UPDATE Nepal: juli / augustus 2015
Namasté
Hierbij de volgende nieuwsbrief om jullie te informeren over de ontwikkelingen in Nepal en onze
plannen.
Inmiddels hebben wij donaties voor ondersteuning zoals tenten / onderdak van ruim € 5.200,-ontvangen. Wat een fantastisch resultaat, dankzij jullie steun !!
Geldbesteding:
Het geld is naar drie projecten gegaan.


De Vajra Academy Deze school is grotendeels gespaard gebleven, maar de slaap- en
lesverblijven hebben wel schade opgelopen. Ramkaji Paudel had dringend tenten nodig om
zijn 150 pupillen een droge slaapplaats en leeromgeving te bieden. Inmiddels is € 2.000,overgemaakt en zijn de tenten aangeschaft. Het is geweldig om te zien hoe blij de leerlingen
er mee zijn!



De bevolking van Langtang. De vallei (met vele inwoners) is bedolven onder een
stenenlawine. Ook alle wegen en paden naar dit gebied zijn ernstig getroffen. De mensen
leven nu in een vluchtelingenkamp in Kathmandu. Ons contact hierbij is Pasang Bhutti (op de
foto met haar door de aardbeving omgekomen moeder). Pasang heeft een