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Dankwoord

wij  zijn,  namens  de  kinderen  van  het  Phaya  Taung  Child  Development

Centre  bijzonder  dankbaar  voor  wat  de  Stichting  Majoh  heeft  mogelijk

gemaakt. Zij heeft ons in staat gesteld naar Phaya Taung te gaan en daar

onze kennis en ervaring te delen. Ook heeft zij het mogelijk gemaakt dat er

grote  investeringen  zijn  gedaan  in  de  verduurzaming,  verbetering  en

veiligheid van de energievoorziening.

Ook zijn we veel dank verschuldigd aan de bedrijven ter plaatse met wie we

zo'n plezierige samenwerking tot stand hebben kunnen brengen. Zij hebben

ook allemaal een donatie gedaan in de vorm van een korting op hun offerte.

Speciale dank ook aan Martin, die zijn tijd én al zijn kennis en ervaring op

het  gebied  van  waterkracht  en  elektriciteit  geheel  belangeloos  ter

beschikking heeft gesteld en ons met woord en daad terzijde heeft gestaan.
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Conclusies, ervaringen en vervolg

Conclusies en ervaringen

 het klooster komt niet toe aan het nemen van maatregelen tenzij er hoge nood is.
De prioriteit ligt begrijpelijkerwijs bij de kinderen (eten, onderdak en onderwijs);

 naast prioriteit speelt een gebrek aan kennis, ervaring en projectleiderschap een
belangrijke rol;

 zij hebben duidelijk wél zelf al over allerlei dingen nagedacht maar komen er niet
aan toe om dit uit te werken;

 het is bijzonder eenvoudig om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het
functioneren van het geheel  indien je  de belemmeringen wegneemt. Omdat we
goed hebben geluisterd en met met concrete oplossingen komen die aansluiten bij
hun gedachtengoed is het heerlijk samenwerken;

 natuurlijk speelt geld hierbij een belangrijke rol. In principe wordt het beschikbare
geld besteed aan de kinderen;

 door wat we nu hebben kunnen realiseren hebben we de 'bedrijfsvoering' zekerder
en  veiliger  gemaakt  (elektriciteit)  en  ook  goedkoper,  waardoor  er  meer  geld
overblijft voor het primaire doel;

 blijkbaar is er slechts een kleine groep bezoekers die daadwerkelijk doen wat ze
zeggen:  steun  doneren.  Door  wat  wij  hebben  kunnen  doen  hebben  wij  een
bijzondere  plaats  'veroverd'  en  vooral  heel  veel  vertrouwen  en  vriendschap
opgebouwd;

 we hebben een zeer waardevol netwerk opgebouwd van mensen en bedrijven met
wie we heel goed samenwerken.

Vervolg

 we gaan verder op de ingeslagen weg van het verminderen van het gebruik van
brandhout en (dus) geld;

 theoretisch zijn er mogelijkheden voor het gebruik van agro-afval voor biogas en
biomassa. We gaan dit uitzoeken, met name gebruik makend van de ervaringen in
onder meer India;

 het  klooster  kan  uitgroeien  tot  een  regionaal  voorbeeld  van  het  gebruik  van
duurzame  technieken:  waterkracht,  zon-thermisch,  PV,  biogas  en  biomassa.
Mogelijk kan dit verder worden ontwikkeld tot small business voor afgestudeerde
studenten;

 wij gaan op zoek naar andere en meer fondsen en sponsors.
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Aanleiding - reis april 2019

In  april  2019  gingen  wij  naar  Phaya  Taung  om  schoolmateriaal  te  brengen  en  om
onderzoek te doen naar de werking van de kleine waterkracht centrale van het klooster.
En passant keken wij ook naar het gehele energiegebruik (elektriciteit) en het gebruik van
brandhout voor koken.

Op basis van onze bevindingen deden wij een aantal aanbevelingen die met instemming
werden ontvangen. Echter: er gebeurde niets mee, ondanks intensief contact per e-mail.
Mede op basis van de ervaringen van onze Engelse partner (Inle Trust) werd het ons
duidelijk dat we naar Phaya Taung moesten gaan om een en ander in beweging te zetten
en ter plekke als projectleider op te treden.

