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Nieuwsbrief 2014 – 2de en 3de kwartaal 
 

 

 

 
 

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Ons werkjaar in België zit er al weer op en tijd om de valiezen te 

pakken.  Het is nog volle moesson ginder dus bakken en zweten 

maar ideaal om het dan eventjes een beetje rustiger aan te 

doen.  We hebben er een druk werkjaar op zitten met drie 

subsidieaanvragen.  Ons standwerk viel tegen dit jaar daar 

sommige festivals er mee stopten en andere ‘commerciële’ 

tarieven vroegen die wij niet kunnen opbrengen.  

Niettegenstaande kunnen wij met succes verder dit jaar en er 

staat heel wat op ons menu in Nepal.  Enkele voorbeelden: 

 Afwerking Middelbare school in Chinnebas en 

dovenschool in Syangja (zie ook verder) 

 Belgische dokter/tandarts op werkbezoek in Chite 

 Op verzoek van de Brugse Gauregaun vzw een bezoek en 

evaluatie van hun project nabij Pokhara 

(gemeenschapshuis en vrijwilligersverblijven) 

 In Everest gebied: onderzoek projectaanvraag basisschool 

en bezoek aan onze daar gebouwde betonnen brug. 

 Nabij Beni in Myagdi een projectonderzoek 

 En verder beheer onze Chitre-school en medische post  
 

Dringend nood aan een verblijf voor dove 

kinderen. 

Verleden jaar konden we een nieuwe school bouwen voor 25 dove 

kinderen in Syangja district in de centrale heuvels van Nepal.   

Eerst was het de bedoeling de dorpsgroep van 10 studenten 

onderwijs te bieden maar het succes heeft ook dove kinderen uit de 

verdere omgeving aangetrokken en nu volgen die les in 1 klas en 

eten en slapen in de andere;  Een onhoudbare situatie die we 

hopen recht te trekken met de bouw van een verblijftehuis.  Zo 

zouden alle dove kinderen, een 30-tal evenwaardig onderwijs 

kunnen krijgen.  Daarvoor dient er echter sponsors gevonden die 

mee willen helpen deze kinderen gratis onderwijs en –verblijf te 

krijgen.  Helpt U mee?  

Dit jaar organiseerden we ook 

een benefiet voor een 

nierpatient in Nepal waarvoor 

Nita Buduje Pun, onze secretaris 

haar eerste echte speech gaf.  

De ingezamelde fondsen 

kwamen van in België 

werkende Nepalezen die zo ook 

hun steenjte bijdroegen. 

 

Financieel Nieuws 

Van de Rotary Meise-Wolvertem 

kregen we een financiële boost 

voor onze middelbare school in 

Chinnebas en dit dankzij de inzet 

van de Kerun vereniging. 

 Hoe kunt u ons steunen? 

U wilt ons sponsoren, zie: 

himalayanprojects.org/Steunons 

Soms vraagt men ons hoe onze 

schoolkinderen en projecten 

mede-erfgenaam te maken.  Dit is 

heel eenvoudig, het volstaat het 

volgende in uw testament te laten 

opnemen: “Aan Himalayan 

Projects vzw, Leiselestraat 138, B-

8200 Sint-Michiels, vermaak ik de 

som van .........euro.” 

Deze methode garandeert de 

verdere ondersteuning van onze 

wees- en schoolkinderen en zieken. 

 

 

 

 

http://www.himalayanprojects.org/Steunons
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Bij de publicatie van onze groot overzicht in gedrukte vorm begin dit jaar konden wij u geen nieuws 

geven van 2 andere projecten waaraan wij organisatorisch meehelpen.  Intussen hebben we die 

ontvingen en vindt u hierna hun verslag: 

Project Aasha – nieuwsbrief juni 2014 

Beste allemaal, 

Hierbij een stand van zaken: hoe is het met onze kinderen in Nepal? Nee, niet ònze kinderen, die hebben 

alle luxe die ze zich maar kunnen wensen, maar onze sponsorkinderen. Op 14 april 2014 begon niet enkel 

het nieuwe Nepalese jaar 2071, ook het nieuwe schooljaar voor duizenden kinderen hier. 

