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Achtergrond  
Toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne 
Volgens UNICEF hebben 10,8 miljoen mensen in Nepal geen 
toegang tot goede sanitaire voorzieningen en hebben 3,5 
miljoen mensen geen toegang tot basisvoorzieningen rondom 
water1. De staat van de watervoorzieningen en de kwaliteit van 
water blijven slecht. Slechts 25 procent van de watervoorzie-
ningen functioneert volledig en bijna 40 procent moet grondig 
gerepareerd worden. In afgelegen gebieden in Nepal hebben 
meisjes en vrouwen aanzienlijk minder toegang tot veilig water, 
sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH). Dit betekent dat ze 
‘s avonds niet veilig naar het toilet kunnen of ziek worden door-
dat ze kwalitatief slecht water drinken. In agrarische gebieden in 
Nepal zijn vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor het halen 
van water voor het huishouden. Deze verantwoordelijkheid 
brengt een risico op seksueel geweld met zich mee, want de 
locatie van de waterput is vaak afgelegen en slecht verlicht. 

Economische empowerment van vrouwen
Volgens de Economic Survey 2020-21 leeft 17 procent onder 
de armoedegrens en lijdt 29 procent aan multidimensionele 
armoede2. Deze situatie wordt verergerd door een gebrek aan 
economische kansen voor vrouwen, vanwege de barrières die 
veroorzaakt worden door de traditionele sociale context waarin 
ze leven. De traditionele waarden van de Nepalese cultuur 
vormen voor veel vrouwen een barrière om hun eigen leven 
te leiden. Ze worden niet gehoord bij besluitvorming, zowel 
betreffende het huishouden als de gemeenschap. 
Dit voorkomt dat ze in een leiderschapsrol terecht komen, 
bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement. Dit geldt 
vooral voor vrouwen en meisjes die tot de minderbedeelden, 
lagere kasten en etnische minderheden behoren. 
De Nepalese overheid heeft prioriteit gegeven aan vrouwelijk 
leiderschap in het beleid en de fiscale plannen voor 2021-22. 
Helaas blijft de implementatie achterwege, vanwege gebrek 
aan technische kennis en vaardigheden van het personeel 
en onvoldoende aandacht aan de budgettaire behoeften3. 

Het Udhyami-project heeft een tweeledige 
aanpak: toegang realiseren tot betaalbare 
en hoogwaardige WASH-voorzieningen en 
economische empowerment van vrouwen.

Duurzame verandering 
dankzij WASH en vrouwelijk 
ondernemerschap in Nepal

1 Nepal had in 2019 28,6 miljoen inwoners   
2 https://thehimalayantimes.com/opinion/tvet-for-employment- 
   income-and-job-quality 
3 Chaudhary Deepak, The decentralization, devolution and local govern    
  ance practices in Nepal: The emerging challenges and concerns. 

We stellen een project voor in twee districten in 
Noordoost-Nepal: Dolakha en Sindhupalchowk. 
In deze gebieden staan waterbronnen onder 
acute druk, vooral vanwege de aardbeving in 
2015 met een kracht van 7,8 die een grote 
invloed heeft gehad op het gebied en veel 
schade heeft veroorzaakt aan meer 80% van 
de watertoevoersystemen. Vervolgens zijn 
er in 2020 grote overstromingen en aard-
verschuivingen geweest in beide gebieden, 
vanwege een intens moesson-seizoen. Als 
gevolg daarvan zijn veel mensen vertrok-
ken uit het gebied, op zoek naar een betere 
levenskwaliteit en economische kansen in 
het buitenland, bijvoorbeeld door in Qatar te 
gaan werken. Sindhupalchowk is een van de 
districten met het hoogste aandeel vrouwelijke 
migranten die op zoek zijn gegaan naar werk 
in het buitenland. Ze lopen een verhoogt risico 
om in de mensenhandel of gedwongen 
prostitutie terecht te komen. 