We  leerden  ter  plekke  dat  dit  'onbegrijpelijke  niets  doen'  een  bijzonder  eenvoudige
verklaring heeft. De grootste prioriteit van het klooster is de zorg en het onderwijs voor de
kinderen  !  Al  het  andere  is  daaraan  ondergeschikt.  Bovendien  ontbreekt  het  aan
vaardigheden als projectleiding en aan kennis.

We  vertrokken  met  een  kleine  waslijst  aan  projecten  op  basis  van  onze  eerdere
bevindingen:

 het vervangen van de generator van de waterkrachtcentrale;
 het laten plaatsen van een PV systeem (= zonne-energie voor elektriciteit) met

accu's als back-up voor de waterkracht;
 het plaatsen van één zonneboiler (als test) voor de rijstkokers;
 het vervangen, upgraden en veilig maken van het lokale elektriciteitsnet van het

klooster, zowel buitenshuis als binnen;
 het  vervangen  van  de  twee  elektrische  boilers  op  de  gastenkamers  door

zonneboilers.

Nota Bene:
waar  wij  het  hebben  over  'klooster'  bedoelen  wij  het  geheel  van  klooster  en
kostschool.  Het  klooster  bestaat  uit  diverse  onderkomens,  verspreid  over  het
terrein. De school bestaat uit veel slaapzalen en diverse lokalen.
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Uitvoering

Voorbereiding
Dankzij onze goede contacten in Phaya Taung hebben we vanuit Nederland veel kunnen
voorbereiden. Een eerste meeting in Mandalay (300 km van PT) met de tweede monnik,
de installateur en een bouwer van rijstkokers was een belangrijke en goede start. Ook het
leggen van het contact met de installateur (een bekende van het klooster en de vriend
van een vriend van ons) bleek eenvoudig en van groot belang. Het contact dat we vorig
jaar legden met een bedrijf (Techno-Hill) dat geschikte PV-systemen bouwt mondde uit in
een bezoek door hen (vanuit Yangon) voor veldonderzoek, kennismaken en besprekingen.
Tenslotte maakten we ook kennis met een elektrotechnisch bedrijf (GreenLand) dat al het
elektrowerk voor haar rekening kon nemen.

Vernieuwing elektriciteitsnetwerk
De firma GreenLand was al aan het werk voor het nieuwste gebouw (in aanbouw) voor het
klooster.  Wij  oordeelden dat  hier  blijkbaar  sprake was van een vertrouwensrelatie  en
hebben daarop voort  geborduurd.  Zij  zijn  gecertificeerd en werken met (onder  meer)
Duits installatiemateriaal van hoge kwaliteit. Zij maken een professionele indruk, werken
hard en nauwkeurig.

In slechts enkele dagen tijd hebben zij alle (33) gebouwen en locaties in kaart gebracht
met  de  te  verbeteren  elektriciteitsvoorzieningen  (nieuwe  bekabeling,  ledverlichting,
aardlekschakelaars,  extra  stekkerdozen,  verlichting,  enzovoort).  In  alle  huizen  zijn
onveilige  situaties,  met  open  contactdozen,  het  ontbreken  van  aardlekschakelaars,
spinnenwebben  van  aan  elkaar  geknoopt  elektriciteitsdraad,  elektriciteitsdraad  dat
gebruikt  wordt  als  kapstok  of  om kleding  aan  te  drogen,  enzovoort.  Al  die  onveilige
situaties  zijn  ook  gefotografeerd.  Ook wordt  het  lokale  elektriciteitsnet  verbeterd  qua
technische uitvoering.

Zij brachten een zeer gedetailleerde offerte uit met alle materialen en uren per gebouw.
De offerte paste binnen het budget, mede doordat GreenLand zélf een donatie inbracht.
Zij beschouwen het als een eer om aan dit project voor het klooster te mogen bijdragen !

Resultaat:
Een robuust, modern en vooral ook veilig elektriciteitsnetwerk, zowel buiten als binnen. 

