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På trods af en lidt mat stemning i Bhakanje er The‐projektet ved at tage fart. Den matte
stemning skyldes især efterveerne efter jordskælvet for nu 2½ år siden. Først nu i august har de,
som kunne påvise væsentlig skade på deres ejendom, modtaget en skadeserstatning doneret af
det internationale samfund dengang, på 50.000 Rs, men kun til jordejere. Det svarer til 5‐10% af,
hvad et nyt hus vil koste. Så i stedet for at investere i nyt hus, så er der investeret i flybillet til
Arabien, hvor der kan tjenes penge, hvis man er heldig. En anden grund er den utroligt lange
proces, som det projekterede elværk har været igennem. Alle borgere har investeret, ligesom BTC
har investeret halvdelen af sin aktiekapital, og endnu er der ikke skred i processen.
El‐værket. Egentlig er det ikke klart, hvorfor processen har trukket ud. I mellemtiden har en ny
og langt sikrere mulighed for strømforsyning vist sig. Det store nationale vandkraftprojekt, Likhu
Khola Hydro Power Project, er for alvor begyndt at forberede byggefasen. I den forbindelse skal de
bruge store mængder stabil strøm, hvorfor de er begyndt at opsætte elmaster til 5‐faset strøm fra
Shivalaya, som er nærmeste endepunkt for strøm fra det nationale netværk. Det vil blive opsat
transformatorstation i Kenja og i Sagardanda, ganske tæt på fabriksjorden. Som en kompensation
til lokalområdet skal projektet forsyne området med strøm ved dækning af 90% af udgifterne.
Desuden ser det ud til at de sidste 10% også kan dækkes af nationale udviklingsfonde. Herved får
vi al den strøm, som vi må have brug for, blot med den ulempe at prisen bliver cirka dobbelt så
høj. Vi har derfor arbejdet intensivt med at få BTC’s kapital trukket ud af det lokale el‐projekt, og
det er nu lykkedes, endog med en ganske pæn forrentning.
Vejnettet. Det store nationale el‐projekt kræver stabile veje. De grimme ar i landskabet breder
sig derfor overalt i Bhakanje. Hvor vi fremmede ser naturforringelse, ser de lokale udvikling. Fra
Kenja er der farbar traktorvej via Sagardanda omslyngende fabriksgrunden og op til Sagar‐
Bhakanje, men endnu mangler broen over floden i Kenja. Den er under fremskreden bygning.
Chhirringkharka, Themjeng, Chhimbu og Sete er ved at blive tilsluttet vejnettet. Der er én traktor
med ladvogn i Bhakanje. Der var to, men den ene skred i afgrunden, da vejen var blød i monsunen.
En mand i ladvognen blev dræbt. Da traktoren var forsikret til 60%, er en ny ved at blive indkøbt.
Yderligere to er i færd med at investere i traktor. Hvis de ikke danner kartel, så vil vi få fin
konkurrence på transportområdet.

