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Namasté geachte donors, sponsors en sympathisanten, 

Het 3de Corona jaar intussen begonnen hopen we dat het met jullie goed 

gaat.  Nepal beleeft zijn zoveelste 

ramp al duurt deze wel heel lang voor 

mensen die geen reserves of vangnet 

hebben.  Gelukkig komen de vaccinaties 

eindelijk stevig op gang.  Boosters en-

kel voor het zorgpersoneel.  Ook de 

vaccinatiekaart doet zijn intrede want 

hier circuleert het besmettingsgevaar 

duidelijk onder de jonge urbane bevol-

king.  Zij kunnen moeilijk nog langer aan de knaldrangprikkels weerstaan.  

Er komen ook nog lokale verkiezingen met alle openbare meetings met 

eindeloze speeches en allerlei politieke partijstoeten tot gevolg. 

Vorig jaar begon ik dit verslag met “Help! Ik zit vast in Nepal…” en dit 

jaar draaide de rollen om en kon ik in de herfst niet terug afreizen we-

gens visa beperkingen.  Dus, zoals we in België al gewoon (moeten) zijn 

alweer van thuis uit telewerk.  Normaal is niet meer van deze tijd.  De 

uitspraak ‘De goeie oude tijd” is weer veel sprekend.  Of word ik oud? 

Met 9 maanden continu verblijf in Nepal liep de projectwerking in 2021 

gewoon door.  Dus sluit deze nieuwsbrief naadloos aan bij onze vorige.  

Zo leverden we verder beschermingsmateriaal aan scholen en volgden de 

lopende projecten van zeer nabij op.  Een drinkwaterfilter werd geïn-

stalleerd, een schoolbus aangekocht en schooluniformen geleverd. 

Verleden jaar schreven we een artikel met de titel: ‘Tja, hun problemen 

zijn nu ook eens de onze’.  Voor ons leek het licht aan het einde van de 

tunnel in zicht, ware het niet dat de grote economische machten een 

inhaalbeweging lijken te maken en ons nu financieel straffen voor de 

economische malaise n.a.v. de Corona-crisis.  Dit reflecteert zich niet in 

Nepal waar de mensen thans in de bergen in de sneeuw zitten en zich 

met houtvuurtjes verwarmen.  Centrale verwarming bestaat hier niet. 

Dit gezegd: waar ging uw donatie zoal naar toe?  Lees hierna wat 

we zoal realiseerden.  Niks spectaculair maar essentieel niettemin! 

Met vriendelijke groeten van 

rapporteur Paul Vande Moortel, 

Nita Buduja Pun en Dr. Jan Dry-

hoel, samen het Bsure-team.  

Hou het vooral vol en gezond!  
 

Oh, bijna vergeten: we zijn al 25 jaar actief en de vzw is 20 jaar! 

Wat dit jaar zoal met 

zich meebracht: 

Een schoolbus voor Ambika: 

Ook schooluniformen: 

 

Corona bescherming: 

Waterfilter voor 7 dorpen: 

Nieuw in het verre Oosten: 

 
Lees aub verder voor meer: 
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Een zeer ambitieuze openbare middelbare school. 

Met zoveel meer onderbrekingen hier dan bij ons, moeilijk georganiseerd 

afstandsonderwijs, komt het schoolleven traag weer wat beter op gang.   

Zo ook in de Shree Ambika Secondary school in Suikhet (Hyangja) op 15 

km afstand van de grote toeristische stad Pokhara in centraal Nepal.  

Met wat moeite konden we verleden jaar dankzij een toelage van de Pro-

vincie West-Vlaanderen de gloednieuwe computerklas schoorvoetend in 

gebruik nemen.  Dit jaar draait hij volle bak maar tijdens dit schrijven is 

de Omicron-variant hier ook losgebroken en sluiten de scholen alweer. 

Ons uiteindelijk doel om in deze openbare school kwaliteitsonderwijs te 

brengen is zeker geslaagd voor deze 580 doorgaans verarmde schoolkin-

deren.  Door het groeiend aanbod van degelijke infrastructuur en kwali-

teitsonderwijs komen steeds meer kinderen en ook van verderop naar 

deze openbare school.  Een schoolbus was dringend van doen.  Met de eco-

nomische malaise, lokale budgetten noch inzamelingen schoten wij hier-

voor in de bres.  Met een banklening kochten we deze bus aan maar moeten 

maandelijks wel €420 afbetalen.  Niet onze gewoonte om geld te lenen 

maar hiermee konden we toch alle ingeschreven kinderen in april bij het 

begin van het nieuwe schooljaar veilig van en naar huis toe brengen. 