Uitvoering: GreenLand
Periode:  Starten  eind  januari  als  de  jongste  kinderen  vakantie  hebben,  met  hun
slaapzalen en woonhuizen. Verwachting is dat ze begin maart klaar zijn.
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PV1 systeem
Om de elektriciteitsvoorziening stabieler te maken en te zorgen voor voldoende stroom,
wordt  een  nieuw  PV-systeem  (ca.  5  kW  zonnepanelen  met  accu's)  aangelegd.  De
waterkrachtcentrale blijft de belangrijkste bron van elektriciteit, de PV-installatie dient als
back-up  en  stabilisator.  De  opbrengst  van  de  waterkrachtcentrale  fluctueert  namelijk
enigszins, doordat het water uit het kleine stuwmeertje ook wordt gebruikt voor irrigatie.
De bestaande diesel generator zal naar verwachting niet meer gebruikt hoeven worden,
maar  blijft  wel  aangesloten.  De samenwerking tussen de drie  systemen wordt  geheel
automatisch  geregeld.  De  zonnepanelen  worden  geplaatst  op  het  zuid-georiënteerde,
schuine dak van de bibliotheek.

Techno-Hill  is  een  firma  met  jarenlange  ervaring  met  PV-systemen  voor  zogenaamd
'eiland-bedrijf', dat wil zeggen niet net-gekoppeld. Zij hebben meerdere grote projecten
(tot zo'n 200 kW) uitgevoerd voor dorpjes in afgelegen gebieden, met name op eilanden
in  het  zuiden  van  Myanmar.  Deze  projecten  worden  mede  gefinancierd  door  de
Wereldbank, die hoge eisen stelt een de kwaliteit van de materialen en uitvoering.

Bij toeval zijn wij in de gelegenheid geweest enkele van hun projecten te bezoeken. Wij
raakten onder indruk van het hoge niveau van zowel materialen als van de uitvoering.

Resultaat
De stroomvoorziening is  stabieler  en ruim voldoende voor  het  geheel.  De kosten van
diesel zullen tot een minimum worden teruggebracht.

Uitvoering: Techno-Hill
Periode: februari - april

Zonneboilers gastenverblijf
De drie gastenkamers bovenop het anderhalf jaar oude schoolgebouw (geschonken door
Inle  Trust)  hebben  twee  elektrische  boilers.  Een  fraai  staaltje  van  kiezen  voor  het
goedkoopste,  terwijl  er  zon  genoeg  is  !  De  huidige  twee  elektrische  boilers  worden
vervangen door twee zonneboilers met een klein elektrisch element dat handmatig kan
worden ingeschakeld (met timer).

AT-Tech  M&E  service  heeft  de  zonneboilers  (en  meer)  geplaatst  bij  het  duurzame
hotelletje dat grenst aan het schiereiland van PT. Wij hebben hun werk kunnen beoordelen
op kwaliteit en uitvoering.

Resultaat
Het  elektriciteitsgebruik  daalt,  vooral  de  pieken  die  ontstaan  door  elektrische
verwarmingselementen  verdwijnen.  Dit  draagt  bij  aan  een  zekerder
elektriciteitsvoorziening.

Uitvoering: AT-Tech M&E service
Periode: nog onduidelijk, de zonneboilers moeten uit China komen. Vanwege het probleem
met het Corona-virus gebeurt er even niets. We wachten op een offerte, verder is alles
besproken.

1 PV staat voor 'Foto-Voltaïsch', zonne-enrgie voor elektriciteit
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Rijstkokers

Zonneboilers
Het  ligt  in  de  bedoeling  om  in  ieder  geval  één  zonneboiler  te  plaatsen  voor  het
voorverwarmen van het water voor de rijst. Als gevolg van een serie vrije dagen (Full
Moon Festival, Chinese New Year) en vervolgens problemen in China kon de installateur
geen offerte maken. Wel is met hem alles besproken en weet hij precies wat te doen.

Het leidend idee achter de zonneboilers is het vermindering van het houtverbruik. Niet
alleen is dit een hoge kostenpost voor het klooster, maar ook een aanslag op het milieu en
ontbossing.

