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Beste sponsor, donor, sympathisant,
Na een paar maanden verblijf in België zijn we terug op kruissnelheid gekomen. Daarom een overzicht van de
laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. We zijn bijna rond met de schoolacties: dit jaar hebben maar
liefst zes scholen acties gedaan voor onze projecten. We kunnen ons geluk niet op voor al die interesse,
alhoewel het beperkte vrijwilligersaanbod ons serieus parten begint te spelen. Het is een hele opgave om genoeg
medewerking te krijgen voor al die acties. Laat dit een knipoogje zijn naar potentiële kandidaten. In elk geval
van hartelijk dank voor de steun aan De Leeuw uit Zedelgem, onze trouwe peterschool, St.-Rembertschool uit
Torhout, ook de Wijnberg uit Wevelgem kwam erbij dit jaar, alsook het Koninklijk Atheneum uit St.-Michiels.
Er volgen trouwens nog acties in de gemeentelijke basisscholen van St.-Michiels en St.-Andries.
Uit Nepal is er helaas niet veel goed nieuws te melden: onze streek wordt periodiek ingepalmd door maoïsten, de
middelbare school van het nabijgelegen Sikkha is vernietigd en de meeste adolescente jongeren zijn op de vlucht
om maar niet gedwongen gerekruteerd te worden in het (kind)leger van de opstandelingen. De huidige trend van
rekruteren is trouwens gewoon binnenvallen in een school en er alle kinderen van middelbare leeftijd te
kidnappen. Stel je dit eens hier voor! Het leger doet ook zijn best: ze hebben namelijk onze draadloze telefoon
uit ons kantoortje in Pokhara in beslag genomen uit vrees als zouden de maoïsten die kunnen gebruiken om te
telefoneren. Zodoende hebben we geen rechtstreeks contact meer met ons project in de bergen. Tot overmaat
van ramp is ook de ganse oogst uit de streek verwoest door een hagelstorm met hagelstenen ter grootte van
eieren die zelfs gaten sloegen in de plastieken drinkwatertanks. Hoewel de Nepalezen van dit alles wat
moedeloos worden is het daarom juist meer des te belangrijker dat we hen blijven steunen en zo een hart onder
de riem steken. Ze hebben het des te harder nodig dat we acties blijven ondernemen om het leven aldaar
draaglijk te houden en de toekomst van de kinderen niet in het gedrang te brengen op het vlak van elementaire
basisbehoeften als onderwijs en geneeskunde. De media heeft traditioneel weinig aandacht voor dit prutslandje,
alhoewel we in maart toch eens geïnterviewd werden door het programma Buitenland op Radio 1 met Krista
Bracke. De effectieve bouw van de hulppost ligt nu nog een beetje stil maar ondertussen treffen we alle
voorbereidingen en kopen alle materialen aan om er op het einde van dit jaar zelf aan te beginnen. Gino Versnich
brengt er binnenkort een bezoek om alles te evalueren en eventueel knopen door te hakken. Onze school
intussen blijft gelukkig gespaard van alle politieke ‘troubels’. Ook Marieke Lantsoght uit St.-Andries die te
Chitre, voor een stuk helemaal alleen, de tijdelijke medische hulppost bemande, komt binnenkort terug naar huis.
We bedanken haar alvast voor de fysieke en morele steun die ze daar bestendigde in onze afwezigheid.
Een aantal nieuwe projecten staan intussen op stapel: we zijn druk bezig met het opmaken van een aanvraag tot
subsidies aan het provinciebestuur voor de renovatie, ver- en nieuwbouw van de Shree Shrijana Primary School
te Sarangkot V.D.C. Ward n°9, Kaski district, Nepal. Dit schooltje ligt aan de rand van de grote stad Pokhara,
amper tien minuten van ons kantoortje gelegen. Op deze steile hellingen leven verarmde en uit de bergen
afgezakte boeren die het heel moeilijk hebben om rond te komen. Het bestaande schooltje met 60 leerlingen en
vier leraars staat op instorten. De toiletten zijn onbespreekbaar, er is geen omheining rond de speelplaats
waardoor al enkele kinderen letterlijk van de berghelling gevallen zijn met trauma’s tot gevolg. De kinderen van
de eerste klas zitten zelfs op de cementen vloer om de les te volgen bij gebrek aan banken en tafels. Dit euvel
hebben we trouwens bij hoogdringendheid reeds opgelost en deze week werd voldoende nieuw gemaakt meubilair
geleverd om alle kinderen te kunnen laten zitten aan deftige schoolbanken. We hebben dan ook beloofd om in de
toekomst de kinderen te sponsoren voor voldoende schoolmateriaal, uniformen enz… Hierbij een eerste oproep
aan potentiële gegadigden om één of meerdere kinderen van deze school te steunen. De lokale overheid zorgt
intussen voor drinkbaar water zorgen voor de 1000-tal gezinnen die op een zeer kleine helling samenhokken in
krotten of primitieve éénkamerhuisjes. Het moet gezegd: het is niet dat de overheid daar helemaal niets doet.

