
Enkele projecten in het kort… 
U kunt ons Noodfonds, Studiefonds of algemeen onze projecten sponsoren waarnaast 

langlopende projecten ook eenmalige of korte uitgevoerd worden zoals drink-

watervoorziening, computerklassen, volwassenenonderwijs…  Enkele permanente zijn: 

 

HIMALAYAN PROJECTS vzw 
LEISELESTRAAT 138 B-8200 BRUGGE BELGIUM  

 00 32 (0)50 385704 - Mob: 0488 380 277 

Vzw-rekening: be14 3800 1081 6783 (BBRUBEBB) 

himalayanprojects@gmail.com - www.himalayanprojects.org 

 
Geachte geïnteresseerde, 
 

In deze folder willen wij graag onze 
vereniging voorstellen met een opsomming van 
ons educatief en tentoonstellingsmateriaal.   
 

In het kort kunnen wij u vertellen dat onze vzw een instelling is die op 
basis van vrijwilligerswerk structurele verbeteringen wil aan bieden 
voor de oerbevolkingen van de Himalaya in het algemeen en thans meer 
bepaald in Nepal.  Wij verwijzen hierbij ook naar onze folder en 
nieuwsbrieven. 
 

Deze projecten behelzen vooral de bouw en running van scholen, 
internaten, weeshuizen en medische posten.  Daar wij een non-profit 
organisatie waarbij wij enkel gebruik maken van vrijwilligers en een 
minimum aan werkingskosten nastreven in België hopen wij zo een 
maximale efficiëntie te bereiken in de doelgebieden.  Overschotten 
worden volledig aangewend om ons Nood- en Studiefonds te spijzen.  
Deze fondsen dienen om uitzonderlijke hulp aan individuen te bieden 
of om afgestudeerde studentjes en lokale staf te begeleiden in verder 
studies en opleidings- en vervolmakingscursussen. 
 

Buiten onze projectwerking vinden we het even belangrijk om hier niet 
alleen centen op te halen maar ook Belgische studenten en bevolking te 
sensibiliseren en bewust te maken de algemene en specifieke 
eigenschappen, problemen en mogelijkheden van de bevolking in de 
Himalaya met in het bijzonder achtergestelde groepen.   
 

Wij hopen met dit aanbod Nepal wat dichter bij jullie te brengen ! 

Ons eerste project geopend in 1999, een 

basisschooltje op 2400 meter in het Annapurna-

gebergte.  Bekroond als beste school van het 

Myagdi-district in 2012.  Wij sponsoren lonen, 

werkingskosten en schoolmateriaal en sturen 

regelmatig extra leraars als vrijwilligers. 

Vanaf 2012 zorgen voor de renovatie en 

nieuwbouw van een lagere school en  middel-

bare school in de middenheuvels, m.n. in 

Chinnebas, Syangja District.  Ook hopen we 

hier met materiaal en vrijwilligers permanent 

inhoudelijke verbeteringen aan te brengen. 

In hetzelfde dorp werd eind 2006 een medische 

post opgericht.  Thans uitgebreid met een 

tandartskabinet en labo.  Hier worden ook 

voorlichting door vrijwilligers gegeven en is er 

het gratis TELEMEDICINE programma met 

een groot hospitaal nabij de hoofdstad. 

 

GEZOCHT SPONSORS ! 
En dit reeds vanaf € 15,00 p/m. 

 
Fiscaal attest vanaf € 40,00 p/j. 

 

 

Nieuw: 25 dove kinderen in het Syangja-district 

hebben nu een basisschool en een verblijf met 

aangepaste studies, computers enzomeer. 



 

Workshops … 

 Nepalese kalligrafie: Workshop met uitleg schrijfwijze 

waarna studenten dan hun eigen naam op tekenpapier met 

penselen kunnen schilderen.   

 Carrom bordspel: een houten bord met 2/4 spelers waarbij 

met een schijfje op andere gekleurde geschoten wordt die 

in een  hoekgat moet belanden.  Max. 48 pers. V.a. graad 2. 

