Bæredygtig genopbygning efter
jordskælvene i Nepal

Af Builders without border
v. Dhanyabad!

Red:
Builders Without Borders (BWB) er
et internationalt netværk af økologiske byggere som bruger halm,
jord og andre lokale materialer.
BWB tror på at alt hjemløshed kan
forhindres ved at træne mennesker
til at bygge selv med lokale materialer. BWB organiserer og støtter
hands-on workshop og undervisning I økologisk byggeri. Her skriver
BWB om deres projekter i Nepal
Sammenstyrtede bygninger i Sankhu.

Et jordskælv på 7.8 ramte Nepal den 25. april 2015.
I april og maj 2015 blev Nepal
ramt af to knusende jordskælv,
som målte henholdsvis
7.8 og 7.3 på Richterskalaen.
De resulterede i over 25.000
dødsfald og kvæstelser og
ødelæggelsen af ca. 750.000 hjem.
Nu - da regntiden er ovre, og
regeringen færdiggør sine
genopbygningsplaner - er det
nepalesiske folk klar til
bygge op igen.

Builders Without Borders (BWB) understøtter aktivt: billige, sikre
og forbedrede byggemetoder som benytter lokale materialer og
holder nepalesisk kultur i højsædet ved at kombinere over tyve års
internationale erfaringer med det nepalesiske folks store lokale
viden og erfaring. Syv måneder efter de altødelæggende jordskælv
er BWB i en unik position til at hjælpe Nepal med at genopbygge
på bæredygtig vis. Men BWB behøver din hjælp.

Kvinde ved hendes midlertidige
shelter i Khahare.
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BWBs team, som inkluderer arkitekt og co-director Martin Hammer,
byggeleder Andy Mueller og ingeniør Anthony Dente, har gennem de
seneste måneder haft et intensivt samarbejde med den nepalesiske
regering, United Nations Development Programme (UNDP), andre
NGO’er og lokalsamfund. BWB har opbygget vigtige partnerskaber
og har udviklet bæredygtige byggeplaner som inkluderer brugen af
strå, jord, bambus og andre lokale materialer.

BWBs Halmballehus Design.

BWBs designs er jordskælvsikre. Hjem og offentlige bygninger såsom
skoler og medborgerhuse skal være jordskælvsikre, hvilket gør BWBs
løsninger afgørende for at beskytte Nepal mod fremtidige tragedier.
Designene udviser også overlegne termiske kvaliteter hvilket er
livsnødvendigt i et land med verdens højeste bjergtinder.

Jordskævlvs-testet, effektivt isolerende
halmballevæg-system
med bambusgitter.

BWBs første baller i Nepal.
Lavet af lokale risstrå.

BWBs strategi er at yde hjælp til selvhjælp ved at oplære lokale
til at genopbygge selv. Finansiering er nødvendig for at:
- Bygge udstillingshuse som nepalesiske familier kan vælge ud fra
i et eller flere af UNDPs seks regionale Technology Demonstration
Centers.
- Genopbygge et medborgerhus og kontor i Khandbari for Society
Development Center (SODEC).
- Udvikle oplæringsprogrammer, finde lokale materialer og
produktionsmetoder som kan betjene genopbygningen af
tusindvis af hjem i de kommende år.
Men for at dette kan lykkes har vi brug for din hjælp.
Overvej venligst at støtte BWBs arbejde i Nepal. BWB sigter efter
at indsamle $50.000 til deres nuværende aktiviteter i Nepal.
Læs mere: www.builderswithoutborders.org hvor der også er
anvisning på hvordan du kan støtte BWB’s arbejde. Tak!

LØB´ende Nyheder
Februar 2016
side 22

