
 

Buiten deze schoolacties staan we ook op een aantal wereldfestivals met een 

infostand en/of kookstand waarop iedereen welkom is om ons eens te 

bezoeken, een babbeltje te slaan en eventueel een Nepalees hapje te eten: 
 

 1 mei op het Wildemanspark in Herent met extra kookstand, 

 9 en 10 mei op het Mano Mundo festival op de Schorre in Boom, 

 21 mei op Sfinks world te Boechout bij Antwerpen (met extra kookstand) 

 30 mei op het Noord-Zuid feest op Den Bruul in Leuven (extra 

kookstand), 

 31 mei op Ezperando in Bornem (nog onder voorbehoud) 

 27 juni op Feest in 't Park in het Minnewaterpark te Brugge (info- en 

uitgebreide kookstand), waarvan we medeorganisator zijn en nog een 

aparte mail versturen. Hiervoor zoeken we trouwens nog helpende 

handen. 

 5 juli: Wereldfolkloremarkt (info- en kookstand) te Izegem 

 26-27-28 augustus op Fiesta Mundial in  Balen (nog in onderhandeling) 

 30 augustus op het domein van Bokrijk met info en kookstand. 
 

Tussen die twee laatste zijn we in Nepal want op 7 juli vertrekken we reeds 

en op 27 augustus komen Nita en onze zoon terug.  De voorzitter, Paul dus, 

blijft dan nog twee maanden achter om de projecten te begeleiden en komt 

pas op 5 november terug.  Tijdens juli en augustus is het ginder immers 

regenseizoen en is het quasi onmogelijk te werken in de projecten zelf (buiten 

voorbereidingen en aankopen)  maar het is ook de enige tijd dat onze zoon 

naar Nepal kan wegens schoolvakantie. 
 

Daar plannen we ook eindelijk eens werk te maken van onze website die nog 

steeds niet al te up-to date is.  We gaan hiervoor Nepalezen zoeken die 

misschien kunnen helpen. 
 

Half november plannen we dan met de BSCJ, de bovenvermelde 

jongerenbeweging, een 14-daagse rond Nepal in het Hof van Langals in 

Brugge met vooral  workshops en beleving  over Nepal en ook een 

openingsavond met receptie, Nepalese muziekgroep en thanka-tentoonstelling. 
 

Zo zie je beste mensen, we zitten nimmer stil maar het blijft voor een goed 

doel dan ook meer dan de moeite waard. 
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Beste mensen, 
 

Hoog tijd voor een update over onze projecten in Nepal en lokale werking in 

België. 
 

In Nepal kabbelt het leven verder met alle gekende problemen als van voor de 

burgeroorlog.  Geen wapens meer dus maar gewoon dagelijkse beslommeringen 

als 8 uur per dag geen elektriciteit, wegen die niet hersteld worden en veel 

stakingen terwijl de politiekers nog steeds bakkeleien over wie legerchef 

wordt en coalitiepartners die elkaar niet kunnen luchten.  Maar dat vind je 

uiteraard ook in andere landen. 
 

Voor onze medische post is er eerst het nieuws dat de vader van onze 

verpleegster overleden is en ze een tijdje naar huis vertrokken is. 
 

Ondertussen zijn de plannen gereed om de ganse houten vloer van de medische 

post te vervangen door beton om onder andere de hygiëne te verbeteren en 

ook de voor de stabiliteit want onze tandartsapparatuur weegt letterlijk door 

de vloer.  Daarna kunnen we beginnen met de installatie van een veldlabo.  

Hiervoor krijgt Ganga, onze verpleegster dan ook aangepaste training in het 

regionaal ziekenhuis van Pokhara. 
 

In de medische post komt er ook telefoon- en internetverbinding en worden 

een aantal extra computers geplaatst die voor IT-opleiding en gebruik door de 

lokale bevolking kunnen dienen. 



 

Zoals eerder gemeld vieren we dit jaar 10 jaar basisschool in Chitre en 

plannen we daar uiteraard een feestje.  Naast de school bevindt zich de 

'Himalayan Youth Club' waar en het feestje gepland is tijdens de Dassain en 

Tiharfeesten met een voet-, volley- en basketbaltoernooi.  Aan deze 

sportinfrastructuur willen we wat verbeteringen aanbrengen.  Zo zouden we 

graag een degelijk volley- en basketveld aanleggen in cement met metalen 

palenconstructie voor de netten.  Vervolgens zouden we graag een degelijk 

clubhuis willen aanbieden aan de jongeren.  Dat ze in een simpel bergdorp ook 

minimale ontspanningsmogelijkheden hebben vinden we ook belangrijk.  Veel 

jongeren zien immers de steeds verbeterende en uitgebreidere 

mogelijkheden in de steden en dat zorgt voor frustratie en lokt ze weg van 

hun geboortestreek. 
 

