En nog meer…

Ook in het basisschooltje van Phalate, het buurdorp van Chitre hebben we
een computer te leen gegeven en als ze er mee overweg kunnen gaan wij
uitkijken om daar een computerlokaal in te richten. En, trouwens van
computers gesproken: de ING, onze huisbankier heeft ons 50 afgeschreven
maar volledig gereviseerde pc’s met platte schermen beloofd. Daar kunnen
we dan in één klap een pak scholen gelijktijdig en gelijkwaardig volledig mee
uitrusten. Er rest ons wel nog de (dure) transportkosten per vliegtuig, de
aankoop van keyboards en back-upbatterijen en voltbeschermers en dan nog
de installatie en vervoer ter plaatse en misschien ook opleidingsmensen

Dat we ook inhoudelijk werken bewijst het volgende: na een Vlaamse
vrijwilligster die eind vorig jaar 2 maanden les heeft gegeven in de Chitre
basisschool is ook via de Engelse NGO HELP ook een Britse leraar daar 2
maanden aan de slag geweest en een Duitse lerares die in Engeland woont is
nu net begonnen in de Phalate school, ook voor een periode van twee maanden.
In België ondertussen hebben we wat schoolacties gehad waarbij we vooral
de Gemeentelijke basisschool in Sint-Michiels Brugge willen bedanken voor
hun verhoogde inzet en ook de Vrije basisschool „De Leeuw‟ in Zedelgem
heeft een extra inspanning gedaan. Jaarlijks krijgen we ook een cheque van
het presidium van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries die daarmee
onze medische hulppost in Chitre mee helpen ondersteunen om ook de SintRembert Scholengroep in Torhout mogen we zeker niet vergeten.
Maandenlang staan we ook met onze info- en kookstand op tal van
wereldmarkten en hebben een aantal mensen catering gevraag om een
Nepalese maaltijd te verzorgen op tal van feestjes en recepties. Samen met
alle individuele sponsors die de dagelijkse werking van dit alles verzekeren
willen we alle betrokken van harte bedanken om ons blijvend te helpen al deze
dromen te realiseren. Vele groeten en een hartelijk applaus voor u allen.

Tja, het zijn maar “Rimpels in een oceaan van bergen”. Of niet?
Tot slot toch maar eens aanhalen dat zoveel
mogelijk is als mensen solidair in alle diversiteit
en wederzijds respect maar daarom ook juist zo
verrijkend samenwerken en dat de wereld rond.
Een tip misschien voor regeringen in België en
Nepal. Voilà, kort gezegd en wens ons een
goede reis onder bescherming van de 5
Tibetaanse gelukszusters zoals deze op een
leeuw gezeten: ‘Dirghayusi‟.
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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

De meeste schoolacties en standwerk in België voorbij (laatst komt
nog Bokrijk op 28 augustus) en eindelijk weer eens wat tijd om jullie
op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de vzw en in onze
projecten ten velde. Intussen nadert de vertrekdatum van de
sponsorgroep op hun bezoek in Nepal. We zijn intussen met 10 en
vertrekken op 27 september. De infovergadering pas achter de rug
en iedereen is intussen opgeladen en sommige zijn zich voorwaar ook
fysiek aan het voorbereiden niettemin er niet veel getrokken wordt
maar natuurlijk enkele weten intussen dat bergop pas echt bergop is
in de Himalaya. Zowaar, een Tour de Force i.p.v. Tour de France.
Intussen
is
er nog een
baby
geboren op 7
juli
2011
waarvan
een deel van
de geboortegeschenken
als gift aan
onze
vzw
geschonken wordt. Proficiat en
dank-u-wel aan Annemie en
Dinesh met een schattige zuster
‘Lily’ voor broertje Wirt.