Bij gebleken succes streven we naar het plaatsen van 3 zonneboilers (heatpipes) van hoge
kwaliteit  voor  het  leveren  van  heet  water,  aanpalend  aan  de  rijstkokerkeuken.  De
zonneboilers  worden  aangesloten  op  een  vulsysteem  met  vulpistool,  waardoor  de
rijstkokers en de rijstschalen gevuld kunnen worden met heet water, dat de kooktijd voor
water vermindert en dus houtverbruik reduceert.

De huidige  verswatertank  wordt  2 meter  hoger  geplaatst  om voldoende  waterdruk  te
hebben om de zonneboilers automatische te vullen.

Stooktechniek
Ter  plaatse  viel  ons  op  hoe  er  gestookt  werd  en  dat  dit  gepaard  ging  met  veel
rookontwikkeling. Wij lieten een experiment uitvoeren met een langere schoorsteen om te
zien  of  de  trek  kon  worden  verbeterd.  Toen  bleek  dat  de  schoorstenen  juist  waren
ingekort (!) omdat ze anders niet onder het afdak pasten !!! Dat bleek goed te werken, de
rook  was  al  snel  wit  en  even  later  onzichtbaar  (waterdamp).  Vervolgens  zijn  de
schoorstenen van alle rijstkokers verlengd én door het dak gevoerd.

Tenslotte hebben we (heel  voorzichtig)  de vuurmeester geleerd beter  te  stoken. Vuur
starten met gespleten bamboe, goed vuur laten worden en dan pas hout toevoegen dat
gekloofd  is.  Er  werd  vooral  met  hele  stammetjes  gewerkt,  die  minder  makkelijk  en
langzaam branden. Toen bleek het kloven van het hout een probleem ... de bijlen waren
bot ! Laten slijpen en: voilá !

Het succes bleek de volgende dag, toen de vuurmeester meldde dat het koken van de rijst
nu veel sneller ging ! Het zal de komende tijd nog wel aandacht vragen, de gewoonte van
20 jaar verandert niet in één dag.

Efficiencyverbetering
Wij schatten in dat het isoleren van de huidige rijstkokers om warmteverlies te beperken
wel eens een behoorlijke winst kan opleveren. De kookkasten bestaan nu uit een simpel
stalen wand en verliezen dus veel warmte. De installateur gaat één rijstkoker isoleren. Dat
vraagt ook meteen om een aangepaste uitvoering van het sluitsysteem voor de deur.

Thermokisten
In plaats van drie keer per dag het hele proces van koken te herhalen, is het mogelijk dit
in één gang te doen. De drie 'porties' (ontbijt, lunch, avondeten) achter elkaar koken en
vervolgens opslaan in geïsoleerde kisten. Een ander klooster heeft hier positieve ervaring
mee.
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Laboratoriumtest water
Het hete water van de zonneboiler wordt in lab getest op kwaliteit.

Resultaat:
Het verbruik van brandhout wordt drastisch verminderd. Nu is dat zo'n 2½ m3 per dag.
Behalve de overduidelijke winst voor het milieu en de omgeving betekent dit ook een
flinke kostenbesparing. Het geld komt dan ter  beschikking voor de primaire activiteit:
onderwijs en huisvesting.

Uitvoering: AT-Tech M&E service
Periode : februari - april

Nieuwe dynamo voor de waterkracht centrale
Op  basis  van  gedaan  onderzoek  in  maart  2019,  bleek  de  huidige  dynamo  van  de
hydrocentrale te groot en van slechte kwaliteit. Deze wordt vervangen door een nieuwe,
kleinere dynamo die de efficiëntie verhoogt. Met GreenLand de dynamo doorgemeten voor
de juiste specificaties. In samenwerking met Techn-Hill wordt de nieuwe dynamo bestelt
(gaat  makkelijker  en  beter  in  de  grote  stad  Yangon).  Techno-Hill  treedt  op  als
hoofdaannemer.

Resultaat:
Dit is onderdeel van het perfectioneren van het elektriciteitssysteem en draagt dus bij aan
een stabielere en veiliger energievoorziening. Bovendien betekent alles bij elkaar dat de
stroomvoorziening geheel duurzaam zal zijn en de diesel generator alleen nog in uiterste
nood  dienst  zal  doen.  De  kostenbesparing  komt  ten  goede  aan  verbetering  van  het
onderwijs en de huisvesting.