Ishwori doet het goed.  In samenspraak met haar vader, zit ze nog steeds op hetzelfde internaat.  Het 

meisje is ondertussen 11 jaar oud en voelt zich daar thuis.  Ze kent het reilen en zeilen van de school, de 

leerkrachten en haar medeleerlingen.  Vorig jaar sloeg ze met succes in “class 4” en zit dus nu in de 

vijfde klas. Enkele maanden geleden werd het meisje voor het eerst ongesteld, en dit wordt in Nepal 

traditioneel “gevierd” met een kleine ceremonie.  Als enige kind en zonder moeder, zijn dat zeker 

momenten om een moeder te missen.  In het dorp, vlakbij het huurhuisje (=kamer) en werkplaats van 

haar vader, woont een gezellige familie met een hartverwarmende vrouw die voor Ishwori als een 

tweede moeder is.  Tijdens de dagen dat Ishwori niet op het internaat is, is ze dikwijls thuis bij dit gezin, of 

gaat ze met haar vader mee op weg naar zijn werkuitstappen. Komende zaterdag gaan we samen met 

haar vader kijken naar de “parent’s day” op de school, waar de kinderen dansen en zingen voor de 

ouders.  Een gesprekje met leerkrachten of directie kan ook op dat moment, en laten we zeker niet aan 

ons voorbijgaan. 

Prajwol en Pratikshya hebben we persoonlijk al enige tijd niet gezien.  Hun vader Nara wel, in verband 

met zijn werk als drager voor Ganesh Trekking.  Volgens hem zijn de kinderen gelukkig en gaan ze graag 

naar school.  Ze zitten sinds kort in het vijfde leerjaar.  Zoals velen al weten zitten ze beiden samen omdat 

de oudste later is gestart.  Ondanks dat zijn ze heel gemotiveerd en zijn beiden weer vlotjes de examens 

doorgekomen. 

De vrouw van Nara had gedurende enkele maanden gezondheidsproblemen.  Een aandoening in haar 

hoofd (hersenen?) maakte dat ze erg veel hoofdpijn had.  Na een behandeling met medicatie en vele 

controles, lijkt het nu allemaal achter de rug te zijn.  Het wordt in ieder geval opgevolgd. 

We leenden enige tijd geleden zo’n €500 als ‘microkrediet’ voor de uitbreiding (opstart) van een 

kwartelkwekerij.  Deze man had toen slechts enkele kwartels, maar heeft er nu dankzij aankoop en 

kweken zo’n 500 stuks.  Met het geld betaalt hij ook de voeding en materiaal voor de vogels.  Hij 

verkoopt de kwarteleitjes aan grote hotels en aan winkels in en rond Kathmandu.  Ook worden de 

kwarteltjes gesmaakt voor hun vlees.  Met de opbrengst van deze verkopen, betaalt hij beetje bij beetje 

de lening terug én gaat zijn levensstandaard omhoog. Het werkt! 

Ik wil jullie ook nog meegeven dat ik het persoonlijk, sinds onze verhuis naar Nepal, meer en meer moeilijk 

heb met de dagelijkse confrontatie met de armoede.  Dicht bij ons huis, in de steden en in de bergen, 

het lijkt of overal mensen zijn die hulp broodnodig hebben.  Dit motiveert om verder te doen met Project 

Aasha, hoe klein het ook is. Alle beetjes helpen! 

Verder willen we alle sponsors van harte bedanken.  Sinds ons laatste bezoek in België en de “Taste Of 

Nepal” in januari/ februari van dit jaar, zijn er enkele sponsors bij, en daar zijn we enorm blij om! We doen 

dus verder zoals we bezig waren.  De volgende editie van A Taste Of Nepal staat alvast gepland op 

zaterdag 7 maart 2015 in Antwerpen. Tot dan! 

Op vrijdag 8 augustus staan onze vrienden paraat om voor Project Aasha een kraampje uit te baten op 

Muziek in de Wijk.  Gezellige (gratis) optredens op de Dageraadplaats, een organisatie van de Zomer 

Van Antwerpen.  Allen daarheen voor een lekkere hap en een leuke avond! (tussen 18 en 22u). 