 Stempelen: Op papier of stof stempels met typische 

Nepalese afbeeldingen afdrukken. BO 

 Nepalees buitenspel:  Een zeer populair kermisspel waarbij 

afwisselend één deelnemer in een kring van roepers 

geblinddoekt probeert een pot te raken met een stok. 

 ‘Tika’-ritueel:  Oeroud en nog zeer populair ritueel tijdens 

Tihar-festival waarbij een sierlijk teken op het voorhoofd 

geschilderd wordt in  afwasbare kleurstof.  BO + 1ste MO. 

 Vliegeren: met uit Nepal handgemaakte kites in de lucht 

elkaar bekampen.  MO. 

 Nepalees dansen:  Een lesuur met aanleren 1 of twee 

traditionele dansjes met bijpassende volksmuziek eventueel 

aangekleed in traditionele etnische.  BO+1ste gr MO. 

 Nepalese volkskledij: Uitgebreide sets kledij van ethische 

bevolkingsgroepen voor kinderen en leraars. BO+1ste gr MO. 

 Nepalees koken: Zelf leren mo:mo:’s of samosa’s maken, dat 

zijn gebakken of gestoomde deegrolletjes met een heerlijke 

vulling of lekkere rijstkoeken.  Max. 20 deelnemers per 

groep/sessie. 3de gr BO en MO. 

 Nepalese keuken: Een succesformule in scholen naar een 

eigen concept van ‘Fluo-rijst’ aangevuld met mo:mo:’s 

(gefrituurde of gestoomde gevulde deegrolletjes), loempia’s 

en zowel zoetzure als currysaus.  Een Fair Trade maaltijd 

kan ook op aanvraag. 

Educatief- en tentoonstellingsmateriaal… 

 Een powerpointvoorstelling over Nepal in het algemeen, zijn 

problemen en onze diverse ontwikkelingsprojecten om te helpen. 

 Een ganse selectie van Nepalese muziekinstrumenten. 

 Een kleurboek: Een 20-tal blz. met uitleg over het leven in Nepal 

met grote inkleurtekeningen.  Geschikt voor graad 1-4 

 Broeder Jacob zingen en tellen tot tien in het Nepalees. 

 Educatieve koffer: zeer uitgebreide koffer gevuld met dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen, puzzels, schoolboeken, cd’s, films… 

 Handicrafts-winkeltje: Uitgebreide selectie van kleine of grote 

handicrafts.  Deze uit te kiezen assortiment (volgens budget, 

doelgroep) kan door de school eventueel zelf uitgebaat worden. 

 Sfeerdoeken en gebedsvlaggetjes: Groot assortiment 

wanddoeken (met o.a. etnische groepen en Nepalees huis) en 

Nepalese en gebedsvlaggetjes om sfeerruimte te creëren. 

 Riksha’s: 2 fietstaxi’s die louter als decoratie of effectief mee 

gefietst kan worden als inlevingsmoment, sensibilisering…  

 Muziek en Films: ruime selectie van klassieke volks- en 

hedendaagse cd’s, diverse educatieve, speel- en projectfilms 

beschikbaar; Film over Straatkinderen (Ned. ondertiteld). 

 Een dag in het leven van…  Fotoset met A4- foto’s van 

dagelijkse taferelen van een schoolkind in Nepal voor graad 1-3. 

 Projectinfo:  Grote uitstalpanelen beschikbaar met foto’s over de 

opbouw en uitbating van diverse individuele projecten. 

 Miniaturententoonstelling met zoektocht:  Uitvouwbare expo (3,5 

m) met taferelen aan de hand van kleine poppetjes, huisjes en 

dieren over verschillende aspecten zoals cultuur, etniciteit enz… 

 Fototentoonstelling: Kinderen uit Sarangkotschool en de 

oprichting van onze medische post.  Gelamineerd op A4-formaat. 

 Memory-spel: Talrijke foto’s uit Nepalees leven, natuur en onze 

projecten naargelang thema’s en grootte in te delen.  BO. 

 Mandala’s.  Honderdtal thematische mandala’s om in te kleuren. 


