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Himalayan Projects vzw 
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00 32 (0)50 385704  0488 380 277 

Projectrek. Bic: BBRUBEBB – Ibannr.: BE14 3800 1081 6783 

Himalayanprojects@gmail.com – www.himalayan-projects.org 

 

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Zo had ik liever deze nieuwsbrief geschreven: 

in een piepklein alledaags Mo:Mo-restaurantje 

langs de weg even buiten Hetauda in het hete 

zuiden.: de beste tot-nu-toe in Nepal (Uitgez. 

Nita’s, mijn echtgenote).  En zo begint het re-

laas over wat we in 2018 konden realiseren: 

projecten die bijna af zijn, andere bijgestuurd 

en nieuwe opgestart.  Een hele klus die enkel 

kan met medewerking van een team vrijwil-

ligers zoals het Kerun schoolprojects uit Grim-

bergen en ook Dr. Jan Dryhoel uit Gent en tal 

van anonieme vrijwilligers –ook in Nepal- lukte het toch.  Niet alles zoals 

verhoopt maar toch weer stapjes vooruit naar een ideale wereld: 

*Een 6de tournee met het Bsure-team o.l.v. Jan Dryhoel zit erop met 

een primeur: een bezoek aan een andere Belgische ngo die vooral voor 

straatkinderen en verslaafden heel wat bergen verzet. Op naar nr. 7. 

*In het bergdorp Bhamikele is het tweede verdiep intussen gebouwd en 

kan aan de inrichting en invulling van de school begonnen worden. 

*Even buiten Pokhara vonden we een ambitieuze school die onze hulp kan 

gebruiken: de Shree Ambika Secundary School in Hyangja. 

*De heropbouw van het schoolcomplex in Chinnebas nadert zijn eindfase: 

op 26 april 2019 komt een officiële opening met een Vlaamse delegatie 

en we bouwen er een verenigingsgebouw voor lage ‘kastes’, de ‘Dhalits’. 

*Het drinkwaterproject in Jutpani voor ‘landlozen’ bleek toch niet zo 

gezond, dus hebben we er een professionele filter geplaatst. 

*Verder komt ook onze nieuwe verpleegster in Chitre aan bod, de op-

richting van onze Nepalese NGO en tal van items uit eigen land. 

Heel veel groeten van de dienstdoende redacteur Paul Vande Moortel, 

voorzitter, alsook van Nita Buduja Pun, Hedwig Racquet en Eddy 

Goemans van het Kerun Schoolprojects en Dr. Jan Dryhoel (Bsure). 

 

In deze nieuwsbrief o.m.: 

Gezond(en) door Bsure-team. 

Verder bouwen in Bhakimle. 

 

Onze nieuwe sponsorschool. 

Chinnebasschool bijna af. 

Zuiver drinkwater in Jutpani. 

 
En nog veel meer… 
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Een zesde tournee met het Bsure-team. 

Na de dagenlange voorbereiding met o.a. aankopen 

van medicijnen beginnen we aan een tournee met am-

per asfalt en vooral breakdancing (figuurlijk en ook 

letterlijk.  2500km off-road maar wel ook 2500 pa-

tiënten behandeld (Gelukkig stonden die niet om de 

km!).  Gebroken schokvering met volgeladen truck ‘in 

the middle of nowhere’, platte band bij valavond 

midden in de jungle, wegvliegende voetsteunen en 

spatborden., afgeknapte voorbumper, gedeukte ach-

terbumper en alle wielstangen te vervangen.  ‘Top 

off the bill’ was een daling van 1000 meter zonder 

remmen: in 1ste ‘vitesse’ ‘Low Gear’ (doe het maar).  

De ‘highway’s’ in Nepal zijn dan ook letterlijk hoog 

gelegen wegen in eerder welke toestand. 

Dit jaar was er ook een primeur: voor het eerst hielpen we ook een an-

dere Belgische NGO met ons kamp in hun projecten in het oosten half-

weg richting Everest (amper een weg te noemen en in aanbouw, zie foto): 

9 uur voor 150 km.  Vergezeld van Inge Bracke, een Antwerpse die al 30 

jaar in Nepal voor de armen werkt en nu country-manager is voor de 

‘CPCS’ of ‘Child Protection Centers and Services’.  Hun hoofdkwartier is 

in Kathmandu maar ze hebben ook centers in o.m. Dolakha, een arme 

streek nabij Jiri, het oude vertrekpunt voor Everest-expedities.  In een 

drietal centers boden we ons hulp een week lang aan.  De eerste ochtend 

waren de kinderen al om 8 uur present terwijl wij maar om 10:30 toe-

kwamen.  Al die tijd hebben ze op ons moeten wachten zonder ontbijt!  