Waarom werkt Simavi hier? Het is ons doel dat 
vrouwen en meisjes toegang krijgen tot water 
en economische kansen. We richten ons vooral 
op moeilijk te bereiken gemeenschappen waar 
de behoeften van vrouwen het grootst zijn. De 
duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen alleen 
worden bereikt als we niemand achterlaten!

Het gebied: acute druk
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Resultaten

• Constructie en renovatie van 8 watervoorzieningen 
aangelegd.

• 2.640 mensen krijgen toegang tot schoon en veilig 
drinkwater.

• 22.500 mensen worden bereikt tijdens bijeenkomsten 
over WASH en hygiëne.

2 Economische empowerment van vrouwen. 

De tweede strategie is erop gericht om vrouwen economisch 
en sociaal te ondersteunen, waardoor er minder vrouwen 
zullen wegtrekken om werk te zoeken. Het project zal lokale 
belanghebbenden in beweging brengen, zoals financiële 
instanties en lokale overheden, om vrouwen toegang te geven 
tot financiële markten. Dit levendige netwerk zal helpen om 
een blijvende impact te creëren en de vrouwelijke onderne-
mers te begeleiden bij hun toekomstige ontwikkeling. 

Doelen

• Capaciteiten van vrouwen ontwikkelen zodat ze in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien.

• Capaciteiten van door vrouwen geleide WASH-onderne-
mingen ontwikkelen.

 
Activiteiten

• Vrouwen trainen omtrent broodwinning en beroepsvaar-
digheden.

• Vrouwen trainen hoe ze een klein bedrijf kunnen opzetten 
en managen. Dit omvat het opstellen van randvoorwaarden 
voor het bedrijf en begeleiding. Hun vaardigheden worden 
ontwikkeld op relevante gebieden, zoals loodgieterswerk of 
onderhoud.

• Vrouwen gedurende het hele project begeleiden op het 
gebied van economische en technische vaardigheden.

• Een levendig supportnetwerk opzetten van bedrijfsexperts 
en instanties voor microfinanciering die de vrouwelijke 
ondernemers na het project zullen begeleiden 
en ondersteunen.

The project: WASH Udhyami 
Het project wordt toegevoegd aan het bestaande ASHA-
programma, dat de afgelopen vier jaar geïmplementeerd is 
in het gebied. Dit betekent dat we verder bouwen op onze 
ervaringen en wat we tot nu toe hebben bereikt. Door 
voort te borduren op onze ervaring en sterke werkrelaties, 
zal het opschalen van onze activiteiten betekenen 
dat we voordeliger kunnen werken. 

Udhyami betekent ondernemer in het Nepalees en 
dat is precies waar het programma over gaat: vrouwen 
stimuleren om te ondernemen en op die manier geld 
te verdienen voor het welzijn van hun familie. Het over-
koepelende doel van het Udhyami-project is om de ge-
zondheid en het welzijn van vrouwen te verbeteren via 
een tweeledige aanpak: toegang realiseren tot betaal-
bare en hoogwaardige WASH-voorzieningen en de 
economische empowerment van vrouwen versnellen. 

Het project heeft twee strategieën die de behoeften 
van vrouwen centraal stellen: 
 
1 Betere toegang tot water, sanitaire 
   voorzieningen en hygiëne. 

We zullen waterprogramma’s creëren of nieuw leven 
inblazen om de toegang tot drinkwater te verbeteren, 
zodat vrouwen minder tijd kwijt zijn aan water halen. De 
tijd die wordt bespaard kan door vrouwen gebruikt worden 
om te werken, bijvoorbeeld in de landbouw of in kleine 
bedrijven. Het water kan ook worden gebruikt voor irriga-
tie om meer gewassen en voedzaam eten te verbouwen, 
waardoor vrouwen meer geld kunnen verdienen. Om 
hun capaciteit te vergroten, zal onze partner deelnemen 
aan het Young Expert Program (YEP) waardoor ze meer 
kennis en expertise kunnen opdoen omtrent WASH.
Om te zorgen dat WASH ontwikkelingen duurzaam zijn, 
zijn er goede ketens nodig met goede businessplannen. 
Dit geldt zowel voor ondernemers als de gemeenschap. 
De businesstrainingen zullen ook bijdragen aan het 
verbeteren hiervan.  

