
 

 

 
 

 
 

Nepal, een van de armste doch mooiste landen 

in de wereld ligt gesandwiched tussen Tibet 

en India met amper een smalle platte strook 

in het zuiden, snel stijgend naar het noorden 

tot de hoogste toppen ter wereld.  Moeilijk 

overleven dus: weinig jobs, sociale 

ongelijkheid (kaste-systeem), overlevings-

landbouw, dagloners en moderne slaven in het 

buitenland en amper sociale en medische 

voorzieningen... 

 

Daarom werd deze vzw Himalayan Projects 

opgericht, om op kleine schaal structureel 

te verbeteren en vooral te stimuleren.  

Kleine projecten dus met een grote impact! 
 

 

Doelstellingen: 
Onze hoofdactiviteit is het aanbrengen van 

structurele verbeteringen en ondersteuning aan de 

oudste en/of achtergestelde bevolkingsgroepen van 

de Himalaya’s en dit vanuit een volstrekt neutrale 

positie en instelling. 
 

Wie zijn wij? 
Paul Vande Moortel, 

voorzitter, Nita Buduja Pun, 

secretaris, vrijwilligers en het 

Bsure-team o.l.v. Dr. Jan 

Dryhoel. 
 

Hoe begon dit allemaal? 
 

 

Op onze vraag aan Chitre, een onooglijk bergdorpje 

met zicht op een 8178 m hoge berg wat ze dringend 

nodig hadden. Antwoord: een eigen basisschool.   

Wij zorgden voor de financiële middelen en samen 

met de lokale bevolking bouwden we deze school met 

duurzame materialen.  In april 1999 startte onze 

school, de ‘Shree Lali Gurans Primary School’, waar 

alle kinderen nog steeds gratis naar school gaan.  
 

Met extra hulp van 

westerse vrijwillige 

leraars werken we aan 

kwaliteitsonderwijs en 

zo werd onze school in 

2013 door de overheid 

uitgeroepen tot ‘beste 

lagere school van Myagdi district’.   

Sedertdien zorgden we er ook voor toiletten, 

drinkwater, sportvelden, alsook een jeugdclubhuis!   
 

Dit bleek slechts het begin van een ganse reeks 

nieuwe en/of gerenoveerde scholen/internaten die 

we sindsdien oprichtten of verbeterden.   

De bouw van een medische hulppost. 
 

 

Een ander luik van onze doelstellingen is basis 

geneeskunde.  Op 6/12/06 openden we het “Shanti 

Medical Group”, een 

volwaardige medische post 

met tandartskabinet en 

bemand door een lokale 

verpleegster.  Ieder jaar 

komt het Bsure-team o.l.v. 

Dr. Jan, dokter en tandarts 

een handje meehelpen. 
 

Een middelbare school in Chinnebas. 
 

In de midden heuvels van Nepal, m.b. in Syangja district 

bouwen we deze wat verwaarloosde school uit tot een 

nieuwe volledige middelbare school.  Dit in samenwerking 

met de Kerun vereniging uit Grimbergen/Tielt-Winge. 
 

In de buurt bouwen 

we bijvoorbeeld ook 

moedercomitéhuizen 

en helpen we scholen 

aan computers en 

vele andere kleine 

initiatieven. 

www.himalayan-projects.org 

himalayanprojects@gmail.com 



 

 

Voor onze scholen, medische post en Bsure-

team, water- e.a. projecten; evenals voor 

ons Studiefonds en Noodfonds: 
 

Help mee en sponsor! 
Eénmalig of maandelijks: gratis scholing en 

medische zorg voor de armen in de Himalaya! 

A.u.b. uw steun op rekening BE14 3800 

1081 6783 – BIC-code BBRUBEBB 

Fiscaal attest vanaf €40,00 per jaar. 
 

 

België: Himalayan Projects vzw, Leiselestraat 
138, B-8200 Brugge, +32 (0)50 38 57 04. 

 

:  0488380277 Paul Vande Moortel, voorzitter 

:  0487523422 Nita Buduja Pun, secretaris 

: 0476499732 Bsure-team: Dr. Jan Dryhoel 
 

Nepal: Pun House, Harriyali Marg 25, Naya 

Gaun, Pokhara-15, Kaski district. 
 

: +977 9804183438 Paul, voorzitter 

: +977 9846646506 Deepak Buduja Pun 
 

 

NEPALQUAKE op 25/04/2015. 
 

Een zoveelste tegenslag voor Nepal, die dag.  

Onmiddellijk 

schoten we in gang: 

een Vlaamse dokter 

en verpleegster 

vlogen over en zo 

werd het Bsure-

team geboren.  Met 

4x4 camions vol 

hulpgoederen en 

een jeep met 

medisch 

materiaal en 

geneesmiddelen 

schuimden we de 

verwoeste 

dorpen af.  Later ook met tenten, te voet door 

‘niemandsland’: want de nood leek oneindig. 
 

 

Na het bouwen van 

noodhutten en tijdelijke 

scholen leggen we ons nu 

vooral toe op 

watervoorziening.  De 

waterhuishouding is 

immers tot ver uit het 

epicentrum ernstig 

verstoord of verdwenen 

en zonder water is er 

immers geen leven, niet?  

Via nieuwe bronnen of boorgaten en met zonne-

energie helpen we 

honderden families 

aan water gedurende 

het ganse jaar.   
 

Het Bsure-team 
keert jaarlijks terug 

en met onze mobiele 

hulppost en 4x4 pick-

up verstrekken we 

gratis medische en 

tandverzorging. 

With a little help from our friends 
Het is evident dat wij deze dromen enkel kunnen 

realiseren samen met U.  Samen kunnen we echt een 

verschil maken. 

Infrastructuurkosten worden gefinancierd door toelagen 

en samenwerkingsverbanden.  Werkingskosten kunnen 

enkel met hulp van individuele sponsors en verenigingen.  

Zij zorgen voor de broodnodige continuïteit en 

kwalitatieve invulling van onze projecten en fondsen, dit 

via standwerk, benefieten en (verjaardags-) feestjes...  
 

Vrijwilligerswerk: 
Vrijwilligers zijn meer dan 

welkom en kunnen dit 

combineren met een trekking 

in de bergen.  Vooral dokters, 

tandartsen en leraars of 

vertalers alhier zijn nodig. 
 

Nood- en Studiefonds: 
Reserves en extra benefieten 

gebruiken we voor dringende gevallen 

zoals voor bvb een niertransplantatie 

van een van onze schoolkinderen. In 

doneerden we een huisje aan enkele 

wezen uit Chitre.  Ons Studiefonds 

helpt hen bij hogere studies (vooral 

meisjes en lage-kastes). 
 

Acties in België 
Ook schoolacties in België zijn belangrijk!  Niet enkel voor 

de 'centen' maar evengoed voor 

info-, sensibilisering en 

bewustmaking.  

Op onze website vindt u een 

overzicht van al ons educatief 

materiaal (koffer) en ons aanbod 

aan workshops. 
 

Met onze infostand schuimen we 

ook wereldfestivals e.d. af.   

Op aanvraag organiseren we ook 

een inleefreis naar Nepal met 

projectbezoeken.  

Monalisha Khadka: 

Batchelor student 

himalayan-projects.org 

himalayanprojects@gmail.com 