Fabriksgrunden blev ryddet for buskads og
Dasarki’s gravko begyndte at grave. En kontorstol fra
skolen blev slæbt derned, så jeg kunne sidde
behageligt og dirigere situationen. Det viste sig dog
snart, at Dasarki havde større visioner end jeg, så sidst
på dagen gav jeg op. Gravearbejdet fortsatte
yderligere 4 dage, og da det var afsluttet lå der fire
fuldstændig plane flader på knap 2.000 m2, hvoraf
den største er 1.000 m2. Til gengæld blev prisen så
seks gange det forventede 1 lakh (6.500 Kr). En
munter forhandling i BTC’s bestyrelse afsluttedes med
at de 6 lakh fordeltes med 2 lakh til HPF, 2 lakh til HP
og 2 lakh til BTC, hvoraf Dasarki ville
dække halvdelen, hvis BTC ville
etablere en op til 5 meter høj
stenmur pakket ind i Gavin‐net.
I dagene efter udgravningen
valfartede folk til stedet for at se,
hvad der var sket. Alle berettede
grinende, at det var helt fantastisk,
som denne lille ås var blevet
forvandlet til noget brugbart.
Fabrikken. Vores maskin‐
ekspert, Raju Sharma, har givet os
et forslag til indretning af fabrikken.
Hans forslag indebærer at
bygningen skal have en bredde på 9
m (og en længde på 14 m = 126 m2).
Da det vil være umuligt at skaffe
tømmer i lokalområdet til at række
9 m, har vi indgået samarbejde med
en ung ingeniør, Anil Shrestha, som
er i færd med at beregne omfanget
af en stålbygning dækket af
isolerende ”SY‐Panel” med 50 års
garanteret holdbarhed, som vil
kunne holde en mere jævn temperatur i rummet mellem dag og nat og mellem forår‐sommer‐
efterår (www.sypanel.com/english).
Da stålrør har en standard‐længde på 6 m, kan vi udnytte disses fulde længde, så bygningen
bliver 10,26 m bred ved en taghældning på 20o. Når vi er i gang bør vi også sikre at bygningen har
en fremtidssikret størrelse med en passende plads til alle maskinerne. Derfor foreslår vi 24 m
længde med 4 m imellem stålbuerne. Dvs 250 m2. Også i højden bør vi udnytte stålrørenes
længde, således at væghøjden bliver 3 m.
Fundamentet bør fremstilles af Anil’s eget team fra Kathmandu, da de vil forstå at placere alle
forankringer korrekt. HP fremskaffer materialer i form af lokale sten, jern og cement.
Stålkonstruktionen svejses sammen som elementer i Kathmandu og fragtes ud sidst i tørtiden
med lastbil, når vejen er stabil nok. Det formodes, at dette vil være i orden sidst på vinteren 2018.

En hurtig beregning siger, at en bygning
på 10,26 m gange 24 m lang (med 4 m
mellem stålbuerne) vil koste 10‐12.000.000
Rs (625‐750.000 DKR) incl. fundament,
stålbuer, beklædning, maskinel og fragt.
Dyreste element er SY‐Panels, som koster
27.000 NRS/m2 incl. montering med døre,
vinduer og skillevægge. Anil har lavet
følgende foreløbige skitse af
fabriksbygningen, som naturligvis vil blive
detailtegnet og budgetteret, når vi beslutter
at sætte processen i gang.
Budgettet er dobbelt så højt, som jeg
tidligere har anslået. Hvis det besluttes, at
det er for bekosteligt, så kan vi formindske rumstørrelsen og benytte simple blikplader til
beklædning; eller vi kan søge supplerende finansiering. Denne beslutning vil i høj grad bero på
Christians og Stines (AC.Perch Thehandel) vurdering af produktionens størrelse, kvalitetssikring og
afsætning. Hvor stort et beløb vil vi kunne forvente at kunne sætte til side til afbetaling af
etableringslånet, og samtidig sikre, at fabrikken kan klare sine driftsomkostninger og sikre, at
producenterne får en betaling og andelshaverne en dividende. Efterfølgende survey data burde
kunne danne baggrund for en vurdering af disse faktorer.
En tidsplan kunne være at tage beslutning i januar‐februar, så Kurt kan detailplanlægge på
stedet i marts‐april. Færdigtegning og budget i løbet af forsommeren med efterfølgende
godkendelse af HPF. Fremskaffelse af lokale materialer i løbet af sommeren. De to producenter af
stålbuer og paneler går i gang med beskæring og svejsning i løbet af eftersommeren. Når alle
forberedelser er klaret, og når vejen er klar til transport med lastbil hele vejen til byggepladsen, så
beregner Anil at det vil tage en måned for hans team at etablere bygningen, sidst på vinteren.
Indkøb, transport og opsætning af the‐maskiner i foråret. Igangsætning af produktion med spring‐
flush i maj. Vi kan derfor vælge at være klar til produktion allerede fra foråret 2019.
De her viste tegninger er foreløbige skitser, som skal gennembearbejdes, før vi går i gang. Der
vil blive ovenlys fra skylight‐plader. Vinduerne vil være ventilationslemme uden glas. En port, så
stor at en traktorvogn kan bakkes ind i den ene ende. En dør på langsiden. Det er i princippet alt.