Verder waren er dit jaar geen budget of lokale inzameling om de kinderen 

van een schooluniform te voorzien.  Wij zorgden dan maar voor een gen-

derneutrale joggingpak en T-shirt.  In de toekomst willen wij dit blijven 

doen voor de armste kinderen (300-tal).  Voor de lagere klassen willen we 

warme maaltijden financieren.  Zodat iedereen gelijk ongeacht inkomen, 

gender, sociale kaste even trots en proper en gezond naar school kan. 

We bleven ook verder preventiemateriaal tegen besmetting zoals mas-

kers, ontsmettingsproducten en desinfecterende zeep aanleveren. 

Wel gekoppeld aan misschien een eigenaardigheidje voor u: ook sanitaire 

verbanden.  In Nepal is er immers nog enorm schroom maar ook reli-

gieuze/culturele taboes rond menstruatie en door geldgebrek, ongemak 

en schaamte komen puberende meisjes doorgaans een week per maand niet 

naar school.  Enkelingen moeten trouwens buitenshuis in een kot verblij-

ven. Ze mogen ook geen feesten bijwonen.  Daardoor zorgen wij dat een 

12-tal scholen een eigen voorraad hebben waar de meisjes het broodnodig 

gerief gratis meekrijgen.  Het zit hem soms in kleine maar niettemin cru-

ciale zaken om te helpen en het kost ons amper: €0,27 per maand/kind. 

Er kwam ook nieuw speelmateriaal voor de door ons heringerichte kleu-

terklassen en we stopten het schilderen van de buitenmuur van een buur-

huis met ongezonde reclame.  Nu nog een artistieke schilder vinden om af 

te werken.  Dit jaar willen we ook een nieuwe sanitaire blok en een drink-

waterfilter inhuldigen zodat deze school ook proper en hygiënisch blijft. 

Uitdeling schooluniformen. 

Uitdeling preventiemateriaal. 

Uitdeling laptops. 

Inzegening eerste schoolbus. 

De Shree Ambika Sec.School. 
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Het tweede jaar op rij: het ‘C(ovid-19)’-verhaal. 

Daar mijn verlengd verblijf liep 2021 naadloos in 

2022 over en bleven we tientallen scholen bescher-

men.  We deelden dus maskers en ontsmetting uit en 

schoten in de bres voor dringende hospitalisaties. 

Het zo sociale volk die vooral buiten en in gezelschap 

leeft wordt hard in zijn eigenheid getroffen.  In Ne-

pal stelt het comfort binnenshuis niet veel voor en als 

je dan quasi opgesloten wordt in dikwijls eenkamer-

verblijven zonder TV of radio komt dit wel heel hard aan.  Gelaten ondergaan 

zij hun lot.  Mogen wij dan klagen?  Alles is relatief aan waar je (over-)leeft. 

Ondertussen werkten wij dus verder met het uitdelen van maskers, zeep, ont-

smettingsproducten, vizieren, thermometers, en handschoenen om de ver-

spreiding mee te helpen tegenwerken.  Om dit te financieren danken wij vooral 

de vele sponsors en ook voor een toelage Noodhulp van de Provincie West-

Vlaanderen en de Lions Club Meetjesland.  Waarvoor dank aan allen. 

Door de steeds verlengde Lockdowns mocht ik maandelijks mijn valies klaar-

maken voor vertrek om 3 dagen ervoor een sms te krijgen dat mijn vlucht een 

maand uitgesteld werd.  Grappig, bij de vierde keer zag ik het niet meer zitten 

om mijn valies klaar te maken en plots ging die vlucht dan wel door.  Februari 

werd aldus juli.  Gelukkig werd mijn visa telkens probleemloos verlengd maar 

overschreed ik wel de max. verblijf van 5 maanden en kon in voor het eerst in 

30 jaar niet terug in de herfst. 

