30 minuten discussie zegt de RC Dharan een bijdrage van NRP 200.000,- (ca €
1.500.-) toe voor de inventaris (meubilair, briefpapier, training voor leraren enz.) voor de
Dipendraschool na voltooiing van de bouw. Ze zijn ook overeengekomen om een bouwcommissie
te vormen met de volgende leden.
De samenstelling van de bouwcommissie
1. 2 leden van SCH
2. 2 leden van RC Dharan
3. 1 lid van de Dipendraschool (voorzitter)
Zij selecteren zelf de coördinator en de penningmeester van de bovenstaande leden, die
verantwoordelijk zijn voor de onderhandelingen met de contractant, de ondertekening van de
overeenkomst met de contractant, toezicht houden op het werk enz. We zijn ook overeengekomen
om een nieuwe rekening te openen in de naam van deze bouwcommissie en voor de som die we
ontvangen van Rotary Club Hulst Nederland.