Uitvoering: Greenland i.s.m. Techno-Hill
Periode: februari - april

Vervanging elektriciteitsmasten
Ter plaatse ontdekten we dat het budget (van vorig jaar) voor de vervanging van de
generator deels was benut voor de dringende vervanging van enkele houten (!) masten
van de elektriciteitskabels van de waterkrachtcentrale naar het klooster. Een groot deel
van de masten staat in het ondiepe deel van het meer. 

Het resterende deel  van het budget van vorig jaar,  dat  gepland was voor de nieuwe
generator ($ 3000) gaat nu gebruikt worden om de resterende palen ook te vernieuwen.
Samen met de € 5000 extra  toegekend budget kunnen alle 80 palen worden vervangen
door betonnen palen.

Resultaat: 
De elektriciteitsvoorziening is door het vervangen van de houten door betonnen palen
voor  hele  lange  tijd  gewaarborgd  en  veilig.  Alle  maatregelen  samen  maken  de
elektriciteitsvoorziening zeker, stabiel, veilig én duurzaam. Een grote zorg en kostenpost
is hierdoor weggenomen. 

Uitvoering: door ons niet-bekende firma die daar al mee bezig was.
Periode: eerste halfjaar 2020.
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Overige activiteiten

PV voor Phaya Taung Village
Niet vallend binnen het project, maar wel bereikt: de dorpshoofden van twee dorpen, PT
Village  en  een  naastgelegen  dorpje,  hebben  in  principe  besloten  om  ook  een  eigen
elektriciteitsnet te bouwen met zonnepanelen in plaats van te wachten tot het nationaal
grid een keertje komt. Ook dit gaat Tech-Hill uitvoeren als het project wordt goedgekeurd
door de dorpsraden en door de Wereldbank.

Cruciaal hierbij was dat we een gesprek hebben georganiseerd tussen de dorpshoofden,
Ponghyi en Techno-Hill. Zo heeft iedereen uit eerste hand kunnen vernemen hoe dingen
werken,  over  ervaringen  elders  in  Myanmar  en  veel  kunnen  vragen.  Twijfels  zijn
weggenomen en er is duidelijkheid verschaft over wanneer het nationale net in de buurt
komt en wat dan de kosten van aansluiten zijn.

We hebben (bij toeval) twee locaties bezocht met Techno-Hill. Een dorp op een eiland dat
inmiddels  volledig  op  twee  PV-installaties  draait.  Voor  dit  aangelegde  minigrid  heeft
Techno-Hill in  2019 de ASEAN Green Energy Award gekregen. Daar ook lokale bedrijfjes
bezocht die nu veel efficiënter / goedkoper met hun energie kunnen omgaan. De smid, de
bakker en ook de  suikerriet-sap machine werken nu met een switch in plaats van een
benzine  slurpende  generator.  De  tweede  locatie  betrof  een  visserdorp  met  1000
woningen,  waarvan  driekwart  op  palen  in  het  water  staat.  Op  het  eiland  zelf  is
onvoldoende ruimte om de zonnepaneelvelden te plaatsen. Op een klein naburig eiland is
deel van de helling geschikt gemaakt waar nu de installatie gebouwd wordt. Bijkomende
moeilijkheidsfactor is het storten van betonnen palen in het water voor de kabels. Dit
gebeurt bij laag water.

Wij waren onder indruk van wat dit bedrijf kan. Natuurlijk uitgebreid gesproken en hun
brochure en website gezien, maar in werkelijkheid zien is toch een heel andere ervaring.
Zeker  als  je  de  te  overwinnen  obstakels  ervaart.  Alle  materialen  zijn  van  zeer  hoge
kwaliteit en de afwerking, zoals van de montage van kabels en elektronica, is uitermate
netjes. Het sterkte ons in het vertrouwen in Techno-Hill en onze keuze.