Bhakanje Tea Cooperative (BTC). Andelsforeningens økonomi baserer
sig primært på medlemmernes indkøb af andelsbeviser (76%) og i
mindre grad på renteindtægter fra udlån (19%). Service Charge i
forb.m. etablering af lån udgør en mindre del (4%) ligesom Entry Fee
(medlemsbevis 1%) og oprettelse af Pass Book (bankbog 0,3%).
Det er tydeligt, at interessen for investering i andelsbeviser var
størst i starten for siden stort set at være forsvundet. Lige nu afventer
folk, at der skal ske noget, som kan vise at the‐produktionen kan give
en profit. 62 medlemmer har købt i alt 12.232 andelsbeviser. De koster
100 rupee. Ni har købt mere end 500 beviser og herimellem de to
største med 2100 og 1100. Ti har købt 100 til 500, sytten 50 til 80,
femogtyve under 20 men 102 som har the har endnu ikke investeret.
Fiscal Year 2071/72 (Regnskabsår 2014/15) i Nepal går fra 16. juli
2014 til 15. juli 2015.
BTC’s udgifter udgør omkring 10% af den årlige omsætning, og
heraf udgør lønnen til Manager Lhakpa Chhirri Sherpa 78%, hvilket dog
forudsætter, at HPF fortsat subsidierer hans løn 50‐50. En anden udgift
er en revisionsafgift på 11% til District Cooperative Department.
BTC har lige fra starten haft bankvirksomhed som et af sine
funktionsområder, på trods af at flere andre
Saving‐Credit institutioner konkurrerer på
området. På udlåns‐siden gives lån med
sikkerhed i ejendom med formålet at
investere i the‐dyrkning. Dette holder
generelt stik, men dog ikke altid. Da
inflationsraten i Nepal ligger omkring 10%
kan denne udlånsforretning udmærket
forsvares med at forrentningen holder
inflationen så nogenlunde stangen. De fleste
mindre lån løber i 3 måneder, mens nogle
kan løbe i op til et halvt år. Indtil videre har
alle låntagere overholdt deres forpligtelser.
Det er aftalt med BTC, at deres udlån
ophører et halvt år før større investeringer i
fabriksbyggeri skal foretages. Der er pr 15.
november 2017 bundet 1.562.000 Rs i udlån
(96.000 DKR).
BTC har også oprettet opsparingskonti, i
princippet med formålet at spare op til The‐
produktion, men dette er langt fra
virkeligheden. Sparerne bruger BTC, fordi de
mener, at deres kapital er sikret når HP står
bagved. Jeg har gentagne gange opfordret til
at ophøre denne indlånsordning, da den er
uden værdi for BTC. Der henstår i øjeblikket 512.000 Rs (31.500 DKR) som en død kapital, som ikke
kan omsættes til BTC‐formål. Derudover er rentebetaling en fast udgift, som ikke medfører nogen
form for fordel. Det skal bemærkes, at renteindtægten i BTC’s regnskab ikke er opdelt mellem

