Hoe al deze realisaties tot stand kunnen komen…
Het is evident dat een paar ideeën en werkhanden niet voldoende zijn om één en ander
te realiseren in deze moderne wereld. Schijnbaar kunnen we haast nimmer nog buiten
financiële kwesties om. Maar dat betekent ook dat we dus in alle eerlijkheid mogen
stellen dat we thans een vzw zijn met meer dan een handvol vrijwilligers. Tellen we
erbij: alle sponsors en donors die allemaal aan dezelfde kar trekken/duwen. Aangezien
voor die centen ook gewerkt wordt, doen we allen aan gelijkwaardig vrijwilligerswerk.
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Even uit de doeken doen hoe het verloopt:

Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar vaste periodieke sponsors en waarom?
Eenmalige en grote bouwkosten worden hoofdzakelijk bekostigd met subsidies van
openbare instellingen en diverse acties en benefits. En hoewel zelfbedruipzaamheid
van onze projecten hoog in ons vaandel staan kan dit nooit meteen en willen of
kunnen we onze realisaties niet zomaar loslaten. Dus voor nieuwe praktische
invullingen en uitbreidingen en ook –tijdelijk waar mogelijk- alle of gedeeltelijke
vaste werkingskosten hebben we jaarlijks een soort vast inkomen nodig. Want
terwijl de werking continue doorloopt is het dus enkele met periodieke sponsoring
dat wij een realistische schatting kunnen maken van het te verwachten budget.
Immers moeten wij ook bij onze jaarlijks verblijf in Nepal reeds een aantal
budgetten – zoals lonen van leraars en verpleegsters – ter plaatste bij de comité’s
bij wijze van voorschot achterlaten. Dus onze 1ste oproep is steeds naar dit soort
sponsoring omdat dit ons wat zekerheid en gerustheid geeft voor het komend jaar.
Eenmalige spontane donaties of via één of ander actie en/of benefiet zijn uiteraard
ook welkom en helpen vooral onze eventuele tekorten aan te vullen en bij overschot
ons Studie- en vooral ons Noodfonds te ondersteunen. Ons Studiefonds dient voor
het verder begeleiden van afgestudeerde leerlingen aan onze schooltjes die hogere
studies willen aanvatten maar de financiële middelen hier niet of onvoldoende voor
hebben. Ons Noodfonds helpt mensen in nood hun medische of andere kosten te
betalen. Hier en daar worden ook lokale initiatieven genomen en geven we een
financieel duwtje in de rug. Meer info hierover in onze nieuwe folder.
Stortingenkunnen op onze projectrekening 380.0108167.83 met fiscaal attest vanaf 30
euro per jaar.
Door de recente grote uitgaven en deficitaire rekening 2006 en ook 2007
hebben we gelukkig wel een aantal institutionele instellingen die ons helpen of
beloftes gedaan hebben> Buiten onze vaste private sponosrs of gelegenheids
donors willen we dqan ook nog eens speciaal dank uiten aan het Brugs Fonds
voor Ontwikkleing en Samenwerking (Zonne-energieuitrusting medische post;
de Provincie West-Vlaanderen (heropbouw middelbare school in Sikkha) en de
Nationale L:oterij van België (medische uitrusting hulppost Chitre, zie ook
www.nationale-loterij.be)

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,
Op onze vorige nieuwsbrief 2007 hebben we heel wat positieve reacties mogen
ontvangen waarvoor dank. Vrijwilligerswerk blijft voornamelijk positief werken in
stilte waarvoor nog steeds weinig mediaaandacht rest. Doch misschien moet het ook zo
om juist echt en belangeloos te zijn. Voor een standbeeld, bloemen en kransen hoeft
het niet. Niettemin blijven kleine mailattenties aangenaam vooral als het soms wat
teveel dreigt te worden of bij tegenslagen. Maanden alleen in Nepal verblijven is niet
altijd zo evident, ook al zien we eindelijk na al die maanden regen, regen en nog eens
regen eindelijk de machtige bergen in al hun glorie. Dus, klaag niet Belgen; de moesson
hier dat is pas regen en dit jaar was het dan nog het dubbele van normaal. Zo zit ik,
Paul hier nu alleen in Nepal na een kort verblijf met vrouw en kind die echter op 1
september naar het eerste leerjaar moest. Echter dit stimuleert alleen maar om druk
bezig te zijn met vanalles.

Verdere uitbouw van onze medische hulppost.
Zo ben ik de laatste weken alle voorbereidingen aan het treffen voor de installatie van
een volledig uitgerust tandartskabinet in onze medische hulppost in Chitre. De normale
planning was eerst verder de uitrusting te verzorgen van drie kleine lokale subposten in
de omringende dorpen van de hoofdpost maar op algemene dringende vraag van de
lokale bevolking die tandpijn meer dan beu waren heb ik besloten maar eerst dit te
organiseren. Bijkomend belangrijk te weten is dat in het ganse Myagdidistrict (groter
dan enig Belgische provincie) er geen enkele tandarts aanwwezig is.
Diverse contacten en onderhandelingen later hebben we een geïnspireerde tandarts
gevonden in de stad Pokhara waar ons hoofdkwartier gevestigd is en hebben we een
overeenkomst bereikt dat hij persoonlijk of d.m.v. het zenden van collega’s

tweemaandelijks naar Chitre zal afzakken (in Nepal lees: opklimmen) om er een aantal
dagen kamp te houden waarbij we op voorhand de ganse bevolking van de vallei zullen
verwittigen op welke data hij ter beschikking zal zijn. Bijkomend zal hij training in
basistandheelkunde geven aan onze vaste verpleegster Ganga die bij zijn afwezigheid
simpele technieken zal kunnen uitvoeren en eventueel doorverwijzen naar Pokhara bij
dringende gevallen.
Ook te vermelden valt hier dat wij wel degelijk een volwaardig tandartsenkabinet
zullen uitrusten, dus met alle toebehoren inclusief x-raytoestel. Dus eindelijk gedaan
met de pijn uitzingen tot hij overgaat of via pillen of uiteindelijk dan tweedagen
stappen naar de grote stad met alle vervoers- en verblijfskosten vandien.