Concreet gaan wij gaan de bestaande school ontmantelen en een volwaardig aardbevingsbestendig gebouw
neerzetten met ook bvb. glas in de ramen zodat ze in de winter de klassen niet voortijdig moeten sluiten wegens
de koude wind die binnenwaait. Eén bouwvallig gebouw met één klas en de leraarskamer wordt volledig
afgebroken en de stenen gerecupereerd. Het ander gebouw wordt ontmanteld en met een constructie van
betonnen pillaren verstevigd waarop dan een tweede verdiep komt met nog één klas en een gecombineerde
onthaalruimte, lerarenkamer en opslagruimte. De ingang wordt zichtbaar op de weg zodat toeristen en-passant
de school kunnen bezoeken en eventueel ook een financiële steuntje kunnen achterlaten om te helpen bij de
lopende werkingskosten. Gelukkig worden de leraars door de lokale overheid bezoldigd zodat we vermijden
terug een loodzware verantwoordelijkheid op onze schouders te nemen en op een zekere zelfredzaamheid van de
school kunnen rekenen. Er wordt een nieuwe sanitaire blok gebouwd met watervoorziening en sceptische putten.
Dit om de vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het rivierwater wordt immers ook nog gebruikt om
te wassen en te koken door heel wat arme mensen en dit helemaal tot in Indië.
In dit kader bestuderen we ook een plan om een waterleiding aan te leggen aan de andere kant van de stad naar
een groep huizen van armen zodat zij niet meer dagelijks 500 meter moeten wandelen om water te halen met
kruiken. Ook de school van middelbare school van Ghara heeft onze hulp gevraagd en sturen een verzoek op, dat
we later dan zullen evalueren. Zo zie je maar werk genoeg in het mooiste land ter wereld (of toch één ervan).
Terug in België komen er een hele rits wereldfestivals aan waarop we aanwezig zullen zijn met onze info- en
verkoopstand. Zo zijn we op 8/9 mei op het Mano Mundo festival op de Schorre in Boom, op 29 mei op het
Leuvens Noord-Zuid feest en natuurlijk als medeorganisator op het Feest in ’t Park op 26 juni in het
Minnewaterpark te Brugge. Verder proberen we nog aanwezig te zijn op een aantal kleinere evenementen
waarvan de lijst nog niet definitief en lang is. Kwestie van genoeg tijd en vrijwilligers te vinden om te helpen.
Zoals u dus hierboven kon lezen krijgen we er 60 kinderen bij, aan ons allemaal om hiervoor sponsors te vinden.
U hebt misschien wel familieleden, vrienden of kennissen die interesse zouden hebben: laat het ons a.u.b. weten.
We kunnen u alle infomateriaal opsturen. U kent ook bedrijven of instellingen die een handje zouden kunnen
helpen, ook dit horen we graag van u. Maar laten we duidelijk zijn: de financiële opbrengsten zijn geen doel op
zich, enkel de middelen om voor mensen zoals u en ik te helpen in hun elementaire basisbehoeften. Dit lijkt
misschien wel een bedeltoer maar het tegendeel is waar: door het kleine vrijwillige karakter van onze vereniging
met grotendeels individuele sponsors en donateurs zonder structurele subsidies om aan reclame en aan
professionele fondsenwerving te doen en het beperkte mogelijkheden om éénmalige toelagen te verkrijgen
hebben we de mond-aan-mond reklame heel hard nodig. Doch, het versterkt des te meer onze eigen
betrokkenheid en solidariteit met een land dat – als je er ooit geweest bent – je nooit meer loslaat.
Om werkelijk eens met eigen zintuigen te aanschouwen wat realiseerbaar is en wat de noden zijn van het volk
aldaar organiseren we dit jaar opnieuw een groepsreis voor sponsors. Uiteraard zijn vrienden en kennissen ook
welkom; alleen organiseren we het programma zo dat er ook voldoende aandacht voor de lokale cultuur en mensen
rond onze projecten besteed wordt. Het is dus een toeristische reis met extra accenten op echte Nepal zoals
zij dat beleven. Geen afstandelijke luxe reis maar toch met voldoende basiscomfort om niet ongemakkelijk de
cultuurshock met de Himalayaanse culturen te ervaren.
Als bijlage vindt u dan ook een uitgewerkt
programmavoorstel. Wees er a.u.b. vlug bij zodat wij op tijd vluchten kunnen vastleggen.
Verder onze excuses voor de nog niet werkende website: voldoende tijd, geld en kennis ontbreekt ons om dit
project af te werken. Immers moet alles nog vertaald worden en gepubliceerd. De webruimte huren (min. 100 €
per jaar) is zo duur dat we twijfelen aan het rendement van zo’n investering. Geduld oefenen is de boodschap.
Tot slot willen we u alvast al uitnodigen op ons jaarlijks verenigingsfeest die dit jaar plaatst vindt op 15
augustus op dezelfde plaats als vorig jaar. Het feest zal iets vroeger beginnen dan verleden jaar (rond 16.00)
en er komt voordien voor de niet-Bruggelingen (alhoewel) een speciale rondgeleide wandeling met een
professionele gids als extraatje. U krijgt daar later nog gedetailleerd nieuws over maar bent alvast uitgenodigd.
Met vriendelijke groeten van het ganse Himalayan Projects team en misschien tot binnenkort ergens….
Getekend, Paul Vande Moortel, Voorzitter.

