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Nieuwsbrief 2017 – 2de en 3de kwartaal 
 

 

 

 
 

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Al twee maanden terug uit Nepal en binnenkort klaar voor mijn tweede grote 

tournee dit jaar is het hoog tijd om jullie up-to-date te brengen. 
 

In april en mei was het (alweer) moeilijk werken in Nepal wegens de lokale 

verkiezingen die mijn westers schema goed in de war stuurden. 
 

De manier van stemmen ronselen is er niet zozeer in beloftes uitdelen maar 

eerde zakken rijst, feestjes sponsoren tot zelfs cash overhandigen.  Per 

stembureau worden door de kopende partij lijsten opgesteld wie er voor hen 

zou stemmen.  Zo weten ze dat bvb dorp X voor 95% voor hen zal stemmen.  

Stemmen kopen dus.  De conceptie democratie en het bijhorende regels 

worden hier nog amper begrepen en oude uitwassen blijven tieren. 
 

Zo kon het dat in ons kerngebied een oude ‘drankzuchtige’ rijke man kon 

winnen van een jonge gedreven, zelfs idealist, man zonder vrouw, 

graaineigingen die er altijd voor alleman klaar staat om te helpen.  Eindelijk 

een gedreven jongenman die niet naar het buitenland vertrokken is, denk je 

dan.  Nee toch, argumenten van ‘ik ben al zoveel keer getrouwd geweest, heb 

hotel, auto en huizen en die ander kan zelfs nog geen vrouw of betaald vast 

werk vinden’ waren winnende argumenten.  Terloops aangespekt met de 

nodige subsidies begeliedt door drank en eetfestijnen.  Tja, ook hier in 

Nepal is er nog werk aan het politiek stelsel.  

Niet dat wij hier in België luid moeten 

roepen.  Hier wordt er geen geld uitgedeel 

maar vlot giften aanvaard om op echte of 

schijnvergaderingen te ‘zitten’.  Als 

daklozen? 
 

Genoeg van dat en terug op het echte werk: 

De officiële erkenning van onze ‘Nepalese’ 

NGO nadert zijn defintieve goedkeuring. Ons waterproject in Siling kent, 

niet tegenstaande de nodige hindernissen grote vooruitgang en we hebben 

een nieuwe verpleegster in onze medische post. Enkele vrijwilligers zijn er 

aan het werk of klaar om te vertrekken en een aantal toelagen zijn 

goedgekeurd zodat we alweer een groot schoolproject kunnen beginnen.   
 

Conclusie: dankzij de vele hulp van scholen, leraars en leerlingen, instituties, 

vrijwilligers en individuele sponsors en donoren kunnen wij onze projecten 

voldoende financieel ondersteunen.  Dank aan alle betrokkenen. 
 

Uw voorzitter, Paul vande Moortel en het Bsure-team. 

 
 

 

 

Thans zijn we in volle opbouw 

van herstel in Nepal en willen 

wij op u beroep doen voor 

extra steun.  Een aantal 

subsidies helpen ons met de 

grote projecten maar voor 

de gratis medische kampen, 

noodhulp zoals medicijnen en 

drinkwaterprojecten 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.  Help 

ons a.u.b. hen te helpen. 
 

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 

meer 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 een fiscaal attest en 

krijgt u 45% (zowat 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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In de lente in de voetheuvels van de Himalaya: 

Siling, Manakamana VDC, Gokha district: De watertanks afgewerkt, een 

pomphuis gebouwd en bijna alle buizen en elctricietsdraden naar het dorp 

geïnstalleerd bleef er nog de overheidsbelofte om 3-fase elctriciteit te leveren 

over.  Helaas, te vroeg gekraaid.  Bij nazicht van de bestaande transformator blijkt 

er aar 1 fase te werken en staat hij 2 km ver wat teveel vermogensverlies oplevert 

voor onze pomp.  ‘Als er ooit budget vrijkomt…’  Lokale verkiezingen, weet je wel.  

Zodus met het project bijna bedrijfsklaar hebben we besloten onze eigen 

transormator te kopen en te installeren.  Een belangrijke meerkost maar cruciaal 

om al het ander werk niet in het water te laten vallen.  Na de moesson hopen we 

eindelijk te pompen!  Met dank aan de Provincie West-Vlaanderen en de Stad 

Brugge voor hun toelagen om dit project te realiseren in het kader van Noodhulp. 

 

Rakhu, Myagdi district: Ook hier doen we verder aan de heropbouw van de 

lagere school die in de nasleep van de aardbeving ernstig beschadigd werd.  Thans 

worden er drie nieuwe klassen opgericht.  Eerst werd er een stabilisatie-muur 

geconstrueerd zodat er geen verdere erosieschade meer kan voorkomen.  Ook 

hier krijgen we steun van de Provincie West-Vlaanderen. 

