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Beste sponsor, donor, sympathisant, 

 

Wij staan bijna klaar om onze jaarlijkse trip naar Nepal te maken.  We gaan niet alleen deze 

keer.  Een nieuwe vrijwilliger heeft zich aangediend: Bart Groenvynck.  Hij is verpleger van 

beroep en heeft een sabbatjaar genomen om ‘iets speciaals’ te doen.   

 

Hij gaat namelijk met ons mee en zal een zestal maanden in Chitre verblijven om ons medisch 

project voor te bereiden.  Hij zal reeds eerste hulp aan de bewoners van chitre en omgeving 

aanbieden en ondertussen een studie maken van de exacte noden van de Sikkha-vallei.  Na 

ons schoolproject vinden wij een tweede primaire behoefte, nl. geneeskundige voorzieningen 

namelijk noodzakelijk als aanvulling. 

 

Aan de hand van zijn en onze bevindingen na ons verblijf ter plaatste hopen we volgend jaar 

een definitief plan te kunnen voorleggen voor subsidies en sponsoring. 

 

Ondertussen laten we het schooltje natuurlijk niet links liggen: een evaluatie van het voorbij 

jaren dient gemaakt.  Eventuele conclusies getrokken en de loon- en werkingskosten voor het 

volgend jaar overgedragen aan het schoolcomité. 

 

Bijkomend gaat nog een vrijwilliger, Gino Versnich, samen met een jongen gestuurd door 

Manipura vzw uit Beernem een tijdje in de gezonde lucht van Chitre verblijven om te 

proberen de jongen met lokale geneeswijzen (Tibetaanse) war vooruit te helpen met zijn 

slepende ziekte.  Om toch iets voorhanden te hebben is voorgesteld te helpen met de bouw 

van een heus kinderpark bij het schooltje, samen met de lokale bevolking.  Zo kan iedereen 

er maar wel bij varen. 

 

Om maar te zeggen dat we ginder alweer onze handen vol zullen hebben tijdens de twee 

maanden dat we ginder zijn. 

 

Namens het ganse Himalayan Projects team zou ik zeggen tot volgend jaar met ons verslag 

van ons verblijf in Nepal! 

 

PS:  We zullen net op tijd terug zijn voor de alternatieve kerstmarkt in de Stadshallen van 

Brugge op 20, 21 en 22 december zoals die georganiseerd wordt door de Brugse Oxfam 

wereldwinkel.  Van harte welkom.  

Brugge,  september 2002. 
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