De arme schatjes.  Prompt koekjes uitgedeeld, dan maar. 

Terug in centraal Nepal volgden kampen in onze eigen vaste medische 

post en een aantal nieuwe dorpen in het Myagdi district.  Als slot trok-

ken we naar Hetauda in het zuiden voor een driedaagse bij de Tamang’s.  

In anderhalve maand hebben we een hoop patiënten gelukkig gemaakt 

en daar is het om te doen.  Ook ‘chapeau’ voor onze ex-verpleegster 

Shanta Pun die terug gaan studeren is maar in afwachting van de start 

van haar cursus ons gratis is komen assisteren.  Ook onze nieuwe ver-

pleegster Sashina Pun kwam gretig meehelpen of haar aflossen.   

Een hartelijke dank dan ook aan het Bsure-team en Inge Bracke en haar 

team van begeleiders en verpleegsters voor hun overzetbare inzet en 

aangenaam gezelschap vanwege een vermoeide maar happy ‘chauffeur-

klusjesman-begeleider-boekhouder-inspirator’ van dienst.  Ons af-

scheid met een ‘candle-light diner’ was kort maar onvergetelijk.   

Dank ook aan alle individuele en andere sponsors zoals de firma 

Septodont die al jaren de nodige tandheelkundige verdoving sponsort.  

Meer leest u ook in volgend verslag van onze ‘Doktoor Jan’. 

U 2 can 

B a sponsor! 

Heirbaan in aanleg? 
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Verslag Dr. Jan Dryhoel: 

 

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.  Wordt herhaald. 

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 is moeilijk drommen 

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 Dasshain 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. 
 

Tot een volgende keer alweer.  Dokter Jan, Bsure-team. 
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Bhamikele, Myagdi: een tweede bouwlaag is klaar. 

Stand van zaken: een tweede bouwjaar voorbij en een tweede bouwlaag ook.  Het 

gaat vlot vooruit hier.  Na 3 uur half onderbroken asfalt vanuit Pokhara naar Beni, 

de hoofdplaats van Myagdi en dan anderhalf uur zwaar off-road dit dorp. 

Het project is evenwel veranderd: een derde bouwlaag komt er allicht niet.  Een 

grote sponsor: m.n. de Indische ambassade die meer dan 150.000 euro hulp be-

loofde werd geweerd voor hun buitensporige tegeneis.  Ze wilden de school met 

een reuzebord als Indische school aanduiden zonder vermelding van alle andere 

sponsors zoals wij en de Provincie West-Vlaanderen en net zo goed honderden 

private donaties van de lokale bevolking als de Nepalese diaspora.   

Dus werd besloten tot een kleinere schaal van 2 bouwlagen met 20 klassen wat 

nog steeds behoorlijk is voor dit bergdorp.  Op het dak komt wel een overdekte 

speel- en evenementenhal met berg- en kleedruimte alsook toiletten om evene-

menten te kunnen organiseren voor de lokale school-, dorps- en jeugdcomités. 

Een mooi detail in de opzet van dit project: het schoolcomité kocht namelijk een 

betonblokpers om zelf betonblokken te persen, zo winnen we aan duurzaamheid, 

lokaal werk en vooral veel minder transportkosten. 

 

Water in Jutpani nu ook 100% veilig! 

In het ‘Zoetwater’ dorp in Chitwan district in het 

zuiden loopt de watervoorziening inmiddels van 

een leien dakje of beter nog: zonnepanelendakje.  

Na een jaar proefdraaien bleek het water echter 

niet zo gezond als eerste vermoed.  Een labo-ana-

lyse in Kathmandu vertelde ons dat er biologische 

verontreiniging was en vooral te veel ijzer wat 

ook nefast is voor de o.m. de was.  Hoewel er hier 

aanvankelijk geen groot budget voor handen was 

en er toch dringend een grote industriële filter 

moest geplaatst zijn we toch onmiddellijk over-

gegaan tot de aankoop en installatie hiervan.  Vol-

doende alsook drinkbaar water was uiteindelijk 

de bedoeling.  
 