Afval
Vanuit Nederland hadden wij contact weten te leggen met een vrijwilligersorganisatie in
Zwitserland, Trash Heros. Zij hebben op diverse plaatsen in de wereld lokale vrijwilligers
netwerken, waaronder in de buurt van PT. De vrijwilligers helpen bij het opruimen van
zwerfafval in steden en dorpen en verzorgen ook educatie over afval aan kinderen en
volwassenen.

De lokale vertegenwoordiger in de regio Inle Lake bevindt zich op weg naar PT en wij
hebben het contact gelegd tussen hem en de 'facility manager' van het klooster en een
uitgebreid gesprek gehad. De samenwerking zullen ze zelf verder moeten vormgeven.

Toen het Full Moon Festival op het terrein van het klooster werd voorbereid, hebben wij
het probleem van het zwerfafval aangekaart. Zowel bij Ponghyi als de tweede monnik (U
Zin Lay) is een groot besef van het probleem. Ons idee om een twintigtal grote manden
neer te zetten en óók dagelijks het terrein schoon te maken kreeg onmiddellijk opvolging.
De manden werden zowaar gebruikt door de bezoekers en elke ochtend ging een groep
kinderen schoonmaken. 

Zo is een begin gemaakt met bewustwording bij velen. Ze willen dit in hun onderwijs
meenemen en dan kunnen de studenten dit vervolgens uitdragen in hun home villages.
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High efficiency cook stoves
Wij waren op de hoogte van het bestaan van zogenaamde 'High efficiency cook stoves',
een eenvoudig soort 'oventjes' waarin een houtvuurtje voor koken kan worden gemaakt.
Doordat het vuur is 'opgesloten' is de verbranding efficiënter en wordt er tot zo'n 40%
minder hout gebruikt.

Wij hebben contact gelegd met een leverancier in Myanmar met het verzoek enkele stuks
bij  wijze van proef ter beschikking te stellen aan het dorpje PT.  Er zijn ons 6 stoves
beschikbaar gesteld en deze worden eind februari geleverd. Het idee is dat via Ponghyi en
de dorpshoofden dit in het hele dorpje zijn toepassing gaat vinden.

Volgend jaar mogen er in  het klooster in de  winkeltjes (gerund door leerlingen) geen
zoete en prefab snacks verkocht worden, alleen nog naar traditionele, gezonde snacks.
Hiervoor kunnen de cookstoves eventueel gebruikt worden.

Bij het ministerie van landbouw (in Myanmar) is al een aanvraag ingediend voor deze
cookstoves. Het ministerie wil op deze manier houtkap verminderen.
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Een vervolg ?

Misschien wel  geholpen doordat  we niet  meer overspoeld werden door allerlei  nieuwe
indrukken hebben we veel aandacht kunnen geven aan alles wat zich zoal afspeelt in het
dagelijks  leven.  We  hebben  veel  gevraagd  om  te  begrijpen  hoe  en  waarom  dingen
gebeuren en ook veel gezien.

Eén van de meest opvallende zaken was het landbouwafval. De resten van de rijst- en
maisoogst.  Het  stro,  de  schutbladeren  (mais)  en  het  kaf  (rijst)  worden  grotendeels
behandeld  als  afval  en op het  veld  verbrand.  Navraag leerde ons  dat  de  boeren het
gemakkelijker vinden om dit materiaal te verbranden en vervolgens kunstmest te kopen
en te strooien, dan om de moeite te doen het onder te ploegen ! Luiheid, kwalificeerde
iemand dit.

Wij vroegen ons af wat men zou kunnen doen met dit agro-afval. Dat blijkt relatief simpel,
er zijn twee mogelijkheden:

1. gebruiken in een bio-gas installatie;
2. biomassa-pellets maken als vaste brandstof.

