
 

Verder brachten we nog verschillende bezoeken aan de weeskinderen die in 

Kathmanud opgevangen worden, het zijn er maar zes meer wegens tekort aan 

huizing en budgetten maar deze worden tenminste goed verzorg en begeleid 

door onze vriend Tamang. 

 

Ook het weeshuis in het zuiden kreeg onverwachts bezoek maar daar loopt 

een en ander verkeerd.  De grens is nabij en mensentrafiek is er endemisch.  

We zijn bezig een en ander uit te zoeken en berichten daar later over in meer 

detail en zekerheid. 

 

Tot slot zijn we eind november weer in België om onder andere de 

schoolacties van volgend jaar voor te bereiden.  Ook zitten we in het bestuur 

van de Noord-Zuidraad Brugge en mede organiseren het Feest in ’t Park, de 

jaarlijkse happening van de Noord-Zuidraad Brugge op 26 juni 2010.   

 

Tevens kunt u onze infostand bezoeken de jaarlijkse kerstmarkt van Oxfam 

in de Brugse Hallen en dit meer bepaald op 18, 19 en 20 december.  U bent 

van harte welkom. 

 

Begin januari plannen we ook Nepalese schrijf- en leeslessen aan te bieden 

aan de intussen talrijke jonge opgroeiende Nepalese kinderen in Brugge en 

omstreken.  Hiervoor brengen we wat studiemateriaal en boeken mee uit 

Nepal en zal een Nepalese student in Brugge gratis de lessen verzorgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen zagen we tijdens onze trektocht door de bergen dit van de 

bergwand afschuivend schooltje: misschien een project voor later, met uw 

steun?  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, 
 

Terwijl we in Nepal alle projecten proberen te begeleiden en reeds nieuwe 

voorbereiden alvast eens een overzichtje. 

 

Tien jaar gevierd voor ons eerste eigen project, m.n. de ‘Shree Lali Gurans 

Primary School’ in Chitre, op 2400 meter hoogte. 

 

Het was een fijn feest waarbij ook alle naburige scholen uitgenodigd werden en 

we een scholencompetitie organiseerden.  Niet verwonderlijk natuurlijk dat 

onze school won in de scholenquiz, een uit België geïmporteerd idee die immens 

aansloeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verder werd ter plaatste een plan gemaakt om de sportinfrastuructuur 

verder op punt te zetten, vooral ten behoeve van de lokale jeugdclub en de 

school uiteraard.  Zo gaan we met de steun van de Provincie West-vlaanderen 

het basketveld cementeren en nieuwe palen voorzien.  Ook komt er een nieuw 

clubhuis met sanitaire voorzieningen.   

De velden moeten ook waarschijnlijk geheroriënteerd want – voor diegene die 

er al op bezoek geweest zijn: u gelooft het niet – er komt een weg!  Enfin een 

soort hobbelige aardeweg die met een bulldozer in een twee drie en zonder 

architecten uit de bergen gehakt en geschept wordt waar dan een aantal 

maanden per jaar een jeep kan rijden.  Wanneer de moesson arriveerd 

veranderd die ‘autobahn’ dan in een modderpad die dan op geregelde plaatsen 

ook nog eens bedolven wordt door landverschuivingen.  Alleen daarmee 

probeerde de interim-regering zijn bevolking te paaien.  Projecten waar wij 

uiteraard geen deel van willen uitmaken. 

 

In de medische post echter dreigde het eventjes mis te lopen.  Bij een 

afsluitende vergadering met het lokale comité wist de verpleegster stilletjes 

te vermelden dat ze naar Australië emigreert en dat ze de volgende maand 

reeds ontslag zou nemen.  Alhoewel ze die verhuis en aanvragen reeds een 

jaar voorbereidde stonden we daar ineens met een acuut probleem.  Om de 

hulppost niet te hoeven sluiten wegens gebrek aan personeel heeft de 

voorzitter dan maar zijn verblijf met drie weken verlengd om via kranten, 

radio en andere NGO’s naar nieuw personeel te adverteren en sollicitaties af 

te nemen.  Zeer moeilijk want de meerderheid was enkel van hoge kaste en 

duidelijk enkel uit op hoge salarissen en extra opleidingen om op hun beurt die 

weer aan te wenden als springplank naar het buitenland.  Gelukkig is op het 

laatste nippertje ons een verpleegsterkoppeltje tegemoet gekomen uit een 

naburig dorp die een klein privé praktijk en apotheek uitbaatten.  Daar ze van 

dezelfde etnische groep, uit de streek en een koppel zijn, met twee dus 

hebben we ze prompt aangeworven.  Het salaris diende wel met 20% verhoogd 

en nu zijn er twee dus financieel is het een enorme druk op het budget voor 

de medische post in Chitre.  Ongelukkig dan weer hebben wij daardoor met 

een dag een deadline gemist om een aanvraag in te dienen bij de Nationale 

Loterij en weigerden ze daar begrip voor op te brengen.  Het betrof enkel 

het zetten van een handtekening op een bevestigingsbrief voor een aanvraag 

die reeds in april ingediend was en waarop eerder geen bevestiging of 

communicatie gebeurd was.  Het zit soms in een klein hoekje maar tenminste 

draait onze medische post op volle toeren.  Hierbij een fot van onze niewe staf 

die beurtelings al met cursussen bezig is om vooral tandheelkunde onder de 

knie te krijgen want zoals je weet hebben wij de enige volledig uitgeruste 

tandartskabinet in de hoge bergen. 

 

Ook het labo 

is in volle 

aanbouw met 

heel wat 

vertraging 

wegens de 

laattijdige en 

maar halve 

subsidiering 

van dit 

project.  Zeg 

nou zelf: een 

volledige 

basisuitrusting 

van een labo 

voor enkele 

duizenden 

euro’s, 

goedkoper kan 

wellicht niet. 

 

We roeien 

echter 

gestaag 

verder: 

rimpels in een 

oceaan van 

bergen. 


