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Beste sponsor, donor, sympathisant,
We zijn net terug uit Nepal en hebben dan ook heel wat te vertellen over onze projecten.
Projecten (mv) want we zijn daar een tweede opgestart, m.n. een medische hulppost.
Maar eerst natuurlijk ons schooltje. En het gaat er goed. Het hout- en traliewerk is
herschildert nog voor het te lelijk werd wat hun bekommernis illustreert om de goede staat
van het gebouw te behouden. De definitieve plannen voor de waterleiding zijn rond. Het
moet wel van 1200 met verder en bergop komen om drinkbaar te zijn. Het Rode Kruis ging
helpen maar ze kwamen niet. Dus hebben we ACAP of het natuurparkmanagement
gecontacteerd en zij hebben op hun beurt beloofd te helpen. Hout vasthouden. Het
schooltje is intussen verkozen tot mooiste school van het ganse district maar het allerbeste
nieuws komt van onze leerlingen zelf. Douglas, net afgestudeerd uit de vijfde klas is als
eerste geëindigd in de examens van het ganse district. De examens zijn namelijk dezelfde
voor alle scholen. Eén meisje uit de derde klas was tweede en 2 andere meisjes waren elk
eerste in hun jaar van alle meisjes van het district. We hebben dan ook namens het
districtshoofd van Onderwijs een geldprijs aan hen mogen overhandigen. Spontaan hebben
we dan ook zelf een aanvullende prijs beloofd in de vorm van teken- en schildermateriaal en
een boekentas. Voordien waren we immers hiervan niet op de hoogte en we vonden dat deze
prestaties moesten beloond en gestimuleerd worden. Dit gezegd hebben we natuurlijk alle
andere kinderen niet vergeten: ze kregen allen nieuwe uniformen (was gepland voor volgend
jaar maar bleken veel te versleten) en extra warme leggings voor de meisjes. Ook werd de
school terug voorzien van voldoende teken- en schildergerei, posters, papier en potloden,
een volleybalnet en bal, voetbal, badmintonsets enz… Ook een massa kleurboeken werd voor
alle klasjes aangekocht. Tot slot hebben we nog drie – uit België meegebrachte - schommels
geïnstalleerd. Het was natuurlijk een onmiddellijk succes, vooral voor de allerkleinsten die
zo nu veilig in een stoeltje kunnen schommelen.
Voor volgend jaar zijn afspraken gemaakt voor de verdere aanleg van bloemperken en het
onderhoud van de klassen: ondermeer schilderen en maken en hangen van audiovisuele
hulpmiddelen.
Dan is er nog ons nieuw project: Bart Groenvynck, graduaat verpleger heeft zijn job
opgezegd om ons een jaar ‘vrijwillig en gratis’ te helpen met het opzetten van een medisch
plan voor de ganse vallei. Hij heeft zich intussen in ons dorp al stevig ingenesteld en al
gepromoveerd tot ‘witte dokter’. Zijn studie om te weten waar en hoeveel hulpposten met
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hoeveel lokale en ondersteunende internationale dokters & verplegers kan hij maken aan de
hand van de reeds talrijke bezoekende zieken uit gans de streek. We maken hiervan
statistieken om zo een definitief rapport (juni-juli) met de medische noden op te stellen.
We hadden eerst gedacht dat hij overal zou moeten rondreizen en zich ‘verkopen’ als zijnde
beschikbaar, maar nee. Het nieuws liep als een lopend vuurtje door de bergen en hij kan
haast geen stap meer verzetten door zieken die tot 3 uur stappen om toch maar in Chitre te
geraken. Gemiddeld heeft hij zo’n 20 klanten per dag wat toch veel is. Natuurlijk is de
medische hulp gratis met niettemin de vraag tot een spontane donatie om de geneesmiddelen
terug aan te kunnen vullen. Heel arme mensen wordt uiteraard niets gevraagd. Dus wat in
feite een voorlopig probeersel en studieperiode moest worden is het reeds uitgegroeid tot
een de facto hulppost. En dit in een afgehuurd kamertje in een toeristenlodge. Voor de
kinderen van de school is ook alles gratis voorzien en Bart zal persoonlijk proberen nog wat
preventief voorlichtingswerk over basishygiëne enzomeer in de schoollessen in te passen.
Zo zie je maar dat ook medische hulp dringend nodig was want er is daar anders
eenvoudigweg niets in de vorm van moderne hulpverlening. Daarmee wil ik niet zeggen dat de
traditionele geneeskunde niets betekent maar toch beperkt kan zijn. Nu, onze Bart is ook
daar druk mee bezig om te weten te komen hoe de beide systemen elkaar kunnen aanvullen.
Natuurlijk blijft jullie hulp erg noodzakelijk. Slechts 34 van de kindjes worden individueel
gesponsord. Andere donaties gebeuren jaarlijks. Er zou in feite nog een vijfde leraar en
kleuterleidster moeten bijkomen. De ‘lokale’ donaties van voorbijtrekkende toeristen zijn
met liefst 96% gedaald.
Niet verwonderlijk gezien de eenzijdige en paniekerige
berichtgeving in onze media. Het gaat al jaren moeilijk met de plotse politieke ommekeer en
toeristen zijn buiten de vreemde werkende Nepalezen nog de enige serieuze bron van
inkomsten. Het is toch vreemd jaren niets te lezen over Nepal en dan plots blijken de media
alles te weten en expert te zijn over de toestand in Nepal. We weten van nog geen enkele
toerist die ernstig lastig gevallen is en ze blijken ook belangrijke getuigen wat dus een extra
veiligheid blijkt. Het is juist nu dat ze alle steun kunnen gebruiken. De weinige
infrastructuur die er is wordt afgebroken want de Maoïsten willen terug van zero beginnen.
Ik heb hen droogjes medegedeeld dat Nepal reeds onder ‘nul’ is beland. In elk geval – door
onze volstrekte politieke neutraliteit en onafhankelijkheid – lijken ze niet aan onze
projecten te willen raken. Gelukkig ook door de enorme en algemene steun van de bevolking.
Dus hebben we dringend nieuwe sponsors en donateurs nodig. Door het onverhoopt succes
van onze hulppost dreigen we dan ook binnenkort door ons voorziene budget te geraken. Dus
aan allen vragen we om ‘reclame’ te maken voor onze projecten. Er kan ook van alles
georganiseerd worden dus …En zoals reeds eerder gezegd: vele kleine beetjes maken een
grote hoop waarmee we ter plaatse veel essentiële dingen kunnen doen. Zo willen we in de
toekomst ook een klein oud huisje kopen en inrichten tot lokaal museum zodat niet alleen de
toeristen, maar ook de lokale mensen de oude levenswijzen in deze snel technologisch
veranderende wereld hun traditionele levenswijzen kunnen bewaren en bewonderen.

Met bijzondere dank voor jullie steun en met de beste wensen voor het nieuwe jaar 2003.
Namens de kinderen van Chitre, Paul Vande Moortel, Nita Buduja Pun en Bart Groenvynck.
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