Biogas
In theorie is het mogelijk om het agro-afval te combineren met het menselijk afval van
het klooster en zo gas te maken waarop gekookt kan worden. Het klooster heeft in totaal
8 septic-tanks die mogelijk geschikt zijn te maken voor biogas-productie. Hiervoor moet
van alles worden uitgezocht:

 we hebben al afgesproken dat er een proef wordt gedaan in de keuken. Met een
grote gasbrander en flessengas wordt gekeken hoeveel gas er nodig is voor het
bereiden  van  gewokte  ingrediënten.  Op  basis  daarvan  kunnen  wij  vervolgens
inschatten hoeveel agro-afval nodig is voor de productie van voldoende gas en of
dit haalbaar lijkt;

 om het agro-afval geschikt te maken voor een biogas-installatie moet het worden
versnipperd. Wij denken dat versnipperen 'in het veld'  het meest efficiënt is  in
verband met het het te vervoeren volume. We gaan onderzoeken of er slimme
mobiele versnipperaars zijn. In India lijkt men hier veel ervaring mee te hebben;

 we gaan  op  zoek  naar  deskundigen  die  kunnen  beoordelen  of  de  septic-tanks
kunnen worden aangepast en advies kunnen geven over hoe. Zowel in Nederland
als in Myanmar hebben we daarvoor al contacten.

Biobrandstof
We hebben gesprekken gehad met het klooster over het gebruik van restafval van het
veld,  zoals  rijstkaf,  maisafval  dat ze op het land laten liggen en in brand steken.  Ze
snappen dat dit  heel  goed gebruikt  kan worden om te stoken en zijn geïnteresseerd.
Zowel Ponghyi als Ou Zin Lay snappen het heel goed. Het versnipperde afval moet dan tot
pellets worden geperst die als 'brandhout' kunnen dienen.

We hebben toegelicht dat een mobiel apparaat handig is om de pellets op het veld te
maken, scheelt transport van de losse massa. Verder uitzoeken wat de mogelijkheden en
de kosten zijn. Ook hiermee schijnt in India ervaring te zijn.

Misschien is met beide (biogas en biobrandstof) wel een business model te maken. De
boeren zouden geld kunnen krijgen voor het ter beschikking stellen van het afval, het
klooster bespaart tenslotte brandhout. En mogelijk kan de brandstof worden verkocht als
vervanger van brandhout.
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Drip irrigation
Het klooster heeft een eigen 'plantage' waar groenten en fruit worden gekweekt. Water
geven gaat nu met de hand, maar is ondoenlijk veel werk. Ze denken aan irrigatie middels
sproeien, zoals in de omgeving steeds meer gebeurt.

Wij  hebben  geadviseerd  gebruik  te  maken  van  drip-irrigation,  zodat  niet  veel  water
verloren  gaat  door  verdamping  en  de  bladeren  niet  verbranden.  We  hebben  in  de
omgeving ook hiervan voorbeelden gezien,  die  gebruik  maken van inferieure  kwaliteit
slang die na korte tijd al volledig is gedesintegreerd door het zonlicht. Tijdens een van
onze uitjes hebben we samen met Ou Zin Lay Red Mountain Vineyards bezocht en de hoge
kwaliteit drip irrigation laten zien.

Om de eigen plantation effectief van water te voorzien, moet onderzocht worden wat de
kwaliteit van de hier beschikbare systemen zijn. Dit zou dan gekoppeld moeten zijn aan
een waterbassin. Het hoogteverschil (heuvel) maakt irrigatie gemakkelijker.

Er is nog wat te onderzoeken:
 ze weten dat er op ca 100 meter diepte water is. We onderzoeken samen met

Techno-Hill  wat  het  vermogen  moet  zijn  van  een  geschikte  pomp en  een  PV-
systeem;

 zijn er leveranciers in Myanmar van goede drip-irrigation materialen;
 hoe zou het complete systeem er uit moeten zien ?

Afval
In heel  Myanmar heeft  men een enorm probleem met zwerfaval,  voornamelijk plastic
flesjes en plastic tasjes. Jaren geleden zijn die geïntroduceerd als verpakkingsmateriaal
maar niemand leverde een bijbehorend verwijderingssysteem. Zeker op het  platteland
wordt afval niet opgehaald en hoe dan ook is er geen verwerkingssysteem, behalve in
Yangon. We gaan eens speuren naar oplossingen die worden toegepast in landen als India
en zien of we daar iets in kunnen betekenen. 

