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Brugge,

Postdatum.

Beste Sponsor,
sympathisant,

Namasté
Jaarlijks sturen wij U een kerstkaart vanuit Nepal met
een persoonlijke boodschap van onze gesponsorde
schoolkinderen. Dit werkt de Nepalese post niet wegens
Corona. Daarom deze surrogaat om u toch een prettige
Eindejaar(-feest!?) en gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Moeilijke tijden voor ons maar dus te meer voor
achtergestelde gebieden in de wereld. Oplossingen
worden gevonden maar gaan uiteraard eerst en vooral
naar de rijke landen. Beloftes worden gemaakt, inzicht
is er dat het niet helpt om dit probleem niet globaal en
solidair aan te pakken maar wat wilt U? Sommige
mensen (landen, politieke partijen, belangengroepen…)
willen dit niet uitvoeren voor zelfzuchtige kort-door-debocht redenen.
Gelukkig kennen wij u, die in alle stilte met zijn vele op
simpele wijze meehelpen de excessen van die scheeftrekkingen wat recht te zetten. Druppels in een oceaan van
bergen. U maakt het verschil! We hopen dan ook van harte dat u onze projecten blijft steun in welke capaciteit
dan ook. Het voorbije jaar konden we met uw hulp duizenden kinderen veilig naar school kunnen laten gaan,
schooluniformen geven, een schoolbus aankopen. Voor 7 dorpen zorgden we voor drinkwater. En tal van armen
hielpen we met medische en voedselhulp. Door Uw steun, waarvoor dank, merci, thank you, dhanyabaad.
En hopelijk kan volgend jaar ons medisch team weer uitrukken.
Het ga jullie goed en veilig. Paul Vande Moortel, Dr. Jan Dryhoel & Bsure-team, Himalayan Projects vzw.

Prettig Eindejaar en Gelukkig Nieuwjaar!
Bsure-team, Himalayan Projects.
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Enkele dingen die we doen:

Maskers, thermometers, vizieren en ontsmettingsproducten voor tientallen scholen.

Klasjes kregen bezoek en een bemoedigend gesprekje.

Uitleg over correct gebruik preventiemateriaal.

Honderden kinderen kregen een schooluniform.

Een schoolbus om veilig van en naar school te kunnen.

Afsluitend een vrijblijvend verzoek ons nog een
extra duwtje in de rug te geven. Ons werk in de
Himalaya is niet af, de noden blijven er hoog.

Een waterfilter voor veilig drinkwater voor 7 dorpen.
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