Nieuwsbrief 2017 – 4de kwartaal

Belangrijk:
Onze
domeinregistratie is
onder onze voeten
doorverkocht aan
een Japanse broker.

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,
Begin december terugekomen uit Nepal na een heel druk najaar. 4000 km
gereden waarvan 2500km echt off-road op Nepal’s Highways (letterlijk) met
ons Bsure-team o.l.v. Dr. Jan Dryhoel hebben we heel wat nieuws om te
rapporteren in het begin van dit nieuwe jaar 2018.
De hoofdmoot was de 5de medical tour door het Bsure-team naar verschillende
agelegen dorpen in de bergen met onze gratis medisch kamp. Onze lokkale
verpleegster Shaanta Pun en een Australische vrijwilliger Beth Moate vervoegde
Dr; Jan Dryhoel en mijzelf en samen behandelden we net geen 2500 patienten.
Het was een heel succes. Op een locatie echter verdwenen er wat medische en
andere spullen wat heel jammer en een enrome ontgoocheling was. Het dorp
noemt Pula maar in de volksmond Pulachaur genoemd wordt. ‘Chaur betekent
eigenlijk ‘dief’, wat hier dus wel heel toepasselijk leek. Wat jammer.
Ook het groot scholencomplex die we met vele partners in Bhamikele bouwen
werd bezocht en hier is al veel vooruitgang geboekt.
Het scholencomplex in Chinnebas waar we ook medisch kamp hielden maakt zich
ondertussen klaar voor de oprichting van een laatste gebouw: m.n. een
evenementenhal met kleedkamer cum klasruimte en een opslagruimte. Hierna
willen we (samen met de Kerun vereniging uit Grimbergen) nog een basket-,
volleybalveld en kinderpark aanleggen en moeten we ook een 80 meter diepere
waterbron met de school verbinden. Ondertussen heeft een Nederlandse leraar
via de Help NGO uit de U.K. er vrijwillig les gegeven in de zomervakantie.
Ook Georges Cappelle uit Torhout, een gepensioneerde leraar uit Torhout is aan
zijn 3de tournee bezig voor drie maanden en geeft thans les in 2 basisschooltjes.
In Jutpani konden we het waterproject officieel openen maar moeten we nog
een oplossing vnden voor het teveel aan ijzer in het water.
Ook in Siling loopt het waterproject naar zijn eerste gebruik maar het debiet
is zo groot dat we dit water aan nog 6 dorpen willen schenken. Hiervoor moet
enkel nog een nieuwe voorraadtank gebouwd 20 meter hoger waarvoor het land
al geprepareerd is.
Een gelukkig Nieuwjaar dus en begin april mag
u onze uitgebreid verslag verwachten,
eventueel vergezeld van uw fiscaal attest.
Uw voorzitter, Paul vande Moortel en het
Bsure-team.

Tot en als wij dit
kunnen terugkopen
kunt u terecht op
www.himalayanproj
ects.brugseverenigin
gen.be.

Ons steunen kunt u zo:
Eenmalig of via een
maandelijkse op
periodieke bestendige
opdracht.
Ook benefieten,
verjaardags- en andere
feestjes en bv.
schoolacties kunnen heel
wat steun opleveren. Zo
garandeert u dat onze
projecten blijven werken.
Laat ons uw e-mailadres
na of bezoek onze website
www.himalayanprojects.br
ugseverenigingen.be en/of
www.facebook.com/
HimalayanProjectsVZW

voor meer nieuws.
Op voorhand hartelijke
dank. Stort dus a.u.b. op:
Himalayan Projects vzw,
BIC: BBRUBEBB, Iban:
BE14 3800 1081 6783.
Vanaf 40 euro krijgt u een
fiscaal attest en krijgt u
45% terug via uw
belastingaangifte.
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Onze projectwerking in foto’s:

Bezoek Bsure medisch team
wordt aangekondigd.

Bsure op bezoek in Mudi, laatste
dorp in Myagdi district.

Siling: 3-fase
transformator.

Jutpani: Officiële opening
waterpomp op zone-energie.

Ook in onze Chinnebas school
bleven we 4 dagen kamperen.
Twee weken in onze medische
post in Chitre.

Dr. Jan Dryhoel en zijn
verpleegsters aan het werk.
Afscheidsdans door de
Himalayan Youth Club van
Chitre.
de jeugdclub van Chitre

Onze 4x4 krijgt bekijks onderweg.

In memoriam: eind december verloren we onze mede-oprichtster en meter van onze vzw: Odette
Hubrecht die net geen 83 werd, Guy Rillaers, een zeer trouwe sponsor vandezelfde leeftijd en zonet,
en veel, ach veel te vroeg Marc Verschueren, leraar van het 4de in de SBS van Sint-Michiels die
ons zovele jaren enthousiast steunde met zijn klasacties. Wij gedenken hun jarenlange inzet.

Met

dank

aan

volgende

grote

sponsors maar evengoed aan alle
scholen en niet vermelde personen
die ons jaarlijks of maandelijks
financieel blijven steunen en voor
de inzet van al onze vrijwilligers !
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