Om afstandsonderwijs mogelijk te maken voor onfor-

tuinlijke kinderen deelden we laptops uit en installeer-

den internetverbindingen.  Aangezien ik als sociale 

werker redelijk vlot kon rondrijden kon ik dus overal 

terecht waar de nood hoog was.  Zo bv. in Sauraha, aan 

het Chitwan National Park waar zonder toeristen zelfs 

neushoorns een wandeling door het dorp maakten.  

Mooi dat wilde dieren een adempauze krijgen en ook 

eens onze bewoonde wereld kunnen ontdekken.   

De Shree Jayanti Secondary School in Bhakimele, Myagdi. 

Een halve dag rijden van Pokhara, ons hoofdkwartier, waarvan een stevig stuk op een ruw 

bergpad steil omhoog werden we plechtig ontvangen voor ons jaarlijks bezoek waarbij we het 

voorbije infrastructuurwerken en boekhouden besproken.  Een gezellig samenzijn met de kin-

deren die zoals steeds een speciaal dansprogramma tevoorschijn toverden. 

Later dit jaar komen hier de gepensioneerde lera-

ressen Nadine en Annie hier crea workshops Snit 

& Naad geven voor de 3de graad en tevens het 

moedercomité.  Eindelijk kunnen we weer eens 

vrijwilligers inhoudelijke werk verrichten. 

Voorbereiding uitdeling. 

Gauri Shankar school. 

Speeches à volonté. 

Dansvoorstelling op het dak van de school (wereld). 

Administratie! 

Stadsverkenning 
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Een nieuw project: de medische post in Ghunsa op 3600m! 

Negen maanden continu in de Himalaya verblijven brengt nieuwe 

contacten en ideeën.  In 2021 bij mijn aankomst en visaproble-

men hielp ik een Amerikaanse dokter om ook het land binnen te 

geraken.  Later, toen hij terug naar huis vertrokken was contac-

teerde hij mij met een verzoek om de medische post waar hij 

vrijwillig gewerkt had te helpen.  Aangezien we over de jaren heen wel wat surplus 

materiaal verzameld en uit België meegebracht hadden was dit het perfect excuus om 

het Verre Oosten (van Nepal) eens te verkennen en ook daar iets te verwezenlijken.  

Met een werkloze vriend, hoteluitbater uit Chitwan vingen we de meerdaagse reis aan.  

Het grootste stuk verliep langs de Oost-West Nationale snelweg (lees: gevaarlijke 

‘snel ongelukken’ weg met Zwitserse kaasgaten wegdek) in het platte zuiden.  Daarna 

konden wij aan de verst gelegen noordwaartse bergtocht beginnen naar Taplejung, de 

district hoofdplaats, waar de autowegen eindigen aan de voet van de Kangchenjunga 

(8.586m).  Daar ontmoeten we een delegatie uit Ghunsa die speciaal afgezakt waren 

voor een eerste kennismaking.  Deze heel gastvrije Sherpa’s waren in de wolken met 

onze donatie van Labo-materiaal, 100 brillen, medicijnen en o.a. ook een draagbare 

zuurstofkoffer.  Die moesten dan wel nog op de rug en te voet de berg opgesleurd.   

Waar is de tijd gebleven dat we alles te voet deden en droegen?  Op de terugweg 

bezochten we de oeverloze theevelden van Ilam, bij ons niet gekend maar 30 km ver-

der over de grens ligt Darjeeling in India met dus thee met dezelfde smaak en kwali-

teit.  Ongekend is onbemind.  Bijna alle thee gaat aldus hier de grens over en krijgt 

een ‘Darjeeling’ kwaliteitsstempel met extra opbrengst voor Indië.  Mooie wegen hier 

en wat ook opviel, langs de bochtige wegen worden overal aanleg van wachtbuizen voor 

telefonie en internet.  De moderniteit ten midden eenvoudige huisjes die wel allemaal 

omzoomd zijn met lokale bloemen.  Arm van centen maar zeker niet van schoonheid.   

Daarna reden we ook 14 uur over een zogezegd ‘mogelijk’ alternatieve nieuwe route 

terug naar het zuiden waarbij we over een pas van 3800m hobbelden na eerst uren 

verloren te rijden en ons zowaar tussen de Yak’s konden parkeren.  Verder mens noch 

bewoning gezien.  Zalig maar met toch wat schuldgevoel dat we dit per jeep deden.   

