
Ook de uitbouw van de middelbare 
school in Chinnebas vordert gestaag.  
De ruwbouw is bijna klaar en dan 
volgt na de afwerking ook nog de 
renovatie van de andere vervallen 
klasjes.  Intussen hebben we ook al 
voor de nodige witborden gezorgd. 
We hadden er ook bezoek van een 
vertegenwoordigster van de Britse 
Help ngo die hier net zoals in de 
basisscholen van Chitre en Phalate 
voor vrijwillige leraars zullen zorgen.  Dit om de inhoudelijke verbeteringen 
niet te vergeten, wat uiteindelijk het belangrijkst is. 
 
Ook wij hebben een wens in deze kersttijd: één of meerdere sponsors vinden 
voor deze jongen zonder voeten.  Hij heet Budhiman Tamang, is 14 jaar en zit 
in het 2de middelbaar.  Als kleine baby belandden zijn voetjes in het 
keukenvuur en was er toen onmiddellijk geen medische verzorging mogelijk 
en dus werden later zijn voetjes geamputeerd. Hij 
woonde immers in een afgelegen dorp in centraal 
Nepal.  
Zijn ouders zijn overlevingslandbouwers en door het 
bergachtig terrein kan hij daar niet naar de veraf 
gelegen school. Dus verblijft hij in de hoofdstad 
Kathmandu bij een arme tanteweduwe in een huurflat 
vlak bij de school waar hij met krukken naar toe gaat.   
Ondanks zijn mindervaliditeit is hij een gedreven 
student maar zijn er amper middelen om voor hem te 
zorgen.  Voor zijn scholing en kost en inwoon hebben wij in totaal zo'n 60 
euro per maand nodig.  
 
Wilt u deze jongen helpen sponsoren of gaat u mee op zoek naar mensen die 
hem willen steunen?  
 
In België mochten we ook weer een deel van de opbrengsten van de 
posterbeurs ontvangen van de Sint-Rembertscholengroep in Torhout, 
waarvoor dank!Tot slot is er nog ons standwerk: we staan op 20, 21 en 22 
decmber op de Oxfam kerstbeurs in de Hallen op de Markt van Brugge en op 
15 en 16 is het weer aan de beurt van het Asia Festival & Fair in CC De 
Zandloper in Wemmel, bij Brussel.  Volg ons ook op onze website 
www.himalayanprojects.org voor recent nieuws .  
 

Alweer een paar “Rimpels in een oceaan van bergen”. 
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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 
 

Terug van Nepal met heel wat nieuws: 
In Chitre, ons basisdorp hebben we 
eindelijk de laatste fase van ons 
jeugdproject kunnen ingaan.  Na de 
aanleg voetbal-, basket- en 
volleybalveld heeft de ‘Himalayan 
Youthclub’ nu eindelijk haar eigen 
clubhuis.  Uiteraard staat die ook ter 
beschikking van de ganse 
gemeenschap.  
In de medische post was het de ene 
reparatie na de andere, net op tijd 
voor het bezoek van twee Belgische 
vrijwilligers tandartsen.  Ze losten 
elkaar af voor ons jaarlijkse ‘Dental 
Camp’ met alweer heel wat tandgetrek 
tot gevolg.   
In Syangja dan weer is de school af 
voor de doven kinderen.  Echter 
moeten ze met 25 in de ene klas les 
volgen en in de andere eten en met 
verschillende in een bed slapen.  Hier 
moeten we dus dringend werk maken van 
een verblijftehuis.  In afwachting hiervan 
hebben we toch al enkele computers 
gekocht.  De ideale springplank voor 
verder studies en carrieëremogelijkheden voor deze achtergestelde groep.    

http://www.himalayanprojects.org/