Gelukkig werd 

deze plotse meer-

uitgave intussen 

gesponsord door 

de Lions Club 

Meetjesland-

Eeklo.  Waarvoor 

extra ‘Daande-

bhat’ (dank).  
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Alweer een nieuwe verpleegster in de medische post. 

Na amper anderhalf jaar bij ons werkzaam is Shanta Pun Magar alweer weg.  

Met onze zegen: ze heeft immers besloten om een batchelor verpleegkunde 

diploma na te jagen.  We wensen haar daar veel succes bij.  Gelukkig wees ze 

ons de weg naar een vervangster: de 23-jarige Sashina Pun Magar uit het 

nabije Dana (voor de kenners; op weg naar Muktinath/Mustang).  Ze heeft 

wat minder theoretische kennis, dat wel, maar wat een leergierig en gemoti-

veerd verpleegstertje.  Ze doet er alles aan om haar job zo goed mogelijk uit 

te voeren en leert al doende en met hulp van onze dokter Jan snel bij.  Ho-

pelijk blijft ze een tijdje want het is toch nooit gemakkelijk en onzeker om 

die overgangen in goede banen te leiden. 

Hier hielden we een week kamp en behandelden meer dan 250 patiënten.  Het 

was ook festivalseizoen en dat gaf ons het excuus om ‘ons’ eten, m.n. ‘Belgian 

Fries’ in de New Dhaulagir Guest House te bestellen.  De heerlijkste in Nepal.  

In de foto’s zie je de intense assistentie van onze nieuwe verpleegster in 

Jan’s kabinet, onze Belgische frietmenu op Dashain en de ‘tandpijn’ wachtrij. 

Er waren ook minder spannende momenten met Didi (Ram Maya Buduja Pun en Nita’s oudste zuster die zich even 

mocht uitleven op Dr. Jan (de tandenbeul!) en de jaloerse voorzitter – geschort en al - moest dan de overwerkte 

verpleegsters-rug masseren!  Geen paniek, dit alles onder het waakzaam oog van zowat het ganse dorp. 

Vlakbij: ons eerste schooltje in Chitre. 

Het lijkt wat stil in ons allereerst project gestart in 1997 en open sinds 1999.  De 

leegloop in de dorpen kunnen we helaas niet tegenhouden: vooral via de moderne 

media en versterkt door de voorbije burgeroorlog en aardbeving kiezen veel jonge 

gezinnen voor de stad en vooral het buitenland.  Minder kinderen dus, nu amper 8 

maar we blijven ons inzetten voor deze ‘achterblijvers’ want vooral zij hebben 

onze steun nodig.  Dus onze 3 leraressen blijven op post om alle kinderen verder 

gratis onderwijs te geven, ook met heel wat minder kinderen.   

Daarom breiden we uit met een nieuwe school gezocht en gevonden: zie hierna. 
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Een nieuwe school: de Shree Ambika Secundary School in Hyangja. 

Zoals reeds bericht in onze vorige nieuwsbrief hebben we nu ook bijzonder 

aandacht voor deze school die als eerste overheidsschool in Nepal de ‘Bri-

tish Council Award’ mag dragen voor drie jaar.  Dit lijkt vreemd voor ons, 

maar dit is een internationaal Brits overheidsinstituut die in verschillende 

landen waar ze een speciale – meestal ex-koloniale – band mee heeft.  Dit 

huzarenstuk om van 19 andere private scholen te winnen maakt haar uniek.  

En, daarom verdient ze ook onze extra hulp om hun kwaliteitsonderwijs nog 

te versterken.  De school is immers na de aardbeving met lokale sponsoring 

herbouwd en hoeven we hier niet van nul te herbeginnen. 

Wat begon als een basisschooltje in 1967 in bamboe is nu uitgegroeid tot 

een volwaardige middelbare school.  Het is een Engels medium wat betekent 

dat hier in het Engels wordt lesgegeven.  De schoolboeken zijn aldus van 

een betere kwaliteit dan de lokale.  Een hoofdleraar, 19 leraars en 5 andere 

krachten bemannen de school voor 290 kinderen.  Door de positieve verbe-

teringen al 320 inschrijvingen voor het nieuwe jaar dat hier al half april 

start.  Cruciaal is het schoolcomité die intens vergaderd en ambitieus is. 