Dagen later kregen we foto’s van de goederenlevering en dorpsvergadering en zijn we 

intussen druk bezig met hun verlanglijstjes te overlopen in deze medische post essen-

tiële basisvoorzieningen te installeren.  Zieken moeten nu 3 dagen ver voor een tand-

arts of serieus hospitaalbezoek.  In deze tijden!  We hopen ook een mobiele X-ray te 

leveren want Ghunsa (wat ‘Winterplaats’ betekent in het Tibetaans) ligt op een kruis-

punt van bergpassen naar Sikkim (Indië) en Tibet (China), alsook de basiskampen 

(5388m en 4850m) van de 3 Kangchenjunga-toppen.  U raadt het: sponsoring welkom!   

Noot: twee weken na levering van de zuurstofkit heeft men een jonge man zijn leven 

kunnen redden (foto hieronder).  Gelukkig net op tijd dus.  Een mooi verhaal om dit 

hoofdstuk af te sluiten en die de volgende jaren zeker intensief vervolgd wordt en we 

zo snel mogelijk met ons medisch kamp heen willen.  Het Bsure-team roest hier immers 

vast na twee jaar.  Tijd om de kuiten in te smeren en ervoor (te voet!) te gaan. 

Ilam thee-velden 

Typische huizen 

Plechtige ontvangst door  

het dorpscomité van Ghunsa. Een jong leven gered 

End-of road 

2 dagen bergop! 
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Nepalquake 25 april 2015: Ons werk van heropbouw is nog helemaal niet af. 

Sedert half 2015 blijven we de 

getroffen dorpen door die vrese-

lijke aardbeving verder helpen.   

In Siling, nabij het epicentrum 

zorgden we toen voor noodshel-

ters en brachten we er medische 

hulp met ons Bsure-team.   

Later legden we een gans nieuwe 

bronwaterleiding aan van 1450m ver en pompen die naar 

nieuwe tanks met een totale capaciteit van bijna 

100.000 liter.  Dit water wordt intussen met de buurge-

meenten gedeeld maar moest nu wel nog drinkbaar wor-

den gemaakt.  Het bronwater wordt, vooral in het nat 

seizoen immers vervuild uit de rivier langszij. 

Mede dankzij een toelage van de Stad Brugge instal-

leerden we een gloednieuwe professionele 6-traps filter 

en chloor.  In Nepal komt er immers geen water in de 

huizen en moet het nog op het dak gepompt voor druk. 

Door ons lang verblijf konden we hier uitgebreid kennis-

maken en daar hoorden ook leuke avonden zonder Tele-

visie maar met zang, dans en ‘rakshi’ (iets lokaal!) bij. 

 

Vlakbij in Salanggiri, een dorp zonder drinkwater. 

Reeds 7 jaar na de aardbeving van 7.8 in dit ge-

bied blijft men in vele afgelegen dorpen versto-

ken van essentiële basisvoorzieningen.  De uitzon-

dering zijnde de talrijke commerciële GSM-mas-

ten en haastig aangelegde maar ongeplaveide we-

gen.  Niettemin zijn net deze dorpen het meest gastvrij en dankbaar voor 

wat essentiële hulp zoals drinkwater, scholen en medische hulp.  Duur-

zame structurele hulp en verbeteringen, daar blijven we dus voor gaan. 

En zo verbleven we in 2019 in Salanggiri, in centraal Nepal, met ons Bsure 

team voor een twee daagse medisch kamp.  We hielden nadien contact en 

opnieuw bezochten we hen tijdens deze Lockdowns om hun schrijnende 

watervoorziening te bekijken.  Een hele tocht trouwens: 2 ½ u op asfalt-

wegen en daarna 1 ½ u off-road op aardewegen de bergen in tot op een heuvelrug komen we in een verarmde streek.  

Lang geleden werd er hier een betonnen watertank gebouwd bovenaan het dorp die nu reeds jaren leeg lekt door 

betonrot.  Maar water is wel onze eerste basisbehoefte!  Dus daar gaan we iets aan doen. 