Dank U allemaal! Geniet nog van de zomer en vele groeten uit Nepal, Dinesh & Annemie 
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Nepali Child Support VZW 
Freedom’s Children Welfare Center, Balaju Heights, Kathmandu, Nepal 

 
1. Activiteiten 2013 

 

De verkregen subsidies voor het jaar 2013-2014 werden voor het overgrote deel aangewend voor de uit-

gaven zoals voorzien bij de eerste aanvraag (zie tabel onderaan). Een eerste uitgave betreft de 

ontwikkeling van de boerderij. Dit houdt onder meer in een capaciteitsuitbreiding van de akkers en het 

vergroten van de veestapel. Vandaag bestaat deze veestapel voornamelijk uit varkens, eenden, en een 

uitgebreid visbestand, een uitbreiding dat enkel en alleen te danken is aan extra subsidies. De positief 

effecten laten zich ook onmiddellijk voelen in de praktijk. Waar vroeger de groenten en het vlees werden 

gekocht op de markt, wordt alles nu ingevoerd vanuit de boerderij. Dit vergroot niet alleen de 

zelfstandigheid, ook zorgt dit voor een kostendaling in het maandelijks budget van het weeshuis. 

Daarbovenop is het weeshuis niet langer afhankelijk van prijswijzigingen op de markt, wat frequent 

voorkomt op de instabiele Nepalese markten.In de afbeeldingen hieronder krijgt u een goed beeld hoe de 

boerderij er vandaag de dag uit ziet: 

Ook werd extra geld ingezet om de studies van de kinderen te bekostigen, die steeds hoger zijn door de 

leeftijd van de kinderen. Daarnaast werden de fondsen ook gebruikt om schoolkledij en schoolmaterieel 

aan te kopen. Nauw aansluitend hierbij zijn de subsidies gebruikt voor het uitbreiden van de medicijnkast en 

verbandmaterieel, evenals het bekostigen van noodzakelijke doktersbezoeken.5  

In 2013 werden bovendien grote infrastructuurswerken uitgevoerd. Het budget dat eerst voorzien was voor 

deze werken aan de boerderij werd daardoor volledig aangewend voor noodzakelijke en dringende 

investeringen in het weeshuis zelf. Zo moest in de zomer van 2013 een afscheidingsmuur hersteld worden die 

grenst aan de speelruimte van de kinderen buiten. Zo niet bestond het gevaar dat deze muur zou instorten, 

wat een groot risico inhield. Ook zagen we in 2013 de afwerking van een cottage naast het weeshuis. Deze 

extra ruimten huisvesten n het naaiatelier en een leslokaal. Voor de afwerking van de cottage was het 

naaiatelier gevestigd in een gehuurd pand vlakbij het tehuis. Doordat de cottage eigendom is van het 

FCWC, valt een belangrijke uitgavenpost weg waardoor het atelier meer winst kan genereren, wat 

opnieuw de dagelijkse werking van het tehuis en de boerderij verder kan ondersteunen. Zoals reeds eerder 

aangegeven lagen de uitgaven voor infrastructuur hoger dan eerder begroot. Hierdoor waren we jammer 

genoeg verplicht ook de ontwikkeling van een nieuwe pc-klas uit te stellen. 

In de afbeeldingen onderaan krijgt u een mooi beeld van de uitgevoerde werken. De eerste foto geeft een 

zicht op de herstelde muur, de overige foto’s tonen de pas afgewerkte cottage met het naaiatelier. 

Na verschillende consultaties met de Nepalese overheid bleek het jammer genoeg onmogelijk een 

waterleiding in de buurt aan te leggen. Om het probleem rond het watertekort op te lossen is er daarom 

geïnvesteerd geweest in de aanleg van een extra watertank naast het weeshuis. Dit is een belangrijke 

vooruitgang, aangezien Kathmandu met een sterk tekort aan gezond en zuiver drinkwater kampt. 

Bovendien wordt de watertank gebruikt door de omliggende buren, wat de impact van het project 

aanzienlijk vergroot. 
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De nieuwe, ondergronds watertank is afgebeeld in de foto.  

Onderstaande tabel geeft een goed overzicht van de geplande kosten en de werkelijke uitgaven voor het 

jaar 2013. Zoals reeds eerder vermeld zijn enkele uitgavenposten onbenut gebleven door enkele 

onvoorziene omstandigheden. Bovendien valt het herstellen van de muur onder de rubriek “Her-

stellingswerkzaamheden bestaande infrastructuur en aanbouw nieuwe stallen op varkensboerderij”. 

 

2. Geplande activiteiten 2014 

 

Na een zeer succesvol jaar, willen wij met veel enthousiasme van 2014 ook een groot succes maken. On-

danks de vooruitgang blijven er enkele nijpende problemen bestaan die de levensomstandigheden in het 

weeshuis bemoeilijken. Hierdoor dringen zich verschillende investeringen op. Onderstaande alinea’s geven 

een beeld waarvoor de subsidies aangewend kunnen worden in 2014. Het is uiteraard onmogelijk al deze 

punten te realiseren en er moet steeds rekening worden gehouden met onverwachte, dringende uitgaven. 