rente‐indtægt og –udgift, men kun som det samlede resultat. Jeg har endnu en gang anmodet om,
at BTC ophører denne bankforretning. Nogle indlånere har fortalt, at deres opsparing vil blive
konverteret til andelsbeviser, når de mener at disse vil få en reel værdi i form af udbetalt
dividende.
Status for BTC pr 15. november 2017 er derfor, at BTC har en fri kapital på 405.000 Rs (25.000
DKR) plus 1.562.000 Rs (96.000 DKR) som kan frigøres indenfor et halvt år. Derudover kan
forventes forøget indskud til andelsbeviser, både fra indlån og fra egen opsparing, når fabrikken er
under etablering. Vi har også diskuteret muligheden for at lade handelsværdien på andelsbeviser
stige over den nominelle værdi efterhånden som projektet realiseres, for at stimulere tidlige
investeringer.
Bhakanje Tea Day 2017. Efter aftale med Christian og Stine indkaldte vi The‐farmerne til at
møde op med hjemmelavet the, som vi derefter ville indkøbe til en pris på 800 til 1600 Rs/kg (50‐
100 DKR/kg). Noget var dog gået galt med indkaldelsen. Kun 3 farmere var mødt op. Pasang
Sherpa, Themjeng, med 6,4 kg; Jangbu Sherpa, Chhimbu, med 1 kg; Lhakpa Sherpa, Bhakanje, med
600 gram. Flere påstod, at de ikke havde fået besked, men Lhakpa Chhirri påstod, at de 3‐4 uger
forinden havde fået at vide, at når jeg ankom, så ville der blive en Tea Day; men at de selv skulle
holde sig underrettet. Tja? Efter aftale med Christian afleverede jeg det hele til Ganga Rai,
Sagarmatha Tea Shop, Lazimpat. Han lavede straks 20 pakker á 200 gram, som vi kunne forære til
medlemmer og bestyrelse ved HIPRON generalforsamling 3. december. Resten fik han lov at
eksperimentere med. Hans vurdering af alle prøver var, at de var uens i struktur og farve, at de gav
en lidt blurred lidt for rød the. To prøver var smagsløse som vand, jmens den tredje havde en del
smag men ikke den rigtige the‐smag. Han gav dem 15‐15‐30 ud af 100. Væsentligste årsag til det
ringe resultat er tørringsprocessen. Den er vanskelig i den højde, hvor dagtemperaturen kun i 4‐5
timer daglig er høj nok til at tørre noget som helst. Når tørringen varer 2‐3‐4 dage fordamper
smagsstofferne. Det bliver ikke godt før vi kan maskintørre.
BTC‐staff. Manager Lhakpa Chhirri Sherpa er en travl mand, som engagerer sig i alting, så
hans engagement for BTC er ikke på det højeste niveau; men han er egnens absolut bedst
uddannede som taler og skiver et rimeligt godt engelsk. Så hans position i BTC kan ikke uden tab
overføres til andre. Hans løn er fortsat 10.000 Rs/måned (650 DKR), som fordeles 1:1 mellem BTC
og HPF. Han foreslog en lønforhøjelse, men vi bad om et udspil fra BTC’s side, og så hørte vi ikke
mere. Han har gennemført to velbesøgte træningssessioner á 4 dage i Chhirringkharka, Bhakanje
og Sete, omhandlende beskæring af buske og stiklingeformering.
HP har igennem 7 år, siden 9. klasse, givet studiestøtte til Subita Thami fra Kenja. Hun
afsluttede i april landbrugstekniker eksamen med topkarakter. Vi sendte hende i juni som 23‐årig
til Ilam i 3 uger for at opleve en the‐fabrik i funktion. Hun vendte tilbage fuld af energi og med de
bedste anbefalinger fra fabriksbestyreren og med en invitation til at komme igen.
I september‐oktober besluttede vi sammen med HPF at gennemføre Baseline Survey nummer
To for at se om der var sket fremskridt på producent‐siden. Den forudgående survey blev
gennemført i december 2015 til januar 2016, så to vækstsæsoner var forløbet. For at sikre
ensartet besvarelse ansatte vi Lhakpa Chhirri til at stå for denne survey i lighed med den første. Vi
besluttede tillige at ansætte Subita til at følge med rundt for at lærere producenterne at kende,
men også for at fortælle dem om nogle af sine oplevelser i Ilam. Det gjorde hun dels i hjemmet og
dels ved landsbymøder.
Vi oplevede i efteråret at disse to velbegavede mennesker arbejdede rigtig godt sammen, og
at bønderne også respekterede Subita. Vi besluttede derfor fra HP’s side at ansætte hende for
7.000 Rs/måned (400 DKR), foreløbig indtil afslutningen af næste vækstsæson. Hun har ikke fået