Hun ambitie en vraag aan ons om voor het middelbaar een Computer Engi-

neering Program uit te helpen bouwen om de school naar nationaal competi-

tief niveau te tillen kunnen wij alleen maar aanmoedigen en dus ook effec-

tief steunen.  Werk voor 2019 dus, met plezier.  Ook vrijwilliger leraars 

naar hier sturen is het plan.  Wij hopen op een vruchtbare samenwerking. 

In afwachting van het zoeken naar fondsen voor een computerklas hebben 

we alvast de kleuterklassen onder handen genomen.  Zo hebben we op de 

koude cementvloer waar de kleuters met blote voetjes op zaten en speelden 

een schuimlaag gelegd met daarop Belgisch tapijt.  Dat kennen ze beter dan 

onze frieten die hier tot onze blijvende frustratie ‘French Fries’ heten!  Om 

dit alles proper en netjes te houden kochten we gelijk maar een stofzuiger 

en een ganse stapel kussens zodat deze kleintjes ook tijdens de lange 

schooldagen een dutje kunnen doen.  

Ons groot waterproject in het aardbevingsgebied. 

In Siling ondertussen mochten we de eerste werkende fase van het water-

project officieel mee-openen.  Eindelijk was Nita, onze secretaris en mijn 

vrouw ook eens mee om de vruchten van ons jarenlange werk te aanschouwen.  

Opgewacht door de zingende (jongens) en dansende (meisjes) van de lokale 

jeugdclub volgde een leuke namiddag met wel weer heel wat speeches maar 

ook een heerlijke maaltijd gekookt door het moedercomité.  Opvallend is dat 

er hier wel nog veel jeugd en jonge gezinnen blijven. 

Vier dorpen hebben dus nu gans het jaar gefilterd bronwater.  De capaciteit 

is voldoende groot om nog drie dorpen te helpen.  Hiervoor hebben we al 

subsidies maar alweer een aantal hindernissen te nemen.  Zo komt de klaar-

gemaakte bouwsite in gevaar wegens weguitbreidingen.  Gezien de totale onvoorspelbaarheid van de overheid moe-

ten we dus wachten; als Nepalezen! 
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En dan nog het schoolcomplex in Chinnebas, Syangja: 

Terwijl Marco Saaltink, Hollandse vrijwilliger leraar er na 2017 alweer voor 10 maanden les geeft bouwden wij 

gestaag verder aan het complex.  De bouwvallige klassen in het centrale gedeelte werden afgebroken.  In de vrij-

gekomen ruimte werden twee nieuwe klassen cum kleedkamer en opslagruimte opgericht met ertussen een grote 

overdekte hall.  Dit voor tweeledig gebruik: overdekte speelruimte vooral onmisbaar in het regenseizoen en evene-

mentenhal voor zowel de school als andere dorpsinitiatieven.  Na alweer een halve dag off-road werden we er 

hartelijk ontvangen.  Ook het plan voor bronwatertoevoer (90m omhoog en 160m ver) werd besproken en begroot. 

 

Op 26 april 2019 houden we hier een feestelijke opening met de Kerun vzw. 

Bericht namens KERUN SCHOOLPROJECTS vzw 

Zoals u kunt lezen in het verslag van Paul Vande Moortel (voorzitter Himalayan Projects vzw), 

staan we op luttele dagen van de apotheose en opening van de school Chinnebas (26/04/19).  

Hoewel het sinds 2016 geleden is dat we zelf ter plaatse waren heeft de tijd niet stil gestaan.  

Het laatste jaar hebben we geen grootse activiteiten geprogrammeerd hetgeen de bouwvor-

deringen niet in de weg heeft gestaan. En dit dankzij de permanente giften van vele trouwe 

sympathisanten.  

Wij willen graag even terugblikken op wat onder de noemer “KERUN” in 20 jaar gerealiseerd 

werd.  In het gehucht “Bagun” van het dorp Kerun in Solu-Kumbu (vandaar de werknaam) 

werden drie armoedige klasjes vervangen door zeven betere gebouwtjes, de speelplaats werd 

vergroot en een kleine sanitaire blok gebouwd.  

