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Peter de With, bouwleider MY218: ”Kyaw Min was de uitvoerder, met hem overlegde we
en hij instrueerde vervolgens zijn mannen. Na een paar dagen liep de samenwerking
prima. Koffie dronken we samen op de bouw met de bouwvakkers en dat zorgde voor een
bijzondere en leerzame interactie met hen. ”
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Doel: het ziekenhuis in staat stellen om meer (gespecialiseerde) staf te werven en te behouden. Hierdoor
kan de aangeboden zorg uitgebreid en op peil gehouden worden. Het kunnen aanbieden van goede
huisvesting versterkt de positie van het ziekenhuis in het wervingsproces.

Uitvoering door World Servants-groep
Het project was goed voorbereid. Fundering,
kolommen, balken en de vloeren van de eerste
twee verdiepingen waren gereed (zie foto).

Op de foto staan bouwleider Peter de With en
Kyaw Min de uitvoerder.
Met hulp van twee World Servants groepen
die achter elkaar aankwamen is aan het
metselwerk van de buiten- en binnenmuren
van de betreffende verdiepingen gewerkt.

Voortgang
Projectcoördinator Say Say Paw geeft een korte
update over de huidige en tevens blijvende
situatie van het gebouw tot aan de zomer van
2019. “Nadat beide groepen zijn vertrokken, heeft de
aannemer de eerste twee verdiepingen in ruwbouw
afgemaakt. Verder heeft hij de laatste betonnen
kolommen en balken gestort van de 3de en de 4de
verdieping. Het gebouw is nu klaar voor het
optrekken van de muren, het storten van de vloeren
en het dak. Dit gaat in 2019 gebeuren met de hulp
van twee groepen. Zij zullen ook betrokken zijn bij de
afwerking van de begane grond en de 1ste verdieping.”

Meer informatie over dit project (MY118) en nog
te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/myanmar/MY118
De eerste groep zorgde ook dat de trap naar
de tweede verdieping klaar was. Voor de 2de
verdieping moest de groep 25.000 stenen naar
boven brengen. Ondanks de af en toe heftige
regen haalden beide groepen het gestelde
doel: de ruwbouw van twee verdiepingen
gereed. De foto’s hierboven geven een beeld
van de omstandigheden en hiernaast staat de
foto van het eindresultaat van twee groepen.

Vervolg & verantwoording
In het voorjaar van 2019 zal World Servants het
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de
voortgang.
Het project zal financieel verantwoord worden in
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019
beschikbaar komt.

