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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Help!  Ik zit vast in Nepal en moet het hier beredderen met veel 

beperktere middelen.  En toch heb ik 

het nog steeds veel beter dan de 

doorsnee Nepalees die in deze alweer 

moeilijke tijden het maar moeten zien 

te overleven, met geen werk of maar 

half betaald werk (min. loon is €100 per 

maand)  De zoveelste ramp na de 

burgeroorlog en aardbeving en de 

jaarlijkse bij momenten moessonterreur met landverschuivingen en 

sedert 2019 ook nog tornado’s en meer hagelbuien door de 

klimaatveranderingen is het nu de ganse wereld die meelijdt.  De 

meeste van ons zullen nooit zulke tegenslagen te verduren krijgen en 

zie hoe lastig we het er mee hebben.  Laat dan ook nog al onze 

schoolacties, workshops en standwerk afgelast zien en de armsten 

krijgen het zowaar steeds nog veel lastiger dan de doorsnee 

westerling.  Geen oeverloos geklaag want ook met beperkte middelen 

proberen we het heel wat te realiseren.  Zonder echt medisch kamp 

door het Bsure-team maar toch op toer om scholen te beschermen en 

bestaande projecten af te werken.  Nog steeds in Nepal sinds 18 

oktober, hopelijk geraken we dit jaar nog terug thuis bij vrouw en zoon.   

Eigenaardig genoeg blijkt het hier in Nepal wel veiliger dan bij ons.  

Hoe komt dat?  Men blijft hier dichter bij huis, shopt minder en in de 

onmiddelijke omgeving zonder transport te behoeven?  Of ligt het aan 

de immunitiet.  Het valt wel op, ook al omdat thans het gebruik van 

maskers hier toch ook fel verminderd blijkt en er weer uitgegaan 

wordt, weliswaar door een kleine begoede minderheid.  Een besmetting 

is hier groot nieuws en quarantaine’s worden strict opgevolgd, want 

iedereen in de buurt en zelfs verderop is er van op de hoogte.  Het 

enige echte gevaar hier schuilt hem hier in de medische behandeling bij 

effectieve besmetting, de hospitalen zijn hier amper voor uitgerust.  

Hout vasthouden dus en gelukkig mooi weer en veel natuur hier. 

Lees u a.u.b. verder wat we zoal deden, niks spectaculair maar 

essentieel niettemin! 

Met vriendelijke groeten 

van Paul Vande Moortel 

en ook Nita Buduja Pun 

en Dr. Jan Dryhoel, 

samen het Bsure-team.  

Hou het vol en veilig  

Enkele highlights in 

deze nieuwsbrief: 

Scholen beschermen. 

Drinkwater voor Siling. 

 

Een computerklas start op. 

Voedselhulp voor de armen: 

Kinderen in nood: 

 
 

Zie volgende pagina’s... 
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Tja, hun problemen zijn nu ook eens de onze. 

Nee, daar zijn we niet gelukkig mee maar Covid-19 is op zijn minst 

totaal onpartijdig en discriminerend.  Onmenselijk maar eerlijker. 

Wij willen hier ook niet oeverloos schrijven over de Covid-19 maar 

ontsnappen doen we er natuurlijk niet aan.  Laten we toch eerst heel 

positiefs rapporteren:  na maandenlange sluiting van de scholen konden 

we de gloednieuwe computerklas in de Shree Ambika secundary 

school rustig inrichten en zij het beperkt in het begin opstarten.   

Verleden jaar doneerden we 22 computers met een toelage van de 

Provincie West-Vlaandeen en dit jaar konden we met de steun van de 

Stad Brugge en de Nato Charity Bazaar de klas inrichten met ter 

plaatse gemaakt computerdesks, multi-media apparatuur, tapijt, 

gordijnen, stoelen enzomeer.  De hogere technische graden kunnen nu 

modern computerles krijgen met de juiste en voldoende 

computermaterialen.  Ik mocht als eerste de computerklas testen 

maar was veel blijer om eindelijk de studenten in actie te zien. 

Uiteraard maakten we gebruik van onze bezoeken om 

preventiemethodes te ondersteunen met waterkraantjes en 

ontsmettingszeep aan de ingang van de school, maskers voor de 

kinderen, vizieren voor de leraars en ontsmettingsproducten voor het 

onderhoudspersoneel.  Op deze manier kunnen alle kinderen en staff in 

een veilige omgeving les krijgen en geven. 

Tevens ondersteunen we een tweetal weeskinderen met financiële hulp 

dankzij de sponsoring van een Zweeds leraarskoppel en thans namen 

we er ook 2 andere voor onze rekening waarvan de vader weggelopen is 

en de moeder zonder inkomen zit.  Zij kreeg een parttime baan aan de 

school.  Wie de schoolkosten van deze twee kinderen op zich wil 

nemen mag contact met ons opnemen (min. 10 euro per maand). 

