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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Net terug uit Nepal en hoog tijd om de administratie terug in gang te
trekken. Alhoewel we in Nepal theoretisch elektriciteit, telefoon en
internet hebben verloopt dit zo onregelmatig en supertraag dat het
meeste uitgesteld wordt tot wanneer terug in België. Er is nu al 6 uur
per dag geen elektriciteit en iedere maand komen daar enkele uren
bij. Ook de telefoonlijn moet letterlijk drogen na de ochtendmist om
internetverbinding
te
hebben en dan nog niet
aan ADSL snelheid ! Geen
geklaag want dat is al luxe
voor de meeste Nepalezen.

Maar mogen wij
zeker niet vergeten
alle sponsors en
donors te bedanken
voor hun steun dit
jaar en jullie dan
meteen ook een
fantastisch eindejaar
toewensen en alle
geluk voor 2012 !

Kort nieuws…
In afwachting van onze uitgebreide nieuwsbrief in 2012 hierbij alvast dit:
Na het bezoek van een Engelse leraar aan onze Chitre basisschool verbleef
nu ook een Duitse vrijwilligster in de Phalate basisschool van ons buurdorp.
Twee maanden en dat tijdens de moesson, heeft ze onze vijf leraars en
kinderen wat educatieve technieken en spelletjes aangeleerd. In januari
komt er al een volgende man uit Nieuw-Zeeland en in april een Australische in
onze Chitre school. Dit allemaal dankzij de ngo Help uit Groot-Brittanië.
Verder in Chitre: er werd electriciteit aangelegd in de school in afwachting
van de computers. Het pretpark wordt herbouwd met betonnen pijlers en
roestvrijene stalen buizen. voor de schommels en glijbaan. Ernaast zijn ook
reeds de basket-, volleybalpalen en voetbalgoals vernieuwd met stalen buizen.
Dit voor de plaatselijke jeugdclub.
Volgend jaar beginnen we met de uitbouw van een school in Syangja district,
m.n. in Chinnebas op een heuveltop waar we enkele klassen en jawel ook
toiletten zullen aanleggen - dit los van Music for life - maar wel dankzij de
steun van de Provincie West-Vlaanderen.
Ook alweer in Syangja district (ten zuiden van Pokhara voor de Nepal
kenners) meer bepaald in Putali Bazar willen we ook een school en internaat
voor Doven oprichten. De studie- en onderhandelingsronde is echter nog niet
voltooid. Wordt dus vervolgd.
In Pokhara is er thans een trainingsinstituut (New Frontier) opgericht met
een aantal lokale privé-partners maar een deel van de werking zal aan
ontwikkelingswerk besteed worden waarvoor wij zullen verantwoordelijk zijn.
Het mooiste nieuws is dat een eerste jarenlang gesponsorde studente aan een
Batchelor
Management
opleiding begonnen is; en dan
nog een meisje! Dit is zeker
voor
Nepal
een
dure
aangelegenheid (min. 1000
euro schoolkosten per jaar)
maar we gaan ervoor en
duimen voor Tika Pun.

Tja, het zijn maar
“Rimpels in een oceaan
van bergen”. Of niet?