nogen egentlig jobbeskrivelse, men blot beskeden om at være aktiv og at arbejde for aktivering af
producenterne og deres plantevækst.
Vi opfordrede BTC til at danne en gruppe af unge mennesker med særlig interesse for
produktionen af the, som vi kunne give målrettet viden til via specialuddannelse, kurser eller
besøg på the‐fabrikker. To har allerede indskrevet sig på landbrugsteknikeruddannelsen. Desuden
er vi i HP i færd med at uddanne to elektrikere, som vil kunne servicere maskinellet i fabrikken.
Den første bliver færdig i marts 2019. Derudover har vi flere der læser Bachelor of Management,
og herimellem er Sumba Sherpa interesseret i et management job ved fabrikken. Han er
færdiguddannet om to år.
Lokalpolitik. Der var kommunalvalg i juni i år, for første gang i 19 år. I Solukhumbu District
skete der i den forbindelse en del sammenlægninger af sogne, hvoraf den største var i de centrale
dele, hvor distriktshovedstaden Salleri blev sammenlang med 8 andre centre, med dannelse af
Dudhkunda Municipality. HIPRONs Manager gennem 15 år, Namgyal Jangbu Sherpa, stillede op og
vandt borgmesterposten på vegne af Nepali Congress Party (Det Demokratiske Parti). Da han
derfor måtte forlade HIPRON har vores administrator gennem 7 år, Janaki Khadka, overtaget
posten, hvilket hun klarer særdeles godt på trods af hendes handicap, at være en kvinde.
Ligeledes blev de 5 sogne i Bhakanje, Chaulakharka og Goli sammenlagt til Likhu‐Pikey
Gaupalika, hvor maoisten Dambar Bahadur Bashnet (kaldet Santa) vandt borgmesterposten. Han
er en rå og uuddannet mand, som hverken kan læse eller skrive. Ward Chairman i Bhakanje Ward
5 blev Ngima Chhirri Sherpa fra Congress Party. Han er en aktiv og foretagsom mand, men har en
tendens til at komplicere ting ved at have for mange jern i ilden uden at gøre dem færdig.
Oven i dette lokalvalg var der parlamentsvalg sidst i november, hvor valgkampstemningen
atter kom op i højt gear. Stemmerne bliver først talt op midt i december, så for indeværende er
stemningen lidt anspændt, og alle beslutningstagere afventer spændt hvor meget magt, der kan
fordeles imellem dem.
BTC komité. Formand Dasarki Sherpa stillede også op, for United Marxixt‐Leninist. På trods af,
at han førte sig meget aktivt frem både som gravko‐ejer og formand for BTC, så tabte han valget.
At han samtidig havde uheld med begge gravkøer gjorde heller ikke hans position stærkere. Han
forsøgte at aktivere BTC‐medlemmerne til øget aktietegning og stiklingeformering, men heller ikke
dette lykkedes særlig godt. De øvrige komitemedlemmer er generelt temmelig inaktive.

