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Inleiding

De werkwijze van EarthWise is volledig project-georiënteerd. Wij weten nooit van tevoren
of er zich vraagstukken aandienen die onze inzet waardevol maken. Pas als we menen
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, definiëren wij een project.

Op het moment van schrijven, begin 2020, staan we aan het begin van de volgende stap
in de ontwikkelingen in Phaya Taung.

Gesignaleerde vraagstukken

Tijdens  ons  bezoek  begin  2020  hebben  we  diverse  nieuwe  vraagstukken  en  kansen
gezien. We weten ondertussen uit ervaring dat de mensen van het klooster méér dan
graag willen,  maar  er  zelf  niet  aan toekomen om nieuwe zaken  te  ondernemen.  De
dagelijkse zorg voor de kinderen en hun onderwijs bepaalt alles en laat geen ruimte voor
méér.

Door  het  leveren  van  kennis,  ervaring  en  projectleiderschap  en  dit  om te  zetten  in
concrete maatregelen kunnen derden (zoals wij) een enorm verschil maken. Wij hebben
ons kunnen richten op het verbeteren van de elektriciteitsvoorziening en het verminderen
van het brandstofgebruik (hout) voor koken. 

Onze inspanningen, geholpen en mogelijk gemaakt door zeer genereuze giften, hebben
veel  in  beweging  gezet  en  mogelijk  gemaakt.  Het  verbeteren  van  de
elektriciteitsvoorziening (volledig duurzaam, stabiel en betrouwbaar, veilig) verminderd
de permanente zorg hierover. De veiligheid (met name in het regenseizoen) is natuurlijk
extreem belangrijk in de situatie waarin kinderen overal aan kunnen zitten. De besparing
op brandstof (diesel generator) komt direct ten goede aan het onderwijs.

Als volgende stappen zien we mogelijkheden voor biomassa. En voorgenomen autonome
ontwikkelingen, zoals irrigatie, proberen we in duurzame banen te leiden.
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Activiteiten

In  de  vele  gesprekken  met  de  verantwoordelijke  monniken  en  andere  betrokkenen
hebben  we  besproken  welke  volgend  stappen  onderzocht  moeten  worden.  Op  basis
daarvan zijn de volgende speerpunten aangewezen:

 benutting van het agro-afval uit de (wijde) omgeving door middel van:
◦ vergisting tot biogas;
◦ pellettisering tot vaste brandstof;

 drip-irrigation als duurzaam alternatief voor sproei-irrigatie.

De vragen die moeten worden beantwoord zijn onder meer:

Agro-afval - biogas
 hoeveel gas is er nodig voor koken ?
 hoeveel biomassa in combinatie met menselijk afval is daarvoor nodig en hoeveel

is er ter beschikking ?
 kunnen de bestaande septic tanks geschikt worden gemaakt voor vergisting ?
 hoe moet de installatie er uitzien ?

Agro-afval - pellets
 wat is er nodig om het agro-afval te verwerken tot pellets ?
 waar kan de pellet-productie het beste plaatsvinden (in het veld of centraal) ?
 welke machines zijn nodig ?
 hoeveel kan er naar schatting worden geproduceerd ?
 is  er  een  business-model  te  maken  waarin  alle  partijen  (boeren,  verwerker,

klooster) verdienen ?

Drip-irrigation
 waar  is  geschikt  materiaal  te  koop ?  (huidige  veel  gebruikte  slangen  zijn  van

abominabele kwaliteit);
 wat voor pomp en zonne-energie systeem is nodig voor het oppompen van het

water ?
 hoe moet het systeem er uit zien ?

Financiering

Wij  gaan  op  zoek  naar  nieuwe  financiering.  Tot  op  heden  zijn  onze  activiteiten
gefinancierd door de zeer genereuze giften van één filantrope en enkele kleinere donaties
van bedrijven en particulieren. Belemmerende factor is dat we 'te kleine zijn voor het
tafellaken, maar te groot voor het servet'. We komen niet in aanmerking voor subsidies
(te klein) en met de pet rondgaan levert te weinig op (te groot).

De eerste stap hiervoor is al gezet, EarthWise is nu op genomen in het Kennisplatform
Filantropie en daardoor vindbaar als goed doel.
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