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Bij het ontvangen van deze brief zijn wij intussen waarschijnlijk met onze groep sponsors op 

trekking in de Nepalese hooglanden.  Toegegeven, we hebben een beetje gezeurd en deze 

nieuwsbrief reeds op voorhand geschreven.  Onze excuses maar de laatste weken voor ons 

vertrek zijn traditioneel zo hectisch met nog een miljoen dingen te organiseren en mee te 

nemen dat van deftig administratief werk niets meer in huis komt.   

 

Maar wat gaan wij doen in Nepal:  Met dank zij subsidies van de Provincie West-Vlaanderen 

en het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking wij de nodige fondsen hebben om 

onze medisch project op te starten.  Heel wat werk in Nepal dus, daarom gaan we ook voor 

drie maanden, dus tot na Nieuwjaar 2004. 

 

Ook Bart onze verpleger gaat mee om de opstarting van de bouw van de medische hulppost in 

goede banen te leiden.  Ook een nieuwe vrijwilligster heeft zich aangeboden: Marieke 

Lantsoght uit Brugge is net als orthopediste afgestudeerd en zal voor zes maanden onze 

voorlopige hulppost in Chitre, samen met Bart bemannen. 

 

Voor het schooltje moeten we nog werken aan het kinderpark aangezien onze andere 

vrijwilliger, m.n. Gino vervroegd uit Nepal teruggekeerd is wegens gezondheidsproblemen van 

de jongen die hij ginder begeleidde.  Nu uitstel is geen afstel.  Hij heeft er ginder voor 

gezorgd dat alles klaar ligt en wij gaan nu proberen dat af te werken. 

 

 

Namens het ganse Himalayan Projects team zou ik zeggen tot de volgende keer en een 

gelukkig nieuwjaar 2004. 

 

PS:  Onze stand staat terug eind december op de kerstmarkt in de stadshallen op de Markt 

te Brugge.  Wij zelf zijn er niet maar onze Gino zal er zijn.  U kunt hem gerust gaan 

bezoeken en steunen tijdens zijn eenzame opoffering dat weekend! 

 

PS2:  Iedereen is welkom om ons een e-mailtje te sturen met wat nieuws uit België.  We 

zullen België waarschijnlijk niet al te veel missen maar we willen toch op de hoogte blijven 

van het reilen en zeilen van onze sponsorgemeenschap. 

Brugge,  oktober 2003. 
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