BTC SURVEY 2017: Den
væsentligste fordel ved at
gentage en Baseline Survey er, at
samme spørgsmål stilles med
mellemrum, hvorved en
udvikling kan påvises.
I forsommeren 2016 modtog
BTC 135.000 Rs med det sociale
formål at styrke de svageste i
samfundet. Der blev indkøbt
10.000 stiklinger, som blev
fordelt med 40 til hver af 223
familier. Dette forøgede andelen
af the‐farmere fra 98 til 165, men
øgede kun medlemsskaren af
BTC med 11 fra 57 til 68. En stor
del af modtagerne er virkelig
svage, og mange er jordløse, så
de måtte plante på nyttesløse
jorde. Mange stiklinge er derfor
døde, før de overhovedet kom i
gang, og derfor den manglende
interesse for at blive medlem.
Hovedparten af de
etablerede farmere har dog øget
deres the‐arealer, således at der
fortsat kan påvises en massiv
fremgang i buske med 20.000 buske årligt. 51.000 buske i 2015, 71.000 i 2016 og 90.000 i 2017.
Farmerne beretter, at deres buske nu er blevet tætte buske på 100‐120 cm højde, og at det tager
4‐5 år efter udplantning at nå dertil. Vi bør derfor forvente, at der i 2019 vil være 50.000 buske i
produktion, hvilket bør berettige til, at fabrikken bør stå klar, så de fremsynede farmere vil mærke
et resultat, og de øvrige vil få hænderne og pengepungen op af lommen.
Hvor går
grænsen for at
være en
betydningsfuld
farmer? Hvis det er
over 100 buske, så
ejer 62 farmere
86.500 buske og
dermed har 100
farmere færre.
Hvis grænsen
defineres som
mere end 500
buske, så ejer kun
28 farmere 78.500
buske.
Alligevel er det
tydeligt, at omkring

140 farmere har flere buske end i
2015 og at mindst 75 har væsentlig
flere end før.
Dette ses også tydeligt i forhold
til buskenes sundhed. 130‐140
farmere udtrykker at de har 87.000
gode buske i 2017 mod omkring 65
farmere med 43.000 i 2015. Men
det ses også at 144 farmere har
19.500 døde eller døende buske i
2017 mod 50 farmere med 5.500 i
2015. Flere farmere fortæller at der er en del dødelighed i de
første 2 år efter udplantning. Især ”Stem Borer”, som ikke kan
angribe ældre buske. Ved nærmere gennemgang af date ses,
at 12.000 døde buske er set hos kun 7 farmere, hvor det hos
6 udgør mere end 50%. Manglende arbejdsindsats. Mindst
100 af de 223, som modtog 40 stiklinger sidste år, har oplevet
dødelighed. 75 har mistet mere end halvdelen og 25 samtlige.
Hvor der for et par år siden var stor aktivitet omkring
stiklingeformering, er denne nu gået kraftigt tilbage. De mest
aktive farmere har nu udnyttet deres jord fuldt ud, mens de
mere forsigtige nu vil se resultater, før de afsætter mere jord
til thedyrkning. Dog har flere farmere valgt at indkøbe
stiklinger fra Bhandar. Disse indgår ikke i denne opgørelse.
Tendensen bekræftes af den økonomiske investering i
stiklingeformering. Denne undersøgelse viser også, at denne
afmattende tendens skyldes en forsigtig og afventende
tilgang, da mange er klar til at investere betydeligt i
fremtiden.
Samme tendens ses af investeringslysten i selve
cooperativet. Som også regnskabstallene viser, så har kun få
investeret i andelsbeviser i 2073, men mange er klar til større
investeringer fremover, når de kan begynde at tro på
investeringens værdiforøgelse. Hvis vi skal tro på tallene, så
vil 700.000 Rs (50.000 DKR) kunne lægges til BTC’s
investeringsformåen.
På spørgsmålet, om de enkelte farmere opsøger andre for
at søge viden, er det klart, at interessen fortsat er stor. Så selv
om investeringslysten er dalende, så søger hovedparten viden
Selv om flere oplever sygdomme, især blandt unge
planter, så er holdningen til ”Organic Farming” i tea‐farming
fortsat 100%. Deres forståelse af begrebet er dyrkning uden
brug af kunstige midler. En enkelt farmer er enig, men
udtrykker at han ikke praktiserer det. Vi spurgte ham, og han
udtrykte at han ikke
bruger noget som helst. Vi
gjorde opmærksom på, at
møg fra dyr som bliver
medicineret ikke må
bruges til gødning, hvilket forekom som en nyhed, selv om jeg
har nævnt det sidste år. Det kan ikke gentages ofte nok.