Voor de kinderen van de boardinghouse in 

Kathmandu waar 25 Tamangkinderen 

verblijven en het weeshuis in Rupandehi 

hebben we intussen heel wat klederen 

ingezameld maar moeten we ze nog in 

Nepal te krijgen.  Als u iemand kent die 

naar Nepal reist: het zou tof zijn mochten 

we wat klederen kunnen meegeven. 
 

Een 5-tal studentjes die in ons in Pokhara-huis verblijven zijn intussen ook 

allemaal geslaagd voor hun jaarexamen met heel goede cijfers. De resultaten 

van de oudste die haar laatste middelbaar examen deed zijn nog niet bekend 

maar we hebben er goede hoop op.  In Nepal is het op 13 april namelijk 

nieuwjaar geweest en dat was ook het einde van het lopende schooljaar. 
 

Ook in Pokhara blijkt dat het metalen golfplatendak van onze basisschool van 

Sarangkot lekt als een zeef en moeten we hiervoor een gans nieuw dak 

voorzien en moet er één en ander herschilderd. 
 

Verder gaan we ook Dag Bahadur Buduja en zijn mama bezoeken, je weet wel 

die jongen met zijn nier-transplantatie want we zijn heel benieuwd naar zijn 

toestand en willen ook eens kijken wat er in de toekomst kan voor ondermeer 

zijn gemiste schoolopleiding.  De sponsors die hiervoor extra inspanningen 

doen zullen alleszins even benieuwd zijn. 

In België dan is er ook al aardig wat gebeurd:  We beschikken thans over een 

gans pakket aan workshops en educatief materiaal die opgefrist en uitgebreid 

is. Dit in samenwerking met de Brugse Socio-culturele Jongerenbeweging.  

Daarmee schuimen we jaarlijks enkele scholen af die een actie organiseren.  

Geïnteresseerdën kunnen onze speciale folder hieromtrent opvragen. 
 

Schoolacties: de basisschool De Leeuw in Zedelgem heeft weer haar jaarlijkse 

actie gehouden als zusterschool van onze Chitre-basisschool.  Ook heeft de 

basisschool De Wijnberg in Wevelgem terug de ganse school ingezet om te 

helpen bij het verzamelen van fondsen voor een nieuw dak in Sarangkot.  6 jaar 

geleden hebben zij ook geholpen bij de opstart van die school met het in 

belangrijke mate financieren van de nieuwbouw, educatief materiaal en 

uniformen voor enkele jaren.  Ook in de Sint-Rembertschool in Torhout hebben 

we aantal workshops kunnen aanbieden en komt er nog de jaarlijkse actie van 

de 4de klas basisscholen A en B van Sint-Michiels in Brugge.  Jaarlijks is er de 

steun van het presidium van het Sint-Lodewijkscollege te Sint-Andries Brugge. 
 

Ook was er op14 maart een benefietavondje met Nepalees buffet en film die 

een overrompelend succes was.  Het zaaltje zat propvol en blije gezichten 

alom.  Dank hiervoor trouwens aan Rita, Frank, Yvette, Marie-Therese en Mark, 

trouwe sponsors die ons ook nooit vergeten en alles zo mooi georganiseerd 

hebben.  Deze groep mensen verlangen trouwens om ergens in september 2010 

terug naar Nepal af te reizen en hiervoor 

plannen we waarschijnlijk een extra 

trektocht naar Mustang, een afgelegen 

uithoek van de Annapurna, voormalig 

koninkrijk want ook deze koning is in alle 

stilte uit zijn functie ontzet door de 

Maoïsten bij de afschaffing van het 

Nepalees koningschap verleden jaar.  Het is 

een prachtig gebied op het trans-

himalayaanse plateau die nu helaas bijna 

authentieker is dan Tibet zelf. Details 

volgen maar kandidaten kunnen zich nu 

reeds melden want het aantal deelnemers 

beïnvloed enorm de prijs natuurlijk. 


