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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten, 
 

Zoals reeds aangekondigd zijn we hier met onze tweede editie van ons jaarlijks feest.  Wij 

vertrekken namelijk weer binnenkort (29 september) en zouden jullie graag nog eens terugzien.  

Daarom zouden wij jullie graag uitnodigen op zondag 15 augustus op hetzelfde adres als verleden 

jaar.  Velen vonden het daar verleden jaar zo gezellig en dat hadden we genoteerd.   
 

Eerst nog wat kort nieuws: we hebben in Nepal zojuist een nieuwe school geadopteerd: de Shree 

Srijana Primary school, op een heuvel nabij Pokhara.  Het moet dringend heropgebouwd want het 

staat op instorten, heeft amper meubilair, geen glas in de ramen en geen noemenswaardige sanitair, 

noch drinkbaar water.  De kinderen zijn van zeer verarmde boeren uit de bergen en hebben dringend 

onze steun nodig.  Dus hebben we er zomaar eventjes 91 kindjes bij.  De éénmalige 

verbouwingswerken worden weliswaar volledig gesubsidieerd door Provincie West-Vlaanderen maar 

voor de uniformen en schoolmateriaal van onze kindjes hebben we nog geen fondsen.  Daarvoor 

moeten we nu éénmaal beroep doen op de solidariteit van individuele sponsors.  Iedereen die zich 

geroepen voelt om er nog een kindje bij te nemen of wat reclame te maken voor deze kindjes is 

welkom.  Deze fondsen zijn ook hard nodig om de kinderen van gratis medische verzorging te laten 

genieten.  Door de politieke strubbelingen konden we verleden jaar niet beginnen met de bouw van 

onze medische post maar dit jaar willen we definitief de knopen doorhakken. 
 

Maar vooraleer we jullie hier in de veiligheid en luxe van ons Belgenland achterlaten hopen we jullie 

dus nog eens persoonlijk te ontmoeten voor een babbeltje met natuurlijk een drink, een hapje en een 

echt Nepalees avondmaal.  Als bijzondere actie kunnen wij u ook de wereldpremière aankondigen van 

de film over onze groepsreis van verleden jaar met enkele sponsors.  De Jos Verelst, maker van deze 

film zal ze persoonlijk komen voorstellen.  Misschien is dit een aanzet tot een tweede groepsreis in 

2005 waar we op deze dag wel wat meer zullen vertellen. 
 

Nog een nieuw toemaatje dit jaar:  voor de niet Bruggelingen vooral maar niet exclusief bieden we 

voor de start van ons samenzijn een professioneel begeleide gidstoer aan in de contreien van onze 

feestzaal om eens de minder maar wellicht mooiste pleksjes van de Brugse binnenstad te ontdekken.  

We hopen dat het een aantal mensen kan plezieren. 
 

Dus willen wij afsluiten met de oproep zo snel mogelijk te willen inschrijven en alsnog onze groeten 

overmaken aan diegenen die niet in de mogelijkheid verkeren om ons op ons feest te ontmoeten.  Op 

de achterkant vindt u dan ook een volledig programma van onze feestdag op 15 augustus. 
 

Met vele groeten van het Himalayan Projects team: Paul, Nita, Maili, Didi, Bart, Gino, Odette en Ohm! 

Brugge,  september 2004. 

 

Derde en Vierde 

kwartaalbrief 2004 
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HHHIIIMMMAAALLLAAAYYYAAANNN   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTSSS   vvviiieeerrrttt   FFFeeeeeesssttt!!!   
 

Zondag 15 augustus 2004 om 16.00 (14.00 voor Brugse rondleiding) 
 

Waar: in de Peterseliestraat 101, hartje Brugge aan de molens. 
 

Programma: om 14.00 verzamelen geblazen voor de liefhebbers van een rondleiding door de mooiste 

en stilste plekjes van Brugge.  Duur van de rondleiding: ongeveer anderhalf uur. 

Het eigenlijke feest begint om 16.00 met een hapje en een drankje en een gezellige keuvel in de 

tuin.  Om 18.00 uur een korte speech over het wel en wee van onze vereniging en zijn plannen gevolgd 

door een authentieke Nepalese maaltijd met Nepalese thee als afsluiter.  Om 19.30 houden we dan 

een korte voordracht met onze vrijwilligers over hun ervaringen met aansluitend als klap op de 

vuurpijl de wereldpremière van de Belgische film van Jos Verelst over een groep onvoorbereide, 

onaangepaste en onhandige stuntelaars, maar niettemin overtuigde sponsors die een poging wagen het 

hooggebergte en de Nepalese cultuur te (af-) doorgronden.  Lachen of wenen verzekerd!   
 

Kostprijs:  15,00 per persoon voor een maaltijd voorafgegaan door een aperitief van het huis met 

Nepalese hapjes (tot 6 jaar gratis, tot 14 jaar 8,00).  
 

Hoe inschrijven?   Gelieve ons van uw komst en aantal personen te verwittigen per telefoon, per e-

mail of brief en het verschuldigde bedrag op onze vzw-rekening 380.0108167.83 te storten. 

Telefoon: 050/385704 of 050/448052(werk Paul) of 0486 888858 Gsm,  

e-mail: himalayanprojects@tiscali.be, adres kantoor: Leiselestraat 138 te 8200 Brugge. 
 

Routebeschrijving:  U neemt 

op autosnelweg E40 Brussel-

Oostende afslag nr 8 Brugge en 

komt zo op de expressweg 

E403/A17 naar Zeebrugge.  Bij 

de 1ste rode lichten rijdt u nog 

100 meter verder waar u de 

afslag St-Michiels-

Boudewijnpark neemt.  U rijdt 

aan volgende twee rotondes 

rechtdoor.  U gaat aan de 

lichten onder spoorweg door en 

houdt rechts waarna u het 

station passeert en op de ring 

rond Brugge komt.  Na over een 

hoge brug te rijden slaat u 

linksaf bij de 4de (onmiddellijk 

na 3de) lichten aan de 

Kruispoort de stadskern binnen.  

Let wel: onmiddellijk na u de 

poort bent doorgereden gaat u 

rechtsaf langs de molens en 

komt u zo in de Peterselie-

straat.  De ingang (nr 101) is 

een grote metalen rode poort.  

Parking: aan linkerkant straat. 
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