
 

 

 
 

 
 

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! 
 

 

Wie zijn wij? 
Paul Vande Moortel, 

voorzitter en het Bsure-

team met Dokter Jan 

Dryhoel en tal van nog 

andere vrijwilligers. 
 

Hoe begon dit allemaal? 
 

 

Op trekking in Chitre op 2400m op de Annapurna-

Pun Hill route bleken er tal van hotels maar geen 

school te zijn.  Met sponsorgeld en arbeid door de 

lokale bevolking bouwden we deze basisschool die in 

1999 startte: de ‘Shree Lali Gurans Primary 

School’, waar alle kinderen gratis naar school gaan.  
 

Met hulp van vrijwillige 

leraars werken we aan 

kwaliteitsonderwijs en 

werd uitgeroepen tot 

‘Beste lagere school in 

Myagdi district’.  Intussen 

kwamen er hier drinkwater 

voorziening, sportvelden 

en een jeugdhuis. 
 

Sindsdien: 
Tal van nieuwe scholen 

werden intussen gebouwd 

zoals in Bhakimele, alsook de Shree Ambika 

Secondary School in Hyangja waar we voor een bus 

en computerklas zorgden.  In Putali bazaar bouwden 

we een school en internaat voor dove kinderen. 

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.  

Elk jaar komt het Bsure-team dit hospitaaltje versterken 

o.l.v. Dr. Jan, dokter en tandarts en tal van vrijwilligers. 
 

Andere voorbeelden: 
In het verre oosten steunen we 

de medische post in Ghunsa op 

3600m!  Via nieuwe bronnen of 

boorgaten en met zonne-energie 

helpen we honderden landlozen 

aan gefilterd drinkwater. 
 

In het Everest gebied bouwden 

we wandelbrug over een wilde 

rivier en bouwden we tal van 

(moeder-) comité-huizen.  In Chinnebas, Syangja 

herbouwden we een ganse kleuter tot middelbare school. 

www.himalayanprojects.org 

himalayanprojects@gmail.com 

Middelbare school in Chinnebas, Syangja. 

,Jutpani. 



 

 

Voor onze scholen, medische post, 

medische kampen met ons Bsure-

team, water- e.a. projecten en 

ons Studiefonds en Noodfonds: 
 

 

Help mee of sponsor! 
Wordt vrijwilliger of stort eenmalig of 

liever nog maandelijks (bv.: €25.00). 

Dit kan 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, 

 0476499732 Bsure-team: Dr. Jan Dryhoel. 
 

Nepal: Himalayan Parriyojana Nepal, Harriyali 

Marg 25, Naya Gaun, Pokhara-15, Kaski. 

: +977 9804183438 of 9869150417 Paul 

: +977 9805833244 Nepal manager Bodh Raj 

in samenwerking met Jana Hitaishi Foundation 

NEPALQUAKE op 25/04/2015. 
 

Een zoveelste 

tegenslag voor 

Nepal, die dag.  

Zonder dralen 

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 (drink-) 

watervoorziening.  De 

waterhuishouding is 

immers tot ver uit het 

epicentrum ernstig 

verstoord of verdwenen 

en zonder water is er 

immers geen leven, niet?   
 

In Siling, Gorkha district herbouwden we een 

verwoest dorp en pompen en filteren we water 150m 

omhoog en 1500m ver 

naar dit en nog enkele 

naburige dorpen na de 

aardbeving in 2015.   
 

Het Bsure-team keert 

jaarlijks terug en met 

onze mobiele hulppost en 

4x4 pick-up schuimen we 

afgelegen dorpen af om 

gratis medische en 

tandheelkunde aan te 

bieden aan de armste. 

With a little help from our friends 
Dromen realiseren we maar met uw hulp.  Samen maken 

we een verschil waar het telt.  Infrastructuur wordt 

gefinancierd met subsidies.  Werkingskosten kunnen enkel 

met hulp van individuele sponsors, scholen en verenigingen 

alsook via standwerk, benefieten en (verjaardags- e.a.) 

feestjes...  Zij zorgen voor de continuïteit en 

permanente werking van onze projecten en Fondsen. 
 

Vrijwilligerswerk: 
Vrijwilligers zijn meer dan 

welkom en kunnen dit 

combineren met een 

trekking in de bergen.  

Vooral dokters, tandartsen 

en leraars en IT’s hier zijn 

meer dan nodig.  Welkom! 
 

Nood-, Studiefonds: 
Ons Noodfonds dient vooral 

voor dringende hospitalisaties, 

bijstand voor wezen en armen, 

slachtoffers van aardbevingen, 

noodweer en nu de COVID-19 

pandemie (preventiemateriaal). 
 

Ons Studiefonds helpt vooral bij 

hogere studies met voorkeur 

voor meisjes en lage kasten. 
 

Acties in België 
Schoolacties in België zijn 

belangrijk!  Niet enkel voor de 

'centen' maar evengoed voor 

informatie en bewustmaking.  Zie 

onze website voor ons aanbod aan 

educatief materiaal/workshops. 
 

Met onze infostand schuimen we wereldfestivals e.d. af.   
 

Op aanvraag organiseren 

we ook een ontdekkings- 

en inleefreis naar Nepal 

met culturele bezoeken, 

natuurwandelingen en 

uiteraard bezoek aan tal 

van onze projectsites.  

Voedselhulp 