Met een toelage van de Provincie West-Vlaanderen gaan we hier een nieuwe watertank 

bouwen, leidingen leggen en gelijk ook aan een compleet filtersysteem koppelen voor veilig 

drinkwater voor een zestigtal hoofdzakelijk ‘overlevingsboerengezinnen’. 
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Onze Medische post: 15 jaar al. 

Onze medische post in Chitre is met de Corona 

blijven draaien met vooral ambulante werking 

bij de zieken thuis.  Onze verpleegster Sasina 

Purja heeft intussen een vaste overheidsjob ge-

vonden in de medische post in Dhoba, iets ver-

derop waar we ook medische kamp houden.  Ge-

lukkig bood Sasina zelf een opvolgster aan uit 

datzelfde dorp: Sharmila Pun, die al goed is ingewerkt.  Na Ganga, Shanta, Sasina, 

onze 4de verpleegster sinds 2006 die hier alle kansen krijgt voor ervaring en opleiding.   

Ondertussen heeft het virus hier ook al zijn intrede gedaan en moeten we met de 

oudere bevolking en geen nabije hospitalen extra voorzichtig zijn.  Geen drukte hier, 

dus isoleren is redelijk gemakkelijk. Op de foto ziet u links onze nieuwe verpleegster, 

rechts onze ex-verpleegster.  We wensen ze allebei alle geluk in hun nieuwe job. 

Verslag van Dr. Jan Dryhoel: Nepal in Corona-tijden 
Een pandemie, dus ook Nepal deelt in de klappen. Voor een van de armste landen 

in Azië regio, is de gezondheidsinfrastructuur er ook navenant.   

En toch, met zijn intussen aangegroeide bevolking tot +30 mln, kende Nepal 

slechts een besmettingscijfer van 1 mln (België 3). Het aantal Corona-doden 

bedraagt thans 12.000 (België=30.000). 
 

Natuurlijk kan men zich vragen stellen over deze cijfers, maar zelfs al zijn deze getallen met de helft 

te vermenigvuldigen, dan nog is dit voor dit land een niet zo slechte toestand.  

Het is ook een feit dat de meeste besmettingen en doden vielen in de druk bewoonde Kathmanduvallei.  

Besmettingen komen vooral van teruggekeerde werknemers uit het buitenland, die via de grensposten 

met India het land binnen komen. Hoe de situatie in de bergdorpen is, is niet heel duidelijk, maar daar 

leven de mensen dan ook minder dicht opeen, meer buitenshuis en niet zo mobiel.  De zeer strenge Lock-

down in het voorjaar en terug begin dit jaar heeft zeker het aantal besmettingen beperkt gehouden.  

Alhoewel het aantal geregistreerde besmettingen niet te controleren valt, heeft Nepal wel een jonge 

bevolking.  Amper 5,7% van de bevolking is + 65 (B=20%) en daar doen zich de meeste sterfgevallen voor. 
 

Economisch is de toestand minder rooskleurig. Het inkomen uit toerisme is quasi weggevallen.  Geen 

toeristen, geen gidsen, hotelverblijven en dus geen jobs en geen handel.  De grens is terug open maar 

zelfs met versoepelde regels moet het toerisme nog terugveren. Maar verplichte PCR testen en 

quarantaines blijven de regel.  Thans lijkt enkel de Nepalese diaspora de weg naar Nepal terug te vinden. 
 

Wat betreft de vaccinaties. Nepal moet rekenen op steun van de westerse landen en van China. Het krijgt 

regelmatig vaccins, meer het grootste probleem blijft natuurlijk de opslag en verdeling. In een land met 

ontoereikende stroomvoorziening is dat wel een probleem. Momenteel is ongeveer 45% van de bevolking 

volledig gevaccineerd, en dan spreken we hier over het krijgen van 2 vaccinaties; van boosterprikken is 

er m.u.v. het zorgpersoneel nog geen sprake.  En net zoals bij ons in Belgie, is er ook voortdurend 

gekrakeel tussen wetenschappers en politiek. In Kathmandu bevinden zich een aantal uitstekende 

virologen, die niet moeten onderdoen van deze uit de rest van de wereld. 
 