Vrijwilligers aan het werk…
Dit korte verslag is echt wel vers van de pers want ik ben pas sinds gisteren terug in
Pokhara na een kleine maand onderzoek in Chitre voor mijn thesis in het kader van mijn
masteropleiding
‘Conflict & Development’ aan de
universiteit van Gent.
Tijdens dit onderzoek wou ik
vooral nagaan wat de
impact was van het 10-jaar
durend conflict tussen
de Maoisten en de Nepalese
regering op de rurale
bevolking in Chitre en de
omliggende dorpen. Het
onderzoek was niet altijd even
gemakkelijk, enerzijds
was er het taalprobleem en
anderzijds was het ook
voor heel veel mensen niet
altijd evident om vrijuit
te spreken over hun ervaringen
met de Maoisten en het
Nepalese leger.
Er bestaat
immers nog altijd grote angst dat de vrede maar tijdelijk is en dat het geweld vroeg of
laat weer in alle hevigheid zal oplaaien.
Gelukkig kon ik in Chitre rekenen op de hulp van Gonga, de verpleegster van de Medical
Post opgericht door Himalayan Projects. Zij wijdde mij in in het dorpsleven in Chitre,
introduceerde mij bij de plaatselijke families en zorgde tevens voor de nodige
vertalingen bij de vele interviews. Aangezien de meeste mensen tijdens de dag op het
veld werken, moesten de interviews ofwel vroeg in de morgen gebeuren, voor de eerste
dal bhaat om 9am, ofwel in de vooravond, voor de 2de dal bhaat om 7pm. Dus vroeg
opstaan was de boodschap, maar aangezien ik ook vroeg ging slapen, was dit meestal
geen probleem. Kortom, de afgelopen maand was een enorm boeiende ervaring, met
heel veel indrukken en interessante informatie. Mijn volgende opdracht nu is om alle
gegevens te verwerken en in de volgende nieuwsbrief horen jullie ongetwijfeld terug
van mij met het resultaat van mijn onderzoeksproject.
Tot slot wil ik vooral Paul en zijn familie in Pokhara en Chitre bedanken voor hun grote
steun en vele nuttige tips.

Onze acties in Belgenland…
Informeren en sensibiliseren behoren ook tot onze kerntaken. Het moet een
tweerichtingsverkeer zijn. We kunnen immers ook wat leren van Nepal, daardoor ook
over onszelf en om eventuele verloren eigenschappen te leren (her-)appreciëren. Voor
het einde van het jaar staan de acties in België wat op een laag pitje wegens ons/mijn
lang verblijf in Nepal. Echter op 22-23 en 24 december staan we traditioneel weer op
de kerstmarkt in de Hallen met onze infostand. Deze beurs is georganiseerd door
Oxfam Wereldwinkel Brugge. Andere schoolacties en infostanden voor 2008 worden in
de volgende nieuwsbrief medegedeeld. daar was het uiteindelijk om te doen!,
nietwaar!

En dan weer de eindeloze politieke spelletjes: ja ook in Nepal!
Ttja, van politiek gesproken: Ze kunnen er hier nogal wat van maar verwachten we dat
nu eenmaal niet van politiekers (algemeen gesproken dan)?
Het is hier een spelletje van jewelste waarbij men onder het mom van democratie net
alles doet (en dan nog heel doorzichtig en onhandig) om zo ondemocratisch mogelijk te
werken. Het zou een eindeloze opdracht zijn om de Nepalese politiek aan jullie
uitgelegd te krijgen, het volstaat misschien dan maar om te stellen dat er nog altijd
eindeloos gepalaverd en gedreigd wordt
Met de grote glimlach boven de
onderhandelingstafel maar met gebalde vuisten en gereedliggende wapens onder tafel.
De, zoals ik al vreesde, verkiezingen voor dan nog een tijdelijk parlement die een
nieuwe constitutie moet schrijven zijn voor onbepaalde duur uitgesteld met als
voornaamste reden dat de maoïsten reeds vooraf een republiek willen uitroepen. Maar
eigenlijk zijn alle 8 ‘samenwerkende’ partijen doodsbang voor de verkiezingsuitslagen
want de meerderheid van de bevolking is gewoon alle traditionele partijen kotsbeu.
Ook hier vinden velen het allemaal maar een pot nat. Dat even terzijde en dan terug
naar ons werk dat eigenlijk regeringswerk hoort te zijn.

Onze op stapel staande projecten en plannen:!
Ondertussen moeten uiteraard toekomstige plannen en projecten nu reeds onderzocht
en uitgewerkt. Zo moet er een ondersteuningsmuur gebouwd om de lagere school van
Khebang te beschermen tegen landverschuivingen en willen we een IT-trainingscenter
en cybercafe bouwen in Sikkha voor de niet-schoolgaande jeugd en ouderen. Intussen
zijn we ook bezig een computerklas te installeren in de middelbare school daar. Een
houten voetbrug die jaarlijks tijdens de moesson wegspoelt willen we vervangen door
een betonnen constructie, ook in de Sikkha-vallei. Zo zie je maar werk genoeg hier.
Maar graag gedaan want de resultaten en respons zijn direct zichtbaar voor dit
achtergesteld maar toch zo mooi landje.