Elektriciteit blijft een groot probleem in Nepal. Krishna meldde ons dat er gemiddeld slechts drie uur elek-

triciteit per dag is. Er is reeds contact gelegd met een organisatie om eventueel zonnepanelen te 

installeren, maar ondertussen is er ter plaatse nog geen actie ondernomen. Een tussentijdse oplossing zou 

zijn om een nieuwe elektrische generator aan te schaffen, daar de vorige zeer gebrekkig werkt. Het is dan 

ook onze betrachting een deel van de fondsen te voorzien voor de uitbreiding van de energiecapaciteit 

van het weeshuis. 

Een blijvende prioriteit is de investering in degelijk schoolmaterieel voor de kinderen, evenals de uitbetaling 

van de schoolgelden. Het is dan ook onze betrachting ook hiervoor de nodige middelen te voorzien. 

Door de aanbouw van de cottage is voorzien in een leslokaal voor de kinderen. Op termijn willen we, net 

als vorig jaar, hier een vernieuwde pc-ruimte van maken. ICT is immers een sector waarin de tewerkstelling 

het grootst is op de Nepalese arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen wij inzetten op de toekomst van de kinderen. 

Concreet zouden de fondsen aangewend worden voor de aanschaf van computers en/of ander ICT 

materieel zoals tablets. Ook het opknappen van de ruimte zelf is een te voorziene uitgave.  

Ook de gezondheid van de kinderen is een belangrijke prioriteit. Ondanks de hoge levensstandaard van de 

kinderen en de medewerkers in het weeshuis tegenover de gemiddelde Nepalese inwoner, blijft hygiëne en 

gezondheid voor problemen zorgen. Om die redenen plannen wij een medische controle van alle kinderen 

in de loop van 2014. In diezelfde context wensen wij voor één van de kinderen, Angil, een speciale flexibele 

bril aan te schaffen. Angil is momenteel acht jaar oud, en heeft een gebrekkig gezichtsvermogen door een 

erfelijke aandoening. Hierdoor is het vereist dat hij elke dag een bril draagt. Zonder de juiste bril is het risico 

op blindheid in de adolescentie namelijk zeer hoog. Door zijn jonge leeftijd is het niet evident is om hem 

deze bril te laten dragen, waardoor Angil zijn bril al te vaak niet draagt. Een flexibele bril zou Angil toelaten 

deze bril voortdurend te dragen. Bovendien gaat de bril vaak stuk door onoplettendheid bij het spelen. Een 

flexibele bril zorgt hierdoor voor soelaas, aangezien deze bril steeds vast op het hoofd blijft zitten en doordat 

deze bril praktisch onbreekbaar is. 

Als laatste punt plannen wij een capaciteitsuitbreiding van het weeshuis. De aanbouw van de cottage 

heeft er namelijk voor gezorgd dat de oude computerruimte en speelkamer is vrijgekomen. Dit biedt ons de 

kans deze ruimte grondig op te knappen en hiervan een slaap- en leefruimte van te maken. Dit laat toe om 

de grotere kinderen van grotere bedden te voorzien, en om op termijn nieuwe weeskinderen op te nemen 

in het weeshuis. Indien de fondsen het toelaten, willen wij ook investeren om het weeshuis een nieuw likje 

verf te geven, al heeft dit uiteraard een lagere prioriteit op het voorgaande. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde kosten per prioriteit. Uiteraard is het onmogelijk 

al deze prioriteiten uit te voeren in 2014. Daarom zal getracht worden bovenstaande opsomming, in 

dezelfde volgorde weergegeven in onderstaande tabel, in die rangorde te verwezenlijken.7  

 

3. Conclusie 

Bovenstaand overzicht geeft een duidelijk beeld wat het voorbije jaar is gerealiseerd en wat de 

doelstellingen zijn voor 2014. Het is duidelijk dat er ondanks de vooruitgang nog heel veel werk aan de 

winkel is. Wij hopen dan ook met uw steun dit succesverhaal verder te zetten. Wij staan steeds voor u klaar 

om u te voorzien van extra informatie die onze activiteiten kan verduidelijken.  

Dankjewel voor uw steun !  