Gezien de moeilijke bereikbaarheid van deze locatie hebben we het verdere beheer van de 

school overgelaten aan het lokale schoolcomité en een samenwerkingsakkoord met Himalayan 

Projects aangegaan om het resterende fonds en ons enthousiasme te heroriënteren.  De sa-

menwerking bood meerdere voordelen: lokale contacten, kennis, ervaring en voor de sponsors 

een fiscaal attest voor hun bijdragen.   

Wij kregen een school toegewezen in het centrale district Syangja.  Oorspronkelijk zouden we 

instaan voor vernieuwbouw van vijf versleten klassen.  Er werden eerst een nieuwe sanitaire 

blok opgericht om plaats vrij te maken voor vier nieuwe klassen. Deze hebben een stevig 
betonskelet en zijn in hoge mate aardbevingsbestand.  Een ouder gebouwtje werd vervangen 

door een “computerklas” en uiteindelijk werden de vijf klassen gesloopt en een open polyva-

lente hall opgericht met aan beide uiteinde nog een lokaal.  

Wij willen nog eens benadrukken dat dit alles slechts mogelijk is geweest dankzij de doorlo-

pende sponsoring van velen en de occasionele giften van vele anderen bij diverse activiteiten.  

Wij hebben de intentie om verder te gaan. Wij gaan aan tafel zitten met Himalayan Projects 

om een lijn uit zetten voor de komende jaren. Wij hopen dat jullie achter ons blijven staan.  

Get. Hedwig Racquet en Eddy Goemans van de Kerun Schoolprojects vereniging. 

 

Belangrijk: Als u een gift stort vermeld dan a.u.b. ‘Kerun Schoolprojects’. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na 4 uur rijden een mooi zicht. De Hal in het centrale gedeelte. 

Een nieuw toegangspad. Deepak ziet de papieren na. Marco in zijn klas 9. 

Aardbevingsbestendig. 
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Ook in Chinnebas: Een verenigingsgebouw voor lage kastes: de Dhalit’s. 

Dankzij een toelage van de Stad Brugge kunnen we ook voor deze onderlaag een eigen verenigingslokaal bouwen.  Er 

was heel wat lokaal politiek getouwtrek over dit 

omstreden project.  Om de veiligheid van het ge-

bouw en de ‘Dhalit’s’ te garanderen hebben we 

een andere locatie gezocht en gevonden op de 

schoolgronden.  De bouw is dus met vertraging 

begonnen maar hopelijk geraakt dit af voor ons 

nakend bezoek in april.  En zo krijgen de minder-

bedeelden ook betere en eerlijker kansen. 

Wat er zoal in België gebeurde… 

Naar jaarlijkse gewoonte rapporteren we graag eerst over de vaste schoolacties van diverse scholen die jaar na 

jaar opnieuw een inspanning leveren om onze projecten te steunen.  Niet alleen om fondsen in te zamelen maar 

evengoed om te onderwijzen maar ook om te sensibiliseren.  Dit door middel van ons educatief programma met tal 

van workshops en educatief materiaal.  Via deze link: http://himalayanprojects.brugseverenigingen.be/Actiesin-

Belgi/Educatiefenactiemateriaal krijgt u een volledig overzicht van ons aanbod.  En zo bezochten we in 2018 de 

Sint-Rembertschool te Torhout, de GBS De Mozaïek in Roosbeek-Boutersem, de VBS De Leeuw in Zedelgem en de 

GBS in Sleidinge en te Sint-Michiels.  Hun aanhoudende solidariteit is cruciaal voor onze blijvende inzet in Nepal. 
 

 

Met onze info- of eetstand waren we er ook bij in Leuven op de jaarlijkse Noord-Zuid feest, op het Feest in ’t Park 

in Brugge, aan de Casino van Middelkerke en op de Oxfam Geschenkenbeurs in de Brugse Stadshallen. 

De Lions Club Meetjesland springt in de bres. 

