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Op 27-9 vertrok ik naar Nepal voor mijn zesde missie.  Ons eerste project was steun 

geven aan het Child Protection Center in Dolakha. We hebben daar zeer goed werk 

kunnen leveren, met steun van de lokale medewerkers in een schitterend project. 
 

Het vervoer naar en van de locaties blijft inderdaad, zoals uit voorgaande blijkt, een 

groot probleem.  Aangezien wij meestal minder bereikbare bergdorpen bezoeken zijn 

de wegen ernaar toe nooit evident. Maar eigen vervoer is steeds verkiesbaarder dan 

dure gehuurde jeeps.   
 

Teruggekeerd via Kathmandu en Pokhara vertrokken we, met de nodige calamiteiten 

op de “highway” via Beni naar Fulbari waar we in een grote school en uitstekende 

locatie een ganse week voluit konden werken.  De 30 min. ochtendwandeling bergop van 

het guest-house naar de school compenseerde de soms 10 uur lange werkdagen. Het 

valt moeilijk de wachtende patiënten, die soms van uren ver komen teleur te stellen.   
 

Aansluitend trokken we naar het ons welbekende eigen hulppost in Chitre.  De weg 

ernaar toe was misschien iets beter dan vorig jaar, maar het was toch weer valavond 

en koud als we er toekwamen.  We hebben er eerst de medische post op orde gebracht, 

onze nieuwe verpleegster ingewerkt en 5 dagen consultatie gehouden.  Men merkt toch 

dat er een zekere leegloop is in de bergdorpen, vooral de jeugd gaat naar school in de 

grote steden en komt alleen maar terug tijdens de verlofdagen. 
 

Via Dhoba, waar onze ex-verpleegster Shanta woont, en waar we als eregasten werden 

ontvangen op het Dashain festival, zijn we terug in de late avond naar Pokhara gereden.  

Op hun verzoek beloofden we dan ook binnen enkele dagen terug te keren voor een 

medisch kamp. 
 

Na een paar dagen recuperatie, controle en aanvulling van de medicijnen en na een 

flinke bergwandeling naar de ‘Vredesstoepa’ zijn we terug via Beni naar Artungha 

gereden.  Op een drietal dagen hebben we er een 175 patiënten behandeld.  Het was 

weer van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat en dan een uur terug met een gammele 

lokale jeep naar Beni. 
 

Van daaruit ging het nu naar Dhoba. Een zeer mooi authentiek dorp in de Daulaghiri 

regio. Daar logeerden en aten we bij de lokalen, en hebben er in de medische post, met 

een prachtig zicht op de Annapurna South maar met in de namiddag een ijskoude wind, 

toch ook een 150 patiënten behandeld. Met spijt in het hart moesten we vertrekken 

en een groot aantal patiënten teleurstellen.  Maar we gaan er zeker terug. 
 

Onze laatste post tenslotte was in Hetauda, een ganse dag rijden naar het warme 

dichtbevolkte zuiden om een Tamang-dorp te bereiken waar we de toevloed van 

patiënten nauwelijks de baas konden.  Overal waar we komen zijn de mensen zodanig 

verheugd dat er toch maar medische hulp komt dat iedereen afzakt naar de medische 

post en wil behandeld worden. Maar onze beperkte middelen zowel van dokters en 

materiaal maakt dat we steeds vele wachtenden moeten teleurstellen. 
 

Na 6 weken intense arbeid, en met dank aan onze lokale verpleegsters, kon ik terug naar 

Belgie komen. Ik hoop dat sommige mensen die dit lezen begrijpen dat zowel financiële 

als vrijwilligershulp meer dan welkom is. 
 

Foto’s: Onversagen patiënt in Dolakha, ‘A Room with a View in Dhoba, Speechen hoort er ook bij, 

en wordt zelf onderhanden genomen door mijn vrijwilligers,Didi en Sashina in Chitre.  AAJA! 
 

Tot een volgende keer alweer.  Dokter Jan, Bsure-team. 
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