ABC Sponsorreis najaar 2018
Dit jaar staat de ABC-sponsorreis 2018 gepland voor eind oktober. Het idee is dat we de
reis verdelen in twee etappes waarbij je de
verschillende gezichten van Nepal leert kennen. Eén gedeelte
waarin je kunt genieten
van
de
adembenemende
natuur en cultuur
van de Himalaya.
Het andere gedeelte zal bestaan uit een bezoek en verblijf in Listikot in de streek
Sindhupalchok. Je
bent dan 'projectleider' om naar een
dorp in dit afgelegen gebied een
aantal scholarships
en schoolmaterialen te brengen. Dat betekent
dus daadwerkelijk ter plekke het verschil kunnen maken…
Waar gaan we precies heen?
We zullen twee gebieden bezoeken; Voor de
trekking gaan we naar het Annapurna gebied
met de Kopra- en
Mahure Ridge. Voor
het scholarshipproject gaan we naar
het dorp Listikot in
de regio Sindhupalchok tegen de Chinese grens. De trekking bevat alle elementen van de kenmerkende cultuur en natuur voor een onvergetelijke ervaring in het Himalayagebergte. Kopra en Mahure Ridge ligt uit de
buurt van de
drukkere trekkingroutes van de
Annapurna regio.
Het gebied is
daardoor nog puur en ongerept. De panoramische uitzichten, de oeroude bossen, de rivieren, de afgelegen dorpen met de gastvrije
bevolking zijn van een ongekende schoonheid.

Tijdens de trekking verblijven we in lodges die
door de lokale bevolking worden gerund. Zo
krijg je een optimale beleving van het dagelijks
leven in de Nepalese bergen.
De uitzichten in de bergen van Kopra Ridge
zijn fantastisch. Je kijkt uit op onder andere de
Mount Dhaulagiri,
Annapurna South
en de Fang. Maar
ook de Machapuchare of Fishtail
en de Nilgiri.
Het tweede gedeelte van de reis verblijven we
in Listikot. Dit dorp ligt in het gebied
Sindhupalchok. Deze streek is in 2015 het
zwaarst getroffen door de aardbeving en de
afgelopen jaren hebben de moesson en aardverschuivingen veel schade aangericht.
De scholen worden inmiddels langzamerhand
hersteld en de kinderen kunnen weer naar
school.
Om
dat daadwerkelijk ook te
kunnen doen
hebben
ze
kleding, boeken, schoenen
en schoolspullen nodig en die gaan we dan
ook met elkaar daar naartoe brengen. Schoolspullen en de kans om (weer) onderwijs te
volgen; Dát noemen we daarom een scholarship.
Je draagt dus letterlijk met jouw scholarships
bij aan het pakket materialen dat we met elkaar als H4oN naar de dorpen gaan brengen.
Als het de 4wd
lukt, kunnen
we naar boven
rijden. Op de
weg naar het
dorp komen de
kinderen je al
lachend tegemoet. Ouders dragen de spullen mee de berg
op. Het is een feestdag geworden…
Gedurende de dagen in het dorp verblijf je bij
de locale bevolking. Dit geeft je de uniek kans
om deel te mogen zijn van de gemeenschap.
Zo ervaar je voor even hun leven van alledag.

Welke praktische zaken moet ik weten?
Aangezien het een sponsorreis betreft, bestaat de totale reissom uit de onkosten voor
de trekking plus 5 scholarships. Inbegrepen in
de reissom zijn: gidsen, dragers tijdens de
trekking, logies, permits, vervoer ter plekke.
Tijdens de reis verblijven we in hotels, in lodges en bij de locale bevolking thuis. Dat varieert dus van luxe tot primitief.
De reis is exclusief de vliegticket AmsterdamKathmandu vv. Je kunt dus eventueel eerder
arriveren of langer blijven.
Overige kosten; Visum Nepal, reisverzekering,
inentingen, eten en drinken onderweg.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over hoe jij zo'n reis dit
jaar met ons kunt meemaken, wat jouw rol
wordt, wat je gaat meemaken? Neem contact
met ons op en we praten je helemaal bij. We
zullen met eventuele geïnteresseerden een
voorlichtingsavond plannen om de reis verder
toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Voor verdere inlichtingen:
Pim Hattink
of
Petra Vosters
06-53315694
06-12412119
email: info@hart4onderwijsnepal.nl
website: www.hart4onderwijsnepal.nl
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