De Lions Club Vlaamse Valleien gaf ons na een presentatie 

van onze werking en projecten een mooie toelage ter on-

dersteuning van onze projecten.  Aansluitend organiseer-

den ze nog een heuse filmavond met hapjes en drankjes in 

de Kinepolis te Gent met Belgische film ‘Girl’.  Een uitver-

kochte zaal bracht een heel grote som op die ook integraal 

naar onze projecten gaat.  Super bedankt aan alle leden 

en supporters van deze Lions Club voor de solidariteit en 

inzet.  Meer nog: een bestuurslid van Lions Club Meetjes-

land en gepensioneerd huisarts uit Knesselare heeft zich 

geëngageerd om eind dit jaar mee te komen helpen op het ‘Bsure Medical Camp Nepal’.  

Zo is de onze 7de campagne intussen verzekerd. 

Over Nepal in Sleidinge Ook Dr. Jan was erbij Karim bordspel tot slot. 

Onze infostand Nita maakt heerlijke mo:mo’s Nita in haar winkeltje 

http://himalayanprojects.brugseverenigingen.be/ActiesinBelgi/Educatiefenactiemateriaal
http://himalayanprojects.brugseverenigingen.be/ActiesinBelgi/Educatiefenactiemateriaal
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Nieuws van onze andere joint-ventures: Bezoek hun website voor nieuws. 

 Nepali Child vzw; zij verzamelen fondsen voor een weeshuis in Balaju, Kathmandu (zie: www.fcwc.be). 
 

 Aasha Project heeft naast schoolkind sponsoring na de aardbeving vooral ingezet op heropbouw van huizen en 

verlening van microfinancieringen.  Voor specifieke info en hun eigen uitgebreide nieuwsbrief verwijzen we graag 

naar hun eigen website www.project-aasha.webnode.nl. 

Wat staat er zoal op stapel in 2019:  

In Nepal:  

 In Chinnebas plechtige opening van de ontmoetingshal met podium en klas/kleedkamer en opslagruimte. 

 In Chinnebas aanleg van bronwatervoorziening voor de school 

 Ook in Chinnebas: Oprichting en opening van het verenigingsgebouw voor lage kastes, de Dhalits 

 We bouwen verder aan de middelbare school van Bhamikele, Myagdi district, vooral de binnen afwerking en 

inrichting zullen ook al aan bod komen.  Er wordt ook een openingsfeest voorzien. 

 In de Shree Ambika Secundary School in Hyangja, richten we een computerklas in en sturen er leraars. 

 Dr. Jan komt voor een 7de keer voor een gratis medische tour met het Bsure-team, waarbij we ook weer enkele 

projectsites van de CPCS van Kathmandu gaan versterken en enkele nieuwe locaties gaan bedienen. 

 We bezoeken de basisschool, jeugdclub en medische hulppost in Chitre. 

 In Siling hopen we de uitbreiding van het waterproject voor drie volgende dorpen aan te vangen. 

 We begeleiden verder studenten en springen in de bres voor hulpbehoevenden met ons Studie- en Noodfonds. 

In België: 

 Dit jaar hebben we weer de schoolacties in onze vaste scholen van Zedelgem, Torhout, Sleidinge, Sint-Michiels 

en Roosbeek-Boutersem en ons standwerk met een eetstand op het Leuven Wereldfeest op 8 juni op De Bruul 

en een infostand op het Feest in ’t Park in het Minnewater te Brugge op 29 juni.  Infostanden en verkoopstanden 

hebben we ondermeer op Dunia in Koksijde (13/7), Couleur aan Zee in Middelkerke (14/7) en de Oxfam Ge-

schenkenbeurs in de Brugse Hallen (Markt) half december.  Allen hier welkom voor een babbel en een hap. 

Een speciale dank dan ook nog aan: 

Kerun vereniging uit Grimbergen, VBS De Mozaïek uit Roosbeek-Boutersem, Sint-Rembert Scholengroep uit Tor-

hout, VBS De Leeuw uit Zedelgem, SBS uit Sint-Michiels, sportvereniging Rap & Vrank uit Evergem, Lions Clubs De 

Vlaamse Valleien en Meetjesland, Septodont NV, gemeente Beernem, Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. 

http://www.fcwc.be/
http://www.project-aasha.webnode.nl/
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Hoe uw steun dit alles mogelijk maakt: 

 

Steun ons a.u.b. met een storting op BE14 3800 1081 6783 

waarvoor u vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest krijgt.  Zo 

kunt u onrechtstreeks meebepalen hoeveel en naar waar uw be-

lastinggeld toe gaat.  Vele pistes mogelijk zoals volgt: 
 

 Ons vast sponsoren – liefst maandelijks – is de ideale manier 

om onze werking te steunen aangezien we dan een prognose 

kunnen maken op jaarbasis en de reguliere werking van onze 

school en medische projecten kunnen garanderen.  We sug-

gereren 20 euro per maand maar een ander bedrag kan ook. 