 

Bhamikle, Myagdi district: Nabij Beni, de districtshoofdplaats is begonnen aan de oprichting van een nieuwe 

kleuter, lagere en volledige middelbare school in aardbevingsbestendige materialen.  Aan dit heel groot project 

(ong 500.000 euro) werken wij graag mee.  Een volwaardige kwaliteitsschool buiten de grote stad stond immers 

reeds lang op ons verlanglijstje.  We hopen er in de komende jaren ook mee te werken aan kwaliteitsopbouw door 

onder meer vrijwillige leraars van bij ons te sturen.  We kregen hier onder meer ook een driejaarlijkse toelage 

van de Provincie West-Vlaanderen voor maar ook 90.000 euro werd reeds opgehaald bij in België wonende 

Nepalezen en hun lokale verenigingen. 
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Shanti Medical Group, Chitre, Myagdi/Bsure-team: 

In onze medische post hebben we een nieuwe verpleegster, 

Shanti Pun.  Eindelijk een heel gemotiveerde en volwaardig 

opgeleide verpleegster.  De lokale gemeenschap is in de 

wolken om haar te hebben.  Immers verplegers met haar 

diploma gaan doorgaans meteen in het buitenland gaan 

werken.  We hebben nu eindelijk ook betrouwbaar internet 

en zo kan ze regelmatig rapporteren en vragen doorsturen.  

We betalen haar dan ook een zeer goed loon en geven haar 

faciliteiten voor verder opleidingen.  Intussen staat Dokter 

Jan Dryhoel bijna klaar om er daar weer een medische kamp 

te organiseren.  Aangezien hij ook tandarts is hij onmisbaar 

in onze medische werking in Nepal. Van 26 september tot 7 

oktober in hij daar gratis teer beschikking en aansluitend 

gaat hij nog een week in onze Chinnebas school resideren en 

zijn we nog bezig een veertiendaags programma op andere lokaties uit te werken.  Ook een Australisch 

verpleegster heeft zich aangemeld om hem te assisteren.  Dit najaar zal ons Bsure-team weer alomtegenwoordig 

zijn in de heuverls van de Himalaya. 

Chinnebas, Syangja district: Thans is er in deze middelbare school waar wij al jaren aan heropbouw doen een 

Nederlandse leraar aan het werk.  We danken Marco Saaltink voor zijn belangenloze inzet, dan nog tijdens het 

regenseizoen wat niet evident is.  Zijn ganse schoolvakantie spendeert hij 

hier.  Bravo. 

In het najaar plannen we de opstart van het sluitstuk van deze jarenlange 

heropbouw: een ontmoetingszaal met bijhorend lokaal die ook als klas zal 

dienen.  Dit project in sameanwerking met de Kerun vereniging 

(www.kerun.be) uit Grimbergen, alsook een toelage van hun gemeentebestuur.  

Met dank aan Hedwig Racquet voor zijn mooi ontwerp en de maquette in 

opmaak door Eddy Goemans, beide drijvende krachten van de Kerun 

vereniging.  Verder in Chinnebas werden nog twee verenigingslokalen voor 

moeders afgewerkt en zullen ze later officieel openen. 

Aasha project in Timi:  Veel nieuws die u vindt op hun website http://project-aasha.webnode.nl/.  

Nog meer vrijwilligerswerk: Ook Geoges Cappelle, een 

gepansioneerd leraar uit Torhout maakt zich klaar voor zijn derde 

trournee in Nepal.  Hij gaat er vanaf november voor die maanden 

les geven in twee scholen in ons kerngebied nabij Chitre, Myagdi.  

Hij is ook de drijvende kracht in de opmaak van onze drie 

educatieve koffers die baschikbaar zullen zijn voor alle scholen.  

Er is er een voor Wiskunde, Engelse taal en voor sociale en 

cognitieve vaardigheden. 

http://www.kerun.be/
http://project-aasha.webnode.nl/
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Hier ten lande, in België dan weer: Onze twee benefieten waren een onverhoopt succes.  We danken dan 

ook speciaal alle vrijwilligers die zich hiervoor ten dienste gemaakt hebben.  Enkele sfeerbeelden van onze 

benefiet in Evergem op 8 april en die in Grimbergen op 11 juni. 

 

 

In diverse scholen hielden we tal van workshops in diverse scholen en kregen 

hiervoor heel wat extra financiële steun: we danken hier vooral de VBS De Mozaïek 

in Tielt-Winge, de GBS in Sleidinge, het Sint Jan Berghmansinstituut in Puurs, de 

VBS De Leeuw uit Zedelgem en de GBS Regenboog uit Sint-Michiels.  Een speciale 

vermelding dient ook gegeven aan de inzet van onze vrijwilliger Sten die les gaf aan 

onze school in Chitre eind 2015 en waardoor wij zowaar een wel heel grote donatie 

kregen van The Music and Artschool uit Ornskoldsvik uit het verre Zweden.  

We hielden ook nog enkele kook- en infostanden op diverse festival zoals Feest in’ 

park te Brugge, Noordzuidfeest in Leuven en Couleur aan Zee in Middelkerke.  Op 

15, 16 en 17 december 

staan we terug in de 

Brugse hallen op de 

jaarlijkse Oxfam beurs 

voor uw originele 

kerstkadootjes. 

En dan zijn we nu klaar om terug in Nepal 

verder te werken AAN EEN IDEALE WERELD. 

Onze 2 riksja’s (fietstaxi’s) moeten verplaatst: 

Heeft er iemand een aanhangwagen met 

dubbel as of een camionette met hoog dak 

om ons die in West-Vlaanderen een 44 km te 

helpen verplaatsen?  Of heeft er iemand een 

stevige fietstocht van doen. Hulp is welkom. 