Doel

• Het verbeteren van toegang tot goed drinkwater, 
betere sanitaire voorzieningen en hygiëne. 

Activiteiten

• Bouwen en renoveren van 8 verschillende 
watervoorzieningen.

• Vormen, hervormen en activeren van watercomités.

• Participatieve benadering voor bewustwording van 
hygiënisch gedrag.
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Resultaten

• 3.600 vrouwen hebben betere ondernemingsvaar-
digheden.

• 1.080 (van de 3.600) vrouwen hebben de vaardigheden 
om een klein bedrijf te starten.

• 216 vrouwen worden ondersteund bij het opzetten van 
hun bedrijf.

• 25 bedrijven die door vrouwen worden geleid worden 
versterkt en ondersteund.

• Met de kennis en vaardigheden over het ontwikkelen van 
een bedrijf, zal een vrouw gemiddeld 261 euro per maand 
kunnen verdienen. Daarnaast zal ze in de resterende tijd 
twee uur per dag kunnen besteden aan huishoudelijke 
taken.

• De gemiddelde omzet van een bedrijf zal in het eerste 
jaar rond de € 1.763 liggen, in het tweede jaar rond 
de € 2.644 en in het derde jaar rond de € 4.407.

Simavi en partner
Al bijna 100 jaar werken wij aan gelijkheid en gezondheid in 
gebieden waar dat verre van vanzelfsprekend is. Dat doen 
we omdat wij geloven dat iedereen een gelijke kans op ge-
zondheid verdient. Ontwikkelingen als Covid-19 en klimaat-
verandering hebben als negatief bijeffect dat de gezond-
heid en gelijkheid van meisjes en vrouwen nog sterker onder 
druk komen te staan. Daarom is het nu nóg belangrijker om 
juist in hen te investeren. De hele samenleving profiteert van 
sterke vrouwen en meisjes die hun rechten op een gelijk-
waardig en gezond leven kunnen opeisen. Want we zien dat 
sterke vrouwen en meisjes niet alleen hun eigen positie ver-
beteren, maar ook die van de mensen om hen heen. Simavi 
creëert hiervoor de juist omstandigheden, door bijvoorbeeld 
voorlichting, beleidsbeïnvloeding en toegang tot faciliteiten. 
Dat doen we met geïntegreerde programma’s die struc-
turele verandering brengen en aantoonbaar effectief zijn. 

Simavi werkt altijd samen met lokale partners. In dit pro-
ject zijn dat SEBAC en Biruwa Advisors. Sebac heeft 
meer dan tien jaar ervaring in de districten en heeft het 
vertrouwen van de lokale overheid en andere belangheb-
benden. Ze zijn goed op de hoogte van de behoeften 
en belangen van de gemeenschappen, vooral die van 
vrouwen en meisjes. Onze andere partner, Biruwa Advi-
sors zal het project ondersteunen door de economische 
omstandigheden van vrouwen te verbeteren door activitei-
ten op het gebied van ondernemen aan te bieden. Laten 
we ons samen inzetten voor het welzijn van vrouwen en 
meisjes. Het levert simpelweg meer op voor iedereen.
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Budget

Projectkosten Euros

Betere toegang tot water, sanitaire 
voorzieningen en hygiëne 

€ 147.477

Capaciteiten van vrouwen ontwikkelen 
zodat ze in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien  

€ 132.897

Ontwikkeling van door vrouwen 
geleide WASH-bedrijven en diensten 
voor bedrijfsontwikkeling 

€ 40.000

Overheadkosten € 19.626

Kosten Simavi

Programma management € 60.000

Programmakosten YEP

Young Support Program € 40.000

Betrokkenheid overheid

Samenwerking met lokale overheid € 20.000

Total project costs € 460.000

Planning & Budget
Het project heeft een tijdsduur van drie jaar, van januari 2022 
t/m december 2024. Het totale budget voor dit project is 
€ 460.000. 