En anden betydningsfuld landbrugsproduktion i Bhakanje er Kardemomme. Den gror helst i lidt
lavere højde og en del fugtigere end the, så der er ikke en egentlig konkurrence mellem de to
produktioner. Bhakanjes kardemomme har en høj kvalitet og eksporteres især til den arabiske
verden. Den tørres med sin skal over ulmende bål, så den får en lidt røget smag, hvilket er
eftertragtet hos de arabiske forbrugere. Soltørring er mere langsommelig og ikke rutinen, men
giver en mere europæisk julekagesmag. Endelig kan frøene tages ud, hvilket heller ikke er
sædvanen, da arbejdet med at gøre det ikke står mål med indtægten. Man kunne dog godt
forestille sig, at en tørremaskine kunne skabe et produkt, som var salgbart i Danmark og Europa.
Forespurgt Raju Sharma blev vi frarådet at gøre dette i the‐fabrikken, da kardemomme er så
kraftigt og karakteristisk smagende, at det vil påvirke the’en. Men en mindre produktion i en
sidebygning kunne overvejes med tiden. Prisen på kardemomme inklusive sin skal er 800 til 1600
Rs pr kg.
Konklusion. Samfundet i Bhakanje er meget klar til at der sker noget. Mange er afventende,
fordi de ikke oplever nogen fremdrift. Udgravningen af fabriksgrunden gav en vis opvågning, men
der skal noget mere dramatisk til for at få energien helt op. Her er bygning af fabrikken den helt
afgørende aktivitet.
Det kan diskuteres om den skal bygges nu eller udsættes et år, eller måske endda to. Ingen
tvivl om, at produktionen af blade vil være for lav næste år, til rigtig at udgøre en produktion. På
den anden side, så skal der jo startes et sted, og måske er netop en lidt lav produktion et godt
startsted for et uerfarent fabriksteam. Det vil være bedre at kassere en lille produktion pga fejl
end en større.
BTCs økonomiske formåen vil næppe forøges væsentligt ved at vente. En budgetteret størrelse
ser nogenlunde således ud:
BTCs frie kapital til rådighed ............................................... 405.000 NRS
BTC’s udlån som kan indfries ........................................... 1.562.000 NRS
Forventet indlån omsat til andelsbeviser ............................ 150.000 NRS
Forventet øget salg af andelsbeviser .................................. 500.000 NRS
I ALT: ........... 2.617.000 NRS
Commitment Letter fra HPF til BTC .................................. 1.300.000 NRS
I ALT: ........... 3.917.000 NRS
....................... 250.000 DKR
Vores personlige anbefaling er, at starte byggeriet snarest muligt, hvilket vil sige, at vi indleder
det forberedende arbejde allerede i løbet af den kommende vinter, og dermed vil fabrikken kunne
stå klar i det tidlige forår næste år. Denne anbefaling bygger vi på alle ovennævnte oplysninger,
som alle viser, at de lokale vilkår er klar til start.
Med stor efterårshilsen fra
Janaki og Papa Kurt!

BHAKANJE TEA COOPERATIVE (BTC)
The donations for this project are not placed in a Specific Deposit Bank Account.
Therefore there is kept a specified account with Bhakanje Tea Cooperative (BTC)
Rate
Date
Voucher
Text
14-12-2015
388
HPF - Fase 1
15-12-2016
Toner Refill
TOTAL 2015:
16-02-2016
05-04-2016
12-04-2016
26-05-2016
22-08-2016
26-08-2016
30-08-2016
07-09-2016
26-09-2016
12-10-2016

23-10-2016
27-10-2016
07-11-2016
08-11-2016
10-11-2016

269

341

347
366

Lhakpa Nov-Jan
Lhakpa Nov-April
Purchase Land
Toner Refill
Purchase Land
Survey Report print
Training
Training April
Lhakpa Feb-July
Tea Scales
Tea Day - HPF
Lhakpa Aug-Dec
Training April
Bhakanje Tea Day
Transp KTM Equipm
Transp KTM-Gumdel
Nuru Tundu support
Ganga Rai Eguipm
8 prices for best tea
Perch buy tea samples
Himal FM allovance
Himal FM lodge
Bhakanje WG lunch
Bhakanje Youth Club