Blitzbezoek aan Nepal in april.
Het lijkt alweer lang geleden en het is even nadenken wat er ginder al niet
voorgevallen is maar met het typen komt het wel. 18 dagen naar Nepal is
eigenlijk onvoldoende als je de reistijden meerekent. 24 uur onderweg om in
Kathmandu en nog eens bijna een dag om in Pokhara te geraken en dat heen
en terug. Na wat recuperatie dan weer te voet of met een off-road moto om
de projectsites te bezoeken in de bergen: van uitrusten komt er dan niet veel
in huis.
Een volle dag werd ook uitgetrokken om twee prospecties te doen in het
Siangja district, net te zuiden van Pokhara. Een helse tocht met de moto
over onverharde en soms net uit de bergen gehakte wegen. Gelukkig hebben
veel Belgen een gevoel of aanleg of passieve bewondering voor moto-cross en
gaan ze ervoor, weze het met de nodige slippertjes. ’s Morgens om 8 uur
vertrokken bezochten we eerst een gehuurd huisje waar 30 dove kinderen les
krijgen van dove leraars. Het huisje wordt gehuurd, de leraars krijgen net
genoeg van de ouders voor eten en drinken. Van overheidshulp geen sprake
buiten de kans om 1 klas te krijgen in de basisschool waar vele gepest werden
door de andere ‘normale’ kinderen. Ook bij arme mensen worden nog
classificaties gemaakt en opgedrongen. Maar wat een warme ontmoeting.
Toegegeven met een grote portie hoop maar dat is maar normaal. Dertig
dove kindjes die in een klein lokaaltje op heel primitieve wijze les krijgen. 1
Computer en nog 1 lokaal boven waar de mama van een van de kindjes
verblijft om voor haar en de andere kindjes de opvang te verzorgen terwijl
haar man en haar andere kinderen 1 uur
stappen verder op hun boerderijtje
blijven wonen zijn. Ook deze mensen
met weinig proberen alles te doen voor
hun kinderen. Bewondering !
Intussen hadden ze op onze vraag een
dossier samengesteld om voor deze
kinderen een structurele oplossing te
vinden. Want met een geldelijke donatie
kunnen ze nu wel wat lesmateriaal kopen
maar echt verder geraken ze daar niet
mee. Hun droom is een volwaardige
school met verblijfsmogelijkheid voor
deze 30 kinderen uit de nabije buurt en
misschien later als regionaal centrum.
Want nergens anders zijn er specifieke

oplossingen voor deze mindervaliden. Na onderhandelingen is de lokale
overheid wel mee in de kar gesprongen en hebben ze een serieus stuk land
ter beschikking gesteld. Daar kunnen we een volwaardige school op bouwen.
Maar aangezien dit een school is voor doven kijken we al verder naar de
praktische werking. Zo moeten er niet alleen werkingsbudgetten komen voor
de leraars en educatief materiaal maar vooral voor specifieke begeleiding
naar doven toe moeten we bij specialisten terecht. Daarom zullen we in
Vlaanderen contacten leggen met dovenverenigingen en scholen en proberen
een samenwerking of concrete
hulp uit de brand te slepen.
Hopelijk met zijn allen kunnen
we hier een paradepaardje
van maken en vooral een
voorbeeld stellen in Nepal
maar nog zoveel te doen is
maar ook zoveel nog mogelijk
is. Daar hoeft men niet te
veel te zeuren over cijfers na
de komma, overlast van
spelende kinderen of hoeveel
solidariteit buren waard zijn. Daar hebben ze pas echte basisproblemen die
eerst moeten verholpen worden. Daarom hopen we dat allen akkoord zijn om
samen onder dit project onze schouders te zetten.
In het basisschooltje van Chitre zijn we thans bezig met de
installatie van elektriciteit en een computerklas, dit met een
subsidie van het B.F.O.S. die ons in het verleden ook al
meermaals geholpen hebben.
Ook
van
de
Provincie
West-Vlaanderen
mogen we zowat jaarlijks een
omvangrijke
subisidie
ontvangen: dit jaar om de brug
in Solu Khumbu (Everest-regio)
te bekostigen. Dit betekent dat
vanaf nu geen Sherpa’s jaarlijks
meer meegesleurd worden door
de moesson-rivier die dwars
door
hun
leefgebied stormt.