Natuurlijk is de infrastructuur niet te vergelijken met de onze. De meeste private hospitalen zijn 

gesloten, bij gebrek aan stafmedewerkers.  En ook in de openbare ziekenhuizen valt het personeel uit, 

en is er gebrek aan voldoende materiaal.  Maar de grootste slachtoffers zijn de laagopgeleiden, die 

afhankelijk zijn van baantjes in de primaire sector.  Voor hen is er geen sociaal vangnet.   
 

Daarom rekenen wij nog op onze gulle sponsors hier. Een kleine bijdrage hier, maakt een 

groot verschil voor hen die verstoken zijn van de meest elementaire voorzieningen als 

water, medische hulp, voedsel en scholen; voor onze 8ste toer.  Groetjes, Dr. Jan. 



 
7 

 

Kort nieuws over onze andere projecten. 

 Chitre, Myagdi: Youth Club.  Tijdens de Lockdown werd ook nog een extra 

toilet gebouwd naast de jeugdclub.  Oorspronkelijk gebouwd in 2013 is de in-

frastructuur nu helemaal af en het onderhoud up-to-date.  Hopelijk kan er bin-

nenkort wat weer georganiseerd nu.   

 Chitre, Shree Lali Gurans Primary School.  Minder nieuws is dat ons schooltje 

tijdelijk gesloten werd wegens te weinig kinderen.  Het nabije schooltje in Pha-

late die we ook al reeds steunen vangt hen op.  Jammer, maar deze vallei geraakt 

zo ontvolkt dat rationele beslissingen zich opdringen.  Onze leraressen zijn niet 

ontslaan en geven nabij les in een andere school.  Het wordt wennen na 22 jaar.  

 Andere scholen dan weer hebben we wat sportmateriaal zoals voet-, basket- 

en volleyballen overhandigd; alsook materiaal en medicijnen aan hulpposten 

Ondertussen bij ons in België. 

Een tweede jaar met geen schoolacties, m.u.v. de VBS De Leeuw in Zedelgem, afgelaste 

festivals en benefieten viel er amper iets te rapen om de onze kas te spijzen voor de wer-

kingskosten van de projecten, kleine initiatieven en het Nood- en Studiefonds.  Geen tege-

moetkomingen van de overheid tenzij in de loonlast wat bij ons niet telt en de verlenging 

van de verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60%, die amper gepromoot werd.  In ‘22?? 
 

Nieuws van onze joint-venture: Aasha Project in Thimi, Kathmandu-vallei. 

 Zij helpen in educatie, microkredieten en noodhulp.  Bezoek a.u.b. hun website: www.project-aasha.webnode.nl. 

Samengevat: wat staat er op til in Nepal in 2022: 

 Inrichting computerklas voor de school in Bhamikele, Myagdi district.  

 Bouw van een sanitaire blok en waterzuivering in onze Shree Ambika Secun-

dary School in Hyangja, Kaski district.  Hier sponsoren we de armste kinderen 

voor hun schooluniformen en bieden een warme maaltijd aan voor het lager. 

 Onze al twee jaar uitgestelde 8ste tour met het Bsure-team o.l.v. Dr. Jan Dryhoel voor medische kampen.  

We krijgen ook versterking van dokter Lieven en verpleegster Marie-Anne uit Oostkamp en de U.K. (Help NGO). 

 In het oostelijke in Ghunsa, op 3595m waar we de medische post verder willen uitbouwen en er kamp houden. 

 We bouwen een watertank en filterinstallatie in Salanggiri, een arm dorp in Gorkha, aardbevingsgebied. 

 In de Shree Bhumiswor basisschool, Hyangja willen we een pak educatief- en spelmateriaal leveren. 

 De Shree Gauri Shankar Secondary school in Hyangja wil een aantal computers, printer en klasstoelen. 

 Een bijna gelijknamige school hogerop in de bergen heeft nood aan een drinkwaterzuiveringsinstallatie. 

 Onze medische post werkt onverwijld verder met preventie, detectie, behandeling en doorverwijzing. 

 Gesponsorde studenten helpen en financieel behoevenden via ons Studie- en Noodfonds. 

 Enkele gepensioneerde leraressen en dokters (ook uit de U.K.) komen vrijwilligerswerk verrichten in onze 

scholen of ons Bsure-team versterken in de mobiele kampen en medische posten van Chitre en Ghunsa. 
 

Plannen in België voor 2022. 

