Haar partner Siemon (rechts van mij, Paul
op de foto) ondertussen, ingenieur heeft
de finale bouwplannen voor het
jeugdhuis voor Chitre uitgetekend en
als extraatje nog een ambitieus idee
uitgewerkt om ons kinderpark bij de
school te renoveren: er komt een
glijbaan, klimrek en schommels in de
vorm van een helikopter.
En daarmee zijn we alweer bij
onze school beland, ons
eerste project: de Shree Lali
Gurans Primary School in
Chitre. Zo hebben we zonet
de Eerste Prijs ontvangen
voor Beste Basisschool van
het Myagdi District. Dertien
jaar runnen we deze school
en dus zijn we heel trots met
deze publieke erkenning.
Maar danken we hiervoor vooral onze vaste sponsors die maandelijks
geld storten om deze school tiptop in orde te houden en ook inhoudelijk
te verzekeren en versterken. Daarom hebben we ook twee nieuwe
leraressen aangesteld met een volwaardig diploma en blijven we zorgen
voor vrijwillige leraars en leraressen om hun educatieve methoden en
volwaardig Engels aan te leren. Meer uitgebreid nieuws met veel foto’s
krijgt u volgend jaar met onze volledig overzicht in gedrukte vorm.
Op 14, 15 en 16 december staan we ook weer op de geschenkenbeurs van
Oxfam in de Hallen op de Markt van Brugge: daar zijn jullie allen welkom voor
buiten een hapje, drankje en een gesprek een keuze aan speciale kadootjes
voor de feestdagen.
Verder wil wij, Paul Vande Moortel, Nita Buduja Pun namens Himalayan
Projects, de vrijwilligers, de Nepalese schoolkinderen, het schoolcomité,
leraressen en verpleegster U een zeer gelukkige Kerst en voorspoedig
Nieuwjaar wensen.

Alweer een paar “Rimpels in een oceaan van bergen”.
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Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Na vier maanden verblijf in Nepal terug in het Vlaamse land. Een
lange tijd maar maar gelukkig en voldaan want een hoop werk verzet.
Even kort opsommen wat er allemaal gebeurd is:
Zo is de bouw van de kleuterklassen in
Chinnebas, Syangja district op een heuvelrug
in centraal Nepal bijna in zijn eindfase
gekomen. Door de prima samenwerking met
de lokale bevolking hopen we later ook hier
de middelbare school te herbouwen.
In onze medische post was er een primeur:
zo hadden wij voor het eerst een Vlaamse
tandartse, Eline Deboosere op bezoek die
hier 3 weken gratis vrijwilligerswerk deed.
Ook
alle
schoolkinderen
werden
gecontroleerd en in totaal 200 patiënten
behandeld en 120 tanden getrokken.
Hopelijk
houdt
ze
er
geen
‘tandtrekkerselleboog’ aan over en kunnen
we dit jaarlijks herhalen om zodoende
meer preventief werken in plaats van
halfvergane tanden uit te moeten trekken.
Vrijwilligers gezocht dus om een tweetal
weken in onze medische post te vertoeven
met gegarandeerd zicht op de 8178m hoge Dhaulagiri !

