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Net gearriveerd na een maandenlang verblijf in Nepal en hoog 

tijd om jullie op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen 

in onze vzw. 

Met onze twee waterprojecten hadden wij onze handen vol en 

ondertussen kwam ook Dr. Jan Dryhoel weer op bezoek voor 

zijn 4de tournee en hielden we medische kampen in Chitre, 

Kalika en Chitwan.  Een succes, maar lastig om steeds weer 

vervoer te vinden, materiaal mee te sleuren en behuizing te 

zoeken.  Daarom rijst het idee om een 4x4 bus aan te 

schaffen die we dan als mobiele hulppost kunnen inrichten 

voor niet alleen medische ingrepen en tandheelkunde maar net 

zo goed als gezondheidsvoorlichtingswagen.  We hebben 

contact met het Rode Kruis voor mogelijke samenwerking. 

Daarvoor hebben we echter een officiële lokale NGO nodig en 

gelukkig zijn de aanvraag en statuten eindelijk opgesteld en 

ondertekend.  Nita Buduja Pun is hiervoor speciaal nog naar 

Nepal afgereist.  Nu nog wachten op de Nepalese 

bureaucratische molen maar we hopen dat het lukt binnen niet 

te lange tijd. Een groep sponsors kwam op bezoek in onze 

medische post en school van  Chitre, de middelbare school van 

Chinnebas, het moedercomitéhuis in Aggridanda en tenslotte 

ook het waterproject in Siling, Manakamana.   

In de school van Chinnebas zijn we begonnen met de aanleg 

van een toilet voor de peuters want de hoofdtoiletten waren 

te ver met alle gevolgen vandien.  Vlakbij legden we een 

volleybalveld aan en voor het moedercomitéhuis in Aggridanda 

voorzien we elektriciteit en is er een omheining nodig.    

Dus, tot volgend jaar en veel groeten ook aan onze partners 

Hedwig Racquet en Eddy Goemans van de Kerun vereniging; 

Annemie Hermans van het Aasha Project; de Nepali Child Support 

vzw en uiteraard ook Dokter Jan Dryhoel.  Bsure to remember us! 

   

Alvast een gelukkige Kerst en de beste wensen voor het 

nieuwe jaar van het Bsure-team! 

Dr. Jan Dryhoel aan het werk in het zuiden. 

Groeten van het Bsure-team in Nepal. 
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U zoekt een origineel geschenk voor Kerst? 

Bezoek op 16, 17 en 18 december de Oxfam Kerstbeurs 

met buiten hun Fair-Trade aanbod ook tal van artisanale 

verkoopstandjes en uiteraard ook onze Nepal stand. Er is 

tevens spijs en drank. Van harte welgekomen in de 

stadshallen op de markt van Brugge op vrijdag van 14:00 

tot 19:00 en zaterdag en zondag van 10:00 tot 19:00! 

Dankwoordje. 

Mogen we op dit jaareinde ook nog onze trouwe en nieuwe 

sponsors bedanken voor jullie voortgezette steun.  Na het 

rampjaar 2015 en de spontane opwelling van financiële 

steun was het moeilijk om blijvend centen te vragen, 

nochtans is de weder heropbouw amper begonnen.  

Ondertussen worden we via de media overspoeld met 

steeds nieuwe problemen en lijkt het moeilijk de aandacht 

op Nepal gericht te houden.  Uit het oog, uit het hart? 

Hopelijk lukt het ons om jullie steun te blijven ontvangen 

zodat Nepal niet in het vergeethoekje geraakt.  Speciale 

dank ook aan de Provincie West-Vlaanderen, het Brugs 

Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking, het Gents 

Internationaal Fonds (Rotary), de Royal Football 

Club/jeugd van Lissewege en tientallen scholen voor hun 

bijzondere inzet.  

Eind maart mogen jullie ook onze gedrukte uitgebreide 

nieuwsbrief verwachten met het gebeurlijk fiscaal attest. 

Wat brengt de toekomst ons? 

In Jutpani in het zuiden wordt de boorput binnenkort 

uitgerust met een pomp op zonne-energie en zijn de 

filtratie- en opslagtanks van de bron in Siling bijna klaar.   

Ook een moedercomitéhuis in Chinnebas-regio wordt 

afgewerkt en een school in Rakkhu, Myagdi district ook.  

We blijven ook werken aan de Chinnebas school natuurlijk.     

Begin januari komt leraar-vrijwilliger Georges Cappelle 

voor de tweede keer lesgeven in de bergen, deze keer in 

de lagere scholen van Phalate en Swatha; allebei in de 

buurt van onze Chitre school in de Ghara-Sikkhavallei. 

 
Ons steunen kan ons op de projectrekening: BE14 3800 1081 6783 

met fiscaal attest vanaf 40.00 euro 

Himalayan Projects vzw, Leiselestraat 138, 8200 Sint-Michiels 

050 385704 – 0488380277 – 0487 523422 

Himalayanprojects@gmail.com – himalayanprojects.org 

Opbouw voor tanks en zonnepanelen in Jutpani. 

Bekisting van de opslagtank in Siling bijna af. 

Op weg naar Chitre met ons luxe-vervoer. 

Eerstesteenlegging van het nieuwe toilet voor 
de peuters van de Chinnebas-school. 