We hopen dat we dit jaar terug enkele schoolacties en standwerk mogen doen.  Hout 

vasthouden want plannen is het moeilijkste geworden in deze tijden.  De basisschool 

De Leeuw uit Zedelgem staat alvast gepland, alsook een Waregemse school.  Hopelijk 

volgen er meer.  Duimen alvast dat de virussen ons wat meer ademruimte geven. 

The good old days! 

http://www.project-aasha.webnode.nl/
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Hoe uw steun dit alles mogelijk kan maken: 

 

Financiële steun kan mits met een storting op BE14 3800 

1081 6783 waarvoor U v.a. €40 een fiscaal attest krijgt. 
 

 Ons vast sponsoren – liefst maandelijks – is de ideale manier 

om onze permanente werking te steunen.  Bv: €25,00. 

 Een éénmalige storting helpt ons tekorten aan te vullen op 

onze vaste werkingskosten en extra’s aan te kopen.  Bij voor-

beeld kost een set tandenborstel/pasta amper €0,25 om aan 

de kinderen uitdelen tijdens onze Bsure-kampen.  Een school-

uniform kost 11 euro, sanitaire verbanden €0,27, en zo meer. 

 Benefieten en inzamelacties: Wil u met uw school, vereniging 

of vrienden, kennissen of werkcollega’s iets organiseren? 

Misschien kan uw werkgever mee investeren?  Wij hebben 

heel wat didactisch en decoratiemateriaal.  Een Nepalese 

maaltijd en/of workshops behoren tot de mogelijkheden.  Op 

de website himalayanprojects.org kan je onze educatieve 

folder bekijken en/of downloaden.  Deze inkomsten dienen 

voor bijkomende investeringen en de aankoop van educatief 

en medisch materiaal.  Ook spijzen we er ons Noodfonds voor 

dringende hulp en Studiefonds voor hogere studies mee. 

 Maak ons erfgenaam in een mono- of duo-legaat.  Hoe? Zie 

onze website, via uw notaris of ook op testament.be. 

 Waarom wordt u eens geen vrijwilliger?  In Nepal hebben 

we een grote nood aan dokters, tandartsen en leraars. 
 

 

U bent al sponsor?  Help ons met mond-aan-mond reclame. 

Wij spenderen uw sponsorgeld immers niet aan betaalde re-

clame.  In 2021 spendeerden we amper 3,13% aan algemene 

beheerskosten!  Vraag gerust extra folders en nieuwsbrieven.  

Meer info vindt U op www.himalayanprojects.org, en 

www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW. 

Kan ik geen pap meer zeggen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teveel vertelt of te weinig?  Met deze 

nieuwsbrief te hopen wij U, sponsors 

degelijk info te geven over de bestem-

ming van uw donaties.  We hebben heel 

wat preventiemateriaal kunnen uitdelen, 

waterfilters geplaatst, voor schoolkin-

deren gezorgd met een bus en school-

uniformen.  Zieken en wezen geholpen. 

Paul, Nita & Ohm, Jan & het Bsure-

team en vrijwilligers wensen U allen 

een goede gezondheid en veel geluk.  

Samen kan veel. Daandebhat (dank U)! 

 

 

 

 
 

Uw hulp helpt!  Al 25 jaar lang! Kunnen wij U blijvend motiveren?  Niettegen-

staande alle tegenslagen blijven wij nog net in 

staat om onze projecten blijvend te realiseren.  

 
Reserves zijn echter opgebruikt.  Help mee meer 

gelijkheid te creëren in deze ongelijke wereld.  

Niemand kiest waar hij geboren wordt maar alle-

maal verdienen we een minimum aan kansen en be-

scherming.  Samen met U maken we een verschil. 
 

RIMPELS IN EEN OCEAAN VAN BERGEN! 

Te Koop: Nepalese handgemaakte 

bamboe-stoeltjes.  Ideaal in de 

klas, jeugdvereniging, kinderopvang 

of thuis.  Prijs: €10,00 à €20,00. 

 

P.S.: Deze nieuwsbrief ‘Gelezen en Goedgekeurd’?: Gooi mij a.u.b. nog niet weg.  Denk aan 

ons én het milieu en geef mij door aan een geïnteresseerde.  Met vriendelijke groet. 

 

http://www.himalayanprojects.org/
http://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW

