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Beste sponsor, donor, sympathisant,
Het leven alweer een klein beetje gewoon draaien we intussen op volle snelheid. Heel wat
schoolacties zijn achter de rug of nog bezig. Nieuwe broodnodige sponsors werden
gevonden en vele nieuwe activiteiten staan nog op het programma. Een overzicht:
Onze peterschool, m.n. de basisschool De Leeuw in Zedelgem heeft alle records gebroken.
Er werd maar liefst 2.600 euro opgehaald. Er werden echter ook een aantal activiteiten
gepland.
Het gaat immers niet alleen om de centen maar ook om de
bewustmakingsactiviteiten bij ons. Zo hebben de klasjes leren tellen in het Nepalees, een
dansje en een liedje geleerd. Zo moesten ze ook een vergelijkende vragenlijst invullen
tussen België en Nepal. Zo is er ook een lerares van Chitre hier aangekomen voor een
verblijf en leert ze heel wat ‘educatieve trucjes’ om ginder in de school toe te passen. Er
was een wandeltocht met verse Nepalese thee als versnapering, ee powerpointpresentatie in
de diverse klassen enz…
Ook mochten we heel wat steun voor de tweede keer verwachten van de Rembert vakschool
in Torhout. Ginder werden ondermeer dia’s getoond en een voetbaltornooi georgainseerd
waarvan het entreegeld integraal naar ons project toekwam. Voor herhaling vatbaar!
Onderaan vindt u trouwens een onvolledig kort overzicht van nieuwe acties.
Namens het ganse Himalayan Projects team zou ik zeggen tot de volgende keer.
PS: Op 27 april staan we op de Rommelmarkt in de Langestraat te Brugge waar onze oude
rommel aardig wat centjes opbrengt voor het project. Op 1 mei staan we met onze stand op
het derde wereldfestival in Herent, op 10 en 11 mei op het Mano Mundofestival in Boom. 24
mei staan we in Leuven op het Noord Zuidfestival. Op 29 mei volgt Sfinx in Boechout. Op
28 juni staan we bij ons thuis op het Feest in ’t Park op het Minnewater te Brugge, de dag
daarop in Mechelen op de Tivoli-happening.