Met een toelage van de gemeente Beernem konden we ook wat 

aanvullend educatief speelmateriaal kopen voor de kleuterklassen. 

Door zijn dynamische instelling en zeer actieve schoolcomité konden 

zij als eerste publieke school de ‘Intenational British School Award’ 

voor drie jaar winnen en zijn bij uitzondering een groeiende school die 

thans volledig in het Engels lesgeeft.  Toekomstgericht dus met 

technische klassen in een computer en internet gerichte 3de graad. 

Gesponsord:  Jibsan (9, lj. 3) en Khusi B.K. (11, lj.5) en nog 

sponsors gezocht voor Sneha (9, lj.3) en Smriti Poudel (6,, kl.1): 
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Het C-verhaal (u weet wel) 

Toen bij ons de lock-downs toesloegen was Nepal even vlug bij en evenhard.  

Evenwel zonder financiële steun en enkel de dorpelingen konden bijna 

ongehinderd hun traditionele levenswijze voorzetten en terug heropvissen.  

Enkelen konden op tijd terug naar hun dorp maar teveel werkers in de grote 

steden in Nepal zaten volledig vast in een kleine huurkamer en mochten 

maandenlang amper buitenkomen.  Zonder inkomen. 

Met de positieve respons van tal van onze trouwe sponsors en een toelage 

voor Noodhulp van de Provincie West-Vlaanderen en de Lions Club 

Meetjesland deelden we beschermingsproducten uit aan verarmde 

Nepalezen.  Voor de allerarmsten vulden we dit aan met voedselpakketten.  

Onze Nepalese vrijwilligers ter plaatse kregen een vrijgeleide om twee weken 

rond te toeren waarbij we wel aan de politie checkposten mondmaskers als 

‘goodwill’ overhandigden.  Nu ja, zij staan dan ook dagelijks op straat. 

Daarna wachtten we geduldig af tot we weer zelf naar ginder konden 

afreizen.  Heel veel geduld en regelmatig op het internet checken wanneer de 

grens zou openen.  Plots tijdens het Nepalese festival seizoen bleek de online 

applicatie voor toerstenvisa open en boekte ik onmiddelijk een ticket.  Dr. 

Jan Dryhoel van ons Bsure-team kon helaas niet mee.  Na een dag nacht 

doorwerken om huis en bagage klaar te krijgen en de nodige computerfile 

back-ups en drive copies, douche en breakfast om 4:30 ’s nachts en zo’n 3 uur 

rijden naar Amsterdam om om 8:30 in te checken bij Turkisch Airlines, waar 

ze ook bijna paniekeerden omdat op mijn print-out van mijn negatief 

coronatest geen uur vermeld stond om de max. 72 uur opnametijd te 

controleren.  Na heen weer getelefoneer kon ik alsnog door met weinig slaap 

want het vliegtuig zat verrassend propvol en waakzaamheid was geboden want 

velen lostten al vlug hun maskers en moesten erop gewezen worden.  Alzo 

landde ik op 18 oktober in de Kathmandu luchthaven waar ze stomverbaasd 

vroegen hoe ik daar terecht kwam!  Ik vertrok namelijk op vrijdag maar toen 

ik op zatermorgen landde bleek de grens intussen weer gesloten.  Tevens 

beweerden we daarom ook niet over de visastickers te beschikken.   

Samen met nog een Amerikaan van Poolse afkomst en twee Nepalezen met 

vreemd paspoort werden we naar een klein lokaaltje verwezen.  De ex-

Nepalezen werden snel geholpen door een obscuur persoon zogezegd van het 

leger voor een extra financiële beloning wat ik prompt weigerde.  Na heel wat 

telefoontjes weg en weer met kennissen bleek een parlementslid ooit te gast 

bij ons thuis in België nu Minister en begreep onze impasse.   

Enkele uren later bleken ze dan toch over de stickers te beschikken om een 

visa uit te schrijven.  De visa was toen al enkele uren betaald want die 

service werkte blijkbaar wel zonder problemen.  Maar niets is gemakkelijk 

hier en toen probeerden ze me nog een maandvisa aan te smeren in plaats van 

de effectief betaalde 3 maanden visa.  Toen ik vroeg of ik opnieuw naar mijn 

beschermheer moest bellen kon het dan plots toch wel! 

Na twee nachten niet te slapen en nog 5 uur wachten in de luchthaven voor 

mijn visa waar ook niets te eten viel kon ik aan de 7 uur car-trip naar Pokhara 

beginnen.  Een kanjer van een jetlag als  gevolg maar de mij zelf opgelegde 

quarantaine thuis in Pokhara kwam zeer goed van pas. 