 Een éénmalige storting helpt ons tekorten aan te vullen op 

onze vaste werkingskosten en extra’s aan te kopen.  Zo kun-

nen we bijvoorbeeld voor 25 eurocent een tandenborstel met 

pasta uitdelen aan de kinderen tijdens onze Bsure-kampen. 

 Benefieten en inzamelacties: Wil u met uw school, vereniging 

of vrienden, kennissen of werkcollega’s iets organiseren?  

Misschien kan uw werkgever mee investeren?  Wij hebben 

heel wat didactisch en decoratiemateriaal.  Een Nepalese 

maaltijd en/of workshops behoren tot de mogelijkheden.  Op 

de website himalayan-projects.org kan je onze educatieve 

folder bekijken en/of downloaden.  Deze inkomsten dienen 

voor bijkomende investeringen en de aankoop van educatief 

en medisch materiaal.  Ook spijzen we er ons Noodfonds voor 

dringende hulp en Studiefonds voor hogere studies mee. 

 Maak ons erfgenaam of schrijf ons in, in een duo-legaat.  

Hoe?  Contacteer ons, uw notaris of zie onze website. 

 Waarom wordt u eens geen vrijwilliger?  In Nepal hebben we 

een grote nood aan dokters, tandartsen en leraars. Zin? 
 

 

Bent u al sponsor dan kunt u ons verder 

helpen door wat mond-aan-mond reclame te 

maken, want wij spenderen uw sponsorgeld 

niet aan betaalde reclame.  Folders en 

nieuwsbrieven zijn beschikbaar op aanvraag. 

Meer info: www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW 

Afsluiter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tal van rivieren te doorwaden rest ons 

nog dank, dank, dank!  Een eerste dank dus 

aan al onze sponsors, individueel of groe-

pen, scholen en instituties.  Zonder uw 

steun geraken we ook nergens.  Echt waar. 

Ook dank aan alle vrijwilligers in België, 

Nederland en Groot-Brittannië waarbij 

we noemen: Hedwig Racquet en Eddy 

Goemans van het Kerun Schoolprojects 

uit Grimbergen/Tielt-Winge en Dr. Jan 

Dryhoel, Project Aasha vzw en Nepali 

Child vzw om ook de leiding en staf van 

het CPCS in Kathmandu niet te vergeten.   

Een laatste dank dan naar enkele Nepale-

zen gaat onze dank: meer bepaald onze 

ex-verpleegster Shanta Pun, onze nieuwe 

Sashina Pun, sociaal werker Prakash Pou-

del uit Beni en Deepak Pun in ons hoofd-

kwartier in Pun House, Pokhara.  Heel spe-

ciaal ook dank aan onze secretaris Nita 

Buduja Pun en haar zus Nar Kumari Pun.   

En ‘last but not least’ wensen wij U en 

uw familie een goede gezondheid en veel 

geluk.  En, vergeet niet: samen maken we 

‘Rimpels in een oceaan van bergen’.  

Namasté (goeiendag), het Bsure-team! 

Goed Doen doet ook Goed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Never forget: 25 april 2015. 

Na dit lijvig rapport en vele dankwoordjes rest 

ons nog een dringende oproep tot onze sponsors 

om ons blijvend te steunen.  Door de hevige in-

flatie aldaar (gem. 8 tot 11%) komen wij moeilij-

ker en moeilijker toe om onze vaste werkingskos-

ten ginder te betalen: denk maar aan de scholen 

en medische kampen en hulppost, alsook Studie- 

en Noodfonds.  Let wel: onze algemene beheers-

kosten in België bedragen amper 1,50% en daar 

zijn we fier op.  Daarom een algemene oproep 

aan onze trouwe sponsors, in ‘beenhouwerstaal’ 

dan maar: “Mag het ietsje meer zijn?”  


