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Nieuwsbrief 2016 – 2de en 3de  kwartaal 
 

 

 

 
 

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Klaar om naar Nepal te vertrekken voor onze 2de toer dit jaar een up-date. 

 

Intussen een waterproject in Chitwan ( het Zuiden) bijna afgewerkt en een 

ander in Siling (Gorkha district en epicenter aardbeving)  net opgestart gaan 

we verder proberen te helpen bij de heropbouw van het land na die 

Neaplquake van 2015 die nog steeds naweëen vertoont, niet alleen in 

naschokken maar vooral in veel meer en heviger landverschuivingen maar ook 

vooral de verandering van de waterhuishouding die maakt dat vele dorpen 

minder of zelfs geen watertoevoer meer kennen ook in de minder getroffen 

zones verderaf van het epicenter. 

 

Daar water de allereerste beheofte van de mens is gaan we hiervoor extra 

aandacht en actie op toespitsen.  Zo gaan we samen met de Kerun vereniging 

uit Grimbergen enkele dorpen van drinkbaar water voorzien.  Een tank en 

waterfilter moet hen op weg helpen en kost helemaal niet zo duur als ze ons 

ginder ook een handje helpen met de aanvoer en constructie.  Wat totnogtoe 

steeds aardig lukte.  Vanaf 1000 euro kan dit reeds en we hopen er 

verschillende te doen na deze moesson die heel wat slachtoffers maakte. 

 

Ook onze vaste projecten krijgen verder attentie en zonet is een 

Amerikaanse leraar gratis les begonnen te geven voor 2 maanden in de 

Sikkha school die wij na de verwoesting door de Maoïsten (die ook zonet 

weer aan de macht zijn in Kathmandu) en wij er ook een computerklas 

inrchtten.  James A Dix was hier al eens in 1971 en is nu met zijn pensioen 

terug gekomen om een handje te helpen met kwaliteitsverbetering.  Verder 

gaan wij ook onze educatieve koffer verder afwerken om alle scholen met 

interactieve dvd’s en nieuwe handboeken te helpen ook zonder vrijwilligers.   

 

In Januari 2017 gaat ook leraar Georges Cappelle terug om in onze Chitre 

school verder les te genven en ook te starten in de nabij gelegen basisschool 

van Swantha, waar wij een nieuwe samenwerking mee opzetten.   

 

Half oktober komt Dr Jan Dryhoel dan ook weer af voor zijn 4de toernee 

met een 10 dagen medisch en tandkamp in Chitre en dan ook rond Pokhara 

en in het aarbevingsgebied.  Daarbij verdelen we ook gratis medicijnen en 

sanitaire producten alsook tanden borstels en tandpasta uitdelen. 

 

Zodus wij gaan ervoor en hopelijk tot binnenkort met meer en goed nieuws! 

 

 Paul vande Moortel, voorzitter. 
 

 

Thans zijn we in volle opbouw 

van herstel in Nepal en dus 

durven wij u om broodnodige 

steun vragen.  Een aantal 

subsidies helpen ons met de 

grote projecten maar voor de 

medische kampen, noodhulp 

zoals medicijnen en 

waterprojectjes hebben we 

U hard nodig.  Nepal is thans 

uit de media en helaas laat 

zich dit voelen in de 

ontvangsten die dit jaar wat 

tegenvallen.  Ook de 

langdurige projecten zoals 

onze scholen dreigen wat in 

de verdrukking te komen.  

Daarom deze oproep.   

 

Eenmalig of via een 

maandelijkse op periodieke 

bestendige opdracht.    

Ook benefieten, verjaardag- 

en andere feestjes en bv. 

schoolacties kunnen heel wat 

steun opleveren.  Zo 

garandeert u dat onze 

projecten deze moeilijke 

tijden doorkomen.   

Laat ons uw e-mailadres na 

of bezoek onze website 

www.himalayanprojects.org 

en/of www.facebook.com/ 

HimalayanProjectsVZW voor 

up-to-date nieuws.   

 

Op voorhand hartelijke dank.  

En zo kunt u storten: 

Himalayan Projects vzw, BIC: 

BBRUBEBB, Iban: BE14 3800 

1081 6783.  Vanaf 40 euro 

krijgt u trouwens 

automatisch een fiscaal 

attest en krijgt u 45% (bijna 

de helft dus) terug via uw 

belastingaangifte. 

http://www.himalayanprojects.org/
http://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW
http://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW
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De afgelopen maanden: 

In 2015 zorgden we met noodhulp voor huisvesting voor 45 families in Siling, een 

dorp in het aardbevingsgebied.  Door de Nepalquake is echter hun watertoevoer 

quasi opgedroogd.  200 meter dieper in de vallei vonden we een kleine bron die 

we nu al ingekapseld hebben.  Na het bouwen van een voorraadtank van 40.000 

lieter kunnen we het dan oppompen naar het dorp.  De overheid zorgd voor 3-fase 

elektriciteit zodat we nog niet eens een tussenstation moeten bouwen, wat heel 

wat kosten bespaard.  Straks hebben ze dan eindelijk het jaar door water, voor 

hen, hun dieren en ook velden.  Samen met het dorp zijn we er druk in de weer. 

We hielden er ook een medisch kamp met Dr. Jan en ook in oktober komt hij er 

opnieuw langs, vergezeld met een groep sponsors die eigenhandig een kijkje komen 

nemen waar hun donaties aan besteed worden. 

 

 

 

 

 

 

Ook in het zuiden vonden we een dorp, ironisch Zoetwater genoemd, van 220 families die in het droog seizoen amper 

water krijgen.  Het zijn landlozen die op overheidsgrond wonene en dus geen facilitieten krijgen.  Ernaast ligt een 

legerkamp met eigen boorputten maar zelf krijgen zij daar geen toegang toe.  Thans zijn er twee kraantjes die 

maximaal een uur per dag water geven en dus iedereen met jerrycans moet aanschuiven om die hopelijk op tijd 

gevuld te krijgen.  Zo hebben wij dan zelf grondwater aangeboord op 78 meter diep.  Nu moeten we dit water wel 

nog naar het dorp krijgen waarbij de moeilijke oefening dient gemaakt om het niet met een diesel generator te 

moeten doen.  Hopelijk lukt een alternatieve eco-vriendelijke methode maar dit is geen sinecure. 

 

 

 


