Nieuwsbrief 2014 – 4de kwartaal

Nita Buduja, onze secretaris
was al twee jaar niet meer op
bezoek gekregen en krreg
dan ook een harterlijk
ontvangst tijdens haar kort
bezoek in het regenseizoen.

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Voor U, beste mensen allereerst de beste
wensen voor een aangenaam eindejaar
en een voorspoedig Nieuwjaar 2015.
Voilà, 2014 al weer voorbij en zeer vruchtbaar afgesloten. Een
pak projectwerk kunnen verrichten, een hoop schoolacties achter
de rug èn in het verschiet. Enkele nieuwe vaste sponsors erbij. We
kunnen met gerust gemoed de nieuwe uitdagingen voor 2015
tegemoet zien. Wat brengt 2015 al zeker:








Officiële opening van de uitgebreide en heropgebouwde
Middelbare school in Chinnebas.
Afwerking van het internaat voor doven in Syanja.
Belgische dokter/tandarts op terug werkbezoek in Chitre
Ook enkele leraar-vrijwillgers hebben zich al aangemeld.
Nabij Beni in Myagdi een projectonderzoek voor de inplanting
van een volwaardige middelbare school.
En verder natuurlijk onze Chitre-school en medische post …
In België gaan we weer enkele scholen bezoeken en enkele
infostands uitbaten voor sensibilisering en nieuwe sponsors.

Nieuwe uniformen en een dokter voor Chitre.
Angepast aan het bergleven en gelijke uniformen voor meisjes en
jongens: ziehier de gloednieuwe uniformen waarvan ze er jaarlijks
twee sets krijgen zodat ze er steeds netjes maar toch gemakkelijk
bijlopen. Ook dokter Jan Dryhoul steldde er zich intussen voor.
Jan’s verblijf was een onverhoopt succes. Meer dan 400 patiënten
op 2 ½ weken tijd: onze pas gepensioneerde dokter heeft wat
overuren moeten kloppen en er regelmatig ook zijn middaglunch
voor opgeofferd.
Met theetjes en soep kreeg hij iedereen
behandeld en komt volgend jaar al zeker terug. Super!

Financieel Nieuws
In de loop van maart/april tenslotte
mag u ons volledig overzicht
verwachten
met
uitgebreide
repportages
en
getuigenissen,
desgevallend vergezeld van het
fiscaal attest. Dit kan vanaf 40.00
euro en daarvan krijgt u dan 18.00
euro
teruggestort
via
uw
belastingen.
Stortingen kunnen
nog tot 31/12 voor aangifte 2015.

Hoe kunt u ons steunen?
U

wilt

ons

sponsoren,

zie:

himalayanprojects.org/Steunons
Soms vraagt men ons hoe onze
schoolkinderen
en
projecten
mede-erfgenaam te maken. Dit is
heel eenvoudig, het volstaat het
volgende in uw testament te laten
opnemen:
“Aan
Himalayan
Projects vzw, Leiselestraat 138, B8200 Sint-Michiels, vermaak ik de
som van .........euro.”
Deze methode garandeert de
verdere ondersteuning van onze
wees- en schoolkinderen en zieken.
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Syangja Dovenschool en internaat
Dankzij een toelage van de Provincie West-Vlaanderen konden we
al een schooltje bouwen voor zo’n 25 dove kinderen en –leraars.
Echter aangezien de meeste kinderen van ver komen en specifieke
begeleiding nodig hebben blijven ze liever op internaat, met als
gevolg dat ze thans allen door elkaar in 1 klas les volgen en in de
andere samen verblijven en slapen. Een onhoudbare situatie dus.
Nu hebben we het nodige geld om de infrastructuur te bouwen maar hebben we geen inkomsten om
de werkingskosten te betalen en aan de kwaliteit van hun opleiding en begeleiding te besteden.
Slechts 1 van de 5 leraars wordt gesubsidieerd door de staat en de andere 4 leven van kleine bijdragen
die niet een sin de buurt van een minimumloon komen.
Daarom zoek wij dringend sponsors die op regelmatige jaarlijks of bij voorkeur maandelijks een bedrag
willen doneren om deze kinderen de zorg te geven die deze achtergestelde groep meer dan verdiend.

De Chinnebas school in volle ontwikkeling.
Ook hier vorderen we gestaag verder en is intussen een tweede gebouw af,
goed boor 4 nieuwe klassen. Dankzij verschillende toelagen en sponsors
bouwen we verder aan de uitbouw van deze volwaardige middelbare
school voor 500 kinderen en gaan we nog een computerklas inrichten.

Andere noden in de buurt:
Nabij Chinnebas ligt Aggridanda waar de vrouwen dagelijks 100 meter
bergaf moeten om water terug naar boven te sleuren. Ook hebben ze
geen enkele ruimte om samen te komen en/of iets te organiseren. Het
moedercomité vroeg ons of we hen geen duwtje in de rug kunnen geven
waar we graag op ingaan. Alleen als de dorpen een minimum aan school,
medische en culturele voorzieningen hebben kunnen deze dorpen leefbaar
blijven. En laat dit nu net onze ‘core-business’ zijn.

Dank-u-wel tenslotte:
Aan alle vaste en nieuwe sponsors. Van de Gentse en Grimbergse Rotary clubs en HeSpace uit
Nederland kregen we een financiële steun, alsook van vrienden van vrijwilliger dokter Jan. Toelagen
krgen we van de Proivincie West-Vlaanderen en het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking.
Verder ook nog steun van diverse scholen zoals Sint-Rembert uit Torhout, de SBS Sint-Michiels, SintAndreas uit Sint-Truiden en De Leeuw uit Zedelgem. De samenwerking met de Kerun vereniging uit
Grimbergen en hun symphatisanten verloopt prima en laatst moeten wij ook nog een donatie
vermelden van de NRN Leuven (de lokale Nepalese gemeenschap).

Waarom eens geen project bezoeken?
Vanaf half april kunt u weer mee op projectbezoek in Nepal. We koppelen
er een prachtige trektocht door het Tibetaans landschap en cultuur van
Mustang aan zodat dit een onvergetelijke reis van drie weken wordt. Ga
mee en geef ons een seintje, en we sturen u een gedetailleerd voorstel op.
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