Franse les
Er is belangstelling voor lessen Frans omdat meerdere leerlingen graag willen werken in
de toeristische sector. Anneke spreekt vloeiend Frans en is ter plekke gestrikt om les te
komen geven. Zal de Alliance Francaise benaderen voor basis lesmateriaal.
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Financiering en sponsors

Stichting Majoh heeft (geheel terecht) laten weten dat ze graag ziet dat we op zoek gaan
naar meer en of andere sponsors. Majoh heeft dit project al enorm gesteund, maar wil
natuurlijk ook ruimte houden voor andere projecten.

Wij hebben gelukkig wel wat mogelijkheden om sponsors en donors te vinden:

 Veel mecenae geven er de voorkeur aan anoniem te werken, derhalve zijn ze ook
moeilijk te vinden. Wij denken via enkele relaties contacten te kunnen leggen;

 wellicht kunnen we een aanvraag indienen bij een fonds. We hebben toegang tot de
fondsen in Nederland, maar weten uit ervaring dat dit soort projecten vaak tussen
wal en schip vallen (te klein) of qua onderwerp niet in aanmerking komen;

 ook  voor  overheidsprogramma's  komen  wij  niet  in  aanmerking  (te  klein,  geen
focus-land, geen onderwerp);

 via  bedrijven  die  we  kennen,  zoals  bijvoorbeeld  de  Italiaanse  rijstproducent
Risogallo. We gaan ze vragen wat zij doen met het rijstkaf. En of ze eventueel één
of twee machines zouden willen doneren. Zou een mooie marketingactie voor ze
kunnen zijn;

 ook  voor  andere  specifieke  projecten  zijn  wellicht  geïnteresseerde  partners  te
vinden, zoals voor biomassa en voor afvalverwerking (Rova, Suez). Wij blijven vér
van bedrijven die een direct commercieel belang nastreven.
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Financiële verantwoording

Ten opzichte van ons ingediende voorstel is er in de praktijk bijzonder weinig gewijzigd.
De  enige  echte  wijziging  bestaat  er  uit  dat  onze  waterkracht-specialist  niet  in  de
gelegenheid  bleek  om  mee  te  gaan.  We  konden  dit  goed  ondervangen  door  goede
voorbereiding en e-mail contact. Verder speelde de professionaliteit van de bedrijven ter
plaatse een belangrijke rol.

Dit  bekent dat we minder geld hebben uitgegeven aan tickets,  reizen in Myanmar en
verblijfskosten  (die  daar  tóch  al  laag  zijn).  Ook  hebben  we  op  de  heenweg  geen
tussenstop  hoeven  maken  in  Yangon,  hetgeen  een  goedkopere  reis  en  minder
verblijfskosten betekende. Verder bleken diverse transfers van Naungshwe naar Phaya
Taung door het klooster te worden verzorgd.

Onderstaand het overzicht van de begrote en de werkelijke kosten (tot medio februari).
De kosten voor de zonneboilers en de nieuwe generator zijn nog niet verwerkt omdat wij
nog geen offerte hebben ontvangen (zie eerder). Wij hebben zien aankomen dat er ruimte
ontstond  in  het  budget  en  hebben  daarom  de  toezegging  gedaan  dat  ook  op  de
gastenverblijven zonneboilers geplaatst kunnen worden (onder voorbehoud goedkeuring
offerte). Ook de aanschaf van de thermokisten is onder dezelfde voorwaarde toegezegd.

Zowel Techno-Hill als GreenLand hebben een donatie gedaan van circa € 1.500.
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Phaya Taung Energy project fase 2

Begroot Werkelijk Resultaat

Totaal € 47.120 € 32.311 € 14.809

reis € 4.775 € 2.850 € 1.925

verblijf Yangon / Bangkok € 780 € 156 € 624

verblijf Naungshwe € 265 € 312 € 47-

verblijf Mandalay € 1.130 € 458 € 672

verblijf Phaya Taung € 670 € 205 € 465

PV systeem, verbetering grid monastery € 30.000 € 28.013 € 1.987

1ste zonneboiler € 8.000 € 0 € 8.000

veldonderzoek PV dorpje door Techno-Hill € 1.500 € 0 € 1.500

diversen € 318 € 318-