Goed uitgerust kon ik aan de slag en kocht massa’s maskers, vizieren voor 

leraars, ontsmettingszeep, thermometers, sanitizer tot maandverbanden toe.  

Immers, veel puberende schoolmeisjes kunnen zich dit niet permiteren en 

moeten beschaamd naar huis wanneer hun periode aanbreekt en kunnen dan 

enkele dagen niet meer naar school komen. 
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Tientallen scholen hebben we zo geholpen.  Het zou te saai zijn ze allemaal op 

te noemen en ook de foto’s zijn representatief want het is steeds dezelfde 

scenario’s van plechtige overhandiging, speeches, practische uitleg en een 

uitgebreid bezoek aan de schoolklassen waarbij elke school ook weer andere 

tekorten en noden te berde brengt.  

Ook in 2021 proberen wij dit verder te zetten maar intussen is er wel een 

tekort aan fondsen en hebben we dringend een financiële injectie nodig.  Wij 

kunnen alleen hopen dat wanneer u dit leest een spontaan gebaar van 

medeleven volgt met een extra donatie om deze belangrijke 

beschermingsiddelen aan de schoolkinderen en hun leraars te voorzien. 

 

 

 

 

 

Verslag van Dr. Jan Dryhoel: 

 

Medische kampen in Nepal in tijden van corona. 
 

    Terwijl in Belgie alles op slot ging, was het in Nepal niet veel beter.  Een 

    strenge  lock-down, vliegverkeer aan banden gelegd, streng quarantaine 

    regels voor inkomende Nepalezen en sluiten van de grenzen heeft er toe 

    geleid dat Nepal het op wereldvlak relatief goed gedaan heeft.  Met 

276000 besmettingen hebben ze maar een dodental van 3019, en dat op een bevolking van 28 

miljoen mensen.  In oktober gingen de grenzen  met mondjesmaat open, een visum was nog niet te 

krijgen, quarantaine-regels waren nog even streng en alleen buitenlanders met geldige reden 

konden het land binnenkomen.  Aangezien ook het binnenlands verkeer aan banden werd gelegd 

hebben we dan ook besloten, dat het zeer moeilijk zou worden om medische kampen te 

organiseren.  Voor 6 weken werk, twee weken in quarantaine zitten heeft niet veel zin.  Er was 

nochtans veel vraag van dorpen die we in 2019 jaar noodgedwongen niet konden bedienen. 
 

Maar we bleven niet bij de pakken zitten.  Onze grote voorraad medicijnen hebben we kunnen 

doneren aan plaatselijke gezondheidsinstellingen, beschermproducten tegen Corona hebben we 

ter plaatse kunnen kopen en uitdelen aan scholen en lokale organisaties en medewerkers. 
 

Wat nu in de toekomst?  Als het vliegverkeer normaliseert, de quarantaine maatregels 

versoepelen, en er ook een vaccinatieprogramma opstart zullen we terug een planning opmaken 

om medische kampen te organiseren.  Een heikel punt blijft natuurlijk de financiering van die 

medische kampen.  Met de in Belgie nog steeds strenge regels, hebben we geen activiteiten, zoals 

voordrachten, benefietavonden, schoolactiviteiten, beurzen enzomeer kunnen doen. Pijnlijk.  

 

Gaan we kunnen gaan, gaan we het kunnen financieren?  Allemaal kwesties die nog open liggen. 
 

We willen jullie bedanken voor de steun die we ontvingen voor het 

financieren van de noodhulp die we uitgevoerd hebben, en hopen in de 

toekomst nogmaals bij jullie te mogen aankloppen wanneer we terug 

medische kampen organiseren. 
 

 

Dokter Jan, Bsure-team. 
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In het kort; onze andere projecten. 

 Siling, Gorkha district.  We zijn er een paar keer op bezoek geweest om de 

vorderingen bij de heropbouw van de huizen te bekijken en de installatie van 

een waterfilter te bespreken begin volgend jaar.  Het blijft een moedig dorp 

dat met een stevig en actief sociaal weefsel jaarlijks vorderingen maakt. 

 Bhakimele, Myagdi district.  Door de crisis liggen de afwerkingen en 

klasafwerkingen stil maar wordt er intussen wel weer les gegeven.  Bij ons 

bezoek brachten we ook beschermingsmateriaal maar die hebben ze in deze 

afgelegen dorpen blijkbaar niet van doen want ze zijn volledig Corona-vrij.  

Gelukkig maar.  Er zijn hier amper adequate medische voorzieningen. 

 Enkele scholen hebben we wel wat sportmateriaal zoals basket- en 

volleyballen enzo overhandigd en medicijnen aan hulpposten verdeeld. 

 Ook onze eigen medische post en school in Chitre is alles rustig en Coronavrij. 
 

Ondertussen bij ons in België. 

