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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 
 

In april naar Nepal geweest om de 
vooral de oplevering en opening bij 
te wonen van onze nieuw gebouwde 
kleuterklassen in Chinnebas.  Dit 
werd gerealiseerd met een toelage 
van de Provincie West-Vlaanderen. 
Bij ons bezoek waren we vergezeld 
van Hedwig Racquet en Eddy 
Goemans van de Kerun vereniging 
die samen met hun sponsors willen 
helpen bij de verder uitbouw en 
renovatie van de ganse middelbare 
school.  Zo kunnen we met nog een 
subsidie de ganse infrastructuur in 
een klap afwerken en er een 
volledige middelbare school van 
maken.  Onze 4de school intussen. 
 

In Chitre, ons basisdorp was er 
intussen een Brugse verpleegster-
stagiaire die er een aantal weken 
verbleef en er heel wat leerde maar 
ook aanleerde aan onze lokale 
verpleegster.  Bedankt Ulrike!  Ze zit 
nu in haar finale examens en haar 
verslag komt in een volgende 
nieuwsbrief.  Toi-toi bij de examens. 

Ook Simon Wydall (via Help NGO uit G.B.), net afgestudeerd als dokter 
vervoegde haar iets later en heeft een ganse doorlichting gemaakt van 
de medische post.  Ook hem zijn we bijzonder dankbaar.  Zo heeft hij 
ondermeer voor alle bevolkingsgroepen infosessies opgezet over het 
menselijk lichaam, gezondheid en hygiëne en 
uiteraard familieplanning.  De basiskennis 
van de Nepalezen is immers zeer miniem en 
doorspekt van bijgeloof bij gebrek aan 
medische kennis.  Hopelijk vinden we op 
regelmatige basis nieuwe vrijwilligers die 
hun werk kunnen opvolgen. 
 

Ook de volgende lichting tandartsen staan al klaar: in september komt 
Faris, net afgestudeerd voor een week en in oktober hebben we de 
tandarts Kris en zijn eega/tandartsassistente Leen die zijn 50ste 
verjaardag viert en ook een week vrijwilligerswerk komt doen in ons 
tandartskabinet.  Proficiat en bedankt.  Ze brengen ook een pak 
tandenborstels mee om de mensen te stimuleren want sedert de 
intrede van coca-cola gaat de tandkwaliteit zienderogen achteruit. 
 

Dan nog een warme oproep om te helpen bij de realisatie van onze 
nieuw kinderpark in de basisschool in Chitre.  Als beloning voor het 
behalen van de prijs BESTE BASISSCHOOL in MYAGDI district willen we 
een schommel partij, glijbaan en klimrek bouwen in de vorm van een 
helikopter.  Financiële hulp is dus meer dan welkom.  En: sponsors 
hiervoor krijgen hun naam geschilderd op de helikopter als blijvende 
herinnering. 
 

In België tenslotte zijn er ook enkele scholen die meehelpen zoals de 
VBS De Leeuw uit Zedelgem, de SBS De Regenboog in Sint-Michiels, het 
Sint-Rembertinstituut in Torhout en nieuw dit jaar ook de VBS De 
Lisblomme uit Lissewege en het Sint-Ascanusinstituut in Asse.  Dank 
aan hun directie, leraren en leerlingen voor de inzet! 
 

Tot slot is er nog ons standwerk: Feest in ‘ Park in Brugge op 29 juni, 
Wereldfolkore in Izegem  op 6 juli, Festo Koloroj in Menen op 7 juli, 
Dunia op 27 juli op het strand in Oostduinkerke en nog andere waarvan 
u de data kunt volgen op onze website www.himalayanprojects.org of 
www.himalanprojects.brugseverenigingen.be. Tot wederhoren of 
ziens?    

Alweer een paar “Rimpels in een oceaan van bergen”.    
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