HPF
OUT
150.000
150.000

IN
127.500
127.500

HP
ADM
OUT
22.500
22.500

Balance NRS/Kr
127.500
127.500
0

1.863
6.878
-81
-200
7.336

435
20.000

20.000
2.883
-671
19.221

127.500
127.500
125.637
118.759
118.839
118.839
119.039
111.703
111.703
111.703
111.268
131.268
128.385
129.057
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835
109.835

NRS

HIPRON
OUT

IN

0

16,10

1.300

Balance
0
-1.300

1.300

-1.300

15.000

107.820
30.000

-16.300
13.700
124.465
125.765
15.000
11.785
130.085
22.265
-7.735

1.500
5.000
3.000
91.050
24.000
3.630
4.500
1.860
65.000
20.000

-7.735
-7.735
37.265
26.785
326.785
325.285
320.285
317.285
226.235
202.235
198.605
194.105
192.245
127.245
107.245

30.000
110.765
1.300
110.765
3.215

16,13

15,61

BTC

118.300

45.000
-10.480
300.000

IN

0
15.000

110.765

30.000

11-11-2016
11-11-2016
16-11-2016
22-11-2016
30-12-2016

407

30-12-2016

408

Lhakpa Aug-Oct+Dasha
Danu food for BTC
Porter Gumdel-Bhakanje
Ganga Rai Travel comp
Remain amount Tea Day
Regulation
Lhakpa salary Jan-May
Lhakpa giving training
TOTAL 2016:

15-05-2017
03-07-2017
19-07-2017
01-09-2017
09-11-2017
11-11-2017
11-11-2017
12-11-2017
29-11-2017
02-12-2017

271

294

20.000

20.000

-280

Lhakpa Salary Nov-Jan
Lhakpa giving training
Lhakpa Salary Jun-Jul
Lhakpa training
Lhakpa Salary Feb-June
Lhakpa Salary July
Survey stationary & Eq.
Bhakanje Tea Day
Subita Thami Surveyor
Lhakpa Chhirri Surveyor
Lunch for farmers
Escavator for Tea land
anslået overførsel

-3.757
-447
1.649
1.979

109.835
109.835
109.835
109.835
113.592
114.039
112.390
110.412

37.369

110.412

652
-6
312

18.523

110.412
110.412
109.760
109.766
109.766
109.453
109.453
109.453
109.453
109.453
109.453
109.453
90.931

15,16
15,16

87.245
82.745
80.745
63.745
6.785
0
25.000
55.000

20.000

529.840

55.000

15.000
29.910

40.000
10.090
20.090
20.000
0
5.000
-23.065
-31.082
-57.082
-95.082
-98.762
-296.362
0

175.765
15.000
29.910

-56.960
-6.785
25.000
30.000
586.140

15,34

20.000
4.500
2.000
17.000

10.000
-90
20.000

16,00

5.000
28.065
8.017
26.000
38.000
3.680
197.600

16,00

296.362

TOTAL 2017:

0

0

0

19.481

311.272

366.272

Total Project Account on BTC:

170.000

147.500

22.220

56.850

897.412

897.412

Balance on Account (TRUST FUNDS):
Loan Commitment Letter to BTC to support BCE:
Lhakpa Salary August 17 to December 17 (6 month):
Amount available for BTC running and Training:

90.931 DKR
81.250
1.875

20.000

197.000
261.910
437.675

0

1.300.000
30.000

16,00
16,00

7.806 DKR

Subaccount of Tea Day by Perch 2016:

20.000

20.000

0

15.900

4.100

243.040

243.040

0

Subaccount of Tea Day by Perch 2017:

0

0

0

731

3.369

11.697

11.697

0