Met de lock-downs en al onze angsten, frustraties  en ook verdriet voor verloren familieleden en kennissen ging 

het licht uit voor zoveel extra activiteiten als sport, cultuur en helaas ook solidariteitsacties voor het goede doel.  

Er valt dus amper iets te melden.  Van de jaarlijks sponsorende scholen hebben we helaas niets gehoord maar we 

hopen dat we deze uitzonderlijke tijden vlug achter ons kunnen laten.  Ook alle andere activiteiten zoals 

standwerk en workshops konden niet doorgaan wat voor onze vzw een serieuze financiële aderlating was en 

waarvoor er geen alternatief was.  De overheid voorzag enkel wat tegemoetkoming voor loonlast maar wij zijn alle 

vrijwilligers en dus onbetaald.  Evenwel werd de fiscale aftrekbaarheid gevoelig verhoogd naar 60% waar tal van 

sponsors op ingingen en een bijkomende donatie stortten wat wat verlies compenseerde. Dit geldt ook voor 2021. 
 

Nieuws van onze andere joint-ventures. 

 Wij werken ook samen met de Aasha Project vereniging dat helpt in educatie, microkredieten en aan noodhulp 

doet.  Vindt meer gedetailleerde informatie op hun persoonlijke website: www.project-aasha.webnode.nl. 

Onze plannen voor 2021 in Nepal: 

 Binnen- en afwerking van de nieuwgebouwde middelbare school in 

Bhamikele, Myagdi district.  

 Een elektrische bus en schooluniformen voor de Shree 

AmbikaSecundarySchool in Hyangja, Kaski district. 

 Onze uitgestelde 8ste tournee met het Bsure-team o.l.v. Dr. Jan voor gratis medische kampen?  

 In het verre oosten van Nepal aan de Indische grens met Sikkim en Darjeeling ligt Ghunsa, op 3595 aan de 

voet van de Katchenjunga (8596m) waar we aan het hospitaal labo- en ander materiaal willen doneren. 

 Nieuwe aanvragen zoals o.m. een watertank voor Salanggiri, een arm dorp in Gorkha worden onderzocht. 

 In Siling en naburige dorpen planten we een filter installatie in voor zuiver en drinkbaar water. 

 We beheren verder onze scholen en medische post en helpen behoevenden via ons Studie- en Noodfonds. 
 

Plannen in België voor 2021. 

Blij zijn we dat onze sedert lang jaarlijkse 

sponsorende basisschool De Leeuw uit 

Zedelgem een solidariteitsactie gepland 

heeft om ons toch dit jaar opnieuw vooruit 

te helpen.  Met gemeende dank.  Hopelijk 

volgen er meer want de nood is hoog. 

http://www.project-aasha.webnode.nl/
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Hoe uw steun dit alles mogelijk kan maken: 

 

Financiële steun kan mits met een storting op BE14 3800 

1081 6783 waarvoor U v.a. €40 een fiscaal attest krijgt. 
 

 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 suggereren €20 per maand maar elk bedrag is welkom. 

 Een éénmalige storting helpt ons tekorten aan te vullen op 

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

kunnen we bijvoorbeeld voor €0,25 een tandenborstel en 

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 himalayanprojects.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 erfgenaamin een mono- of duo-legaat.  Hoe? Zie 

onze website, via uw notaris of ook op testament.be. 

 Waarom wordt u eens geen vrijwilliger?  In Nepal hebben 

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

Contacteer ons voor meer info. 
 

 

U bent 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.himalayanprojects.org, en 

www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW. 

Vergeet ons a.u.b. niet! 

Veilig afsluitertje! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duizenden maskers, vizieren  en 

tientallen liters ontsmetting, 

thermometers versleten en nog steeds 

maar niet geheel tegen wil en dank ter 

plaatse wil ik diegene dit ons trouw 

bleven en een extraatje gunden van 

harte bedanken voor hun cruciale steun 

aan ons kleine vzw en kleine projecten 

die voor veel minder begoede mensen een 

daadwerkelijk verschil uitmaken. 

Tenslotte wensen wij U, uw familie en 

alle dierbaren een goede gezondheid en 

alle geluk.  Hopelijk komt de wereld deze 

gezondheidscrisis snel te boven. 

Daandebhat (dank u), het Bsure-team! 

Goed doen doet echt goed. 

Ook in 2021 krijgt u maar liefst 60% van uw donatie terug via 

fiscaal attest.  U mag maximaal 20% van uw belastbaar inkomen 

storten i.p.v. 10%.  Concreet krijgt u €24,00 terug bij een 

storting van de minimum donatie van €40,00.  Wilt u bv 

werkelijk €100,00 doneren stort dan €250,00 en help zo mee 

bergen werk te verzetten!  U kent ons logo intussen wel: 

RIMPELS IN EEN OCEAAN VAN BERGEN! 

http://www.himalayanprojects.org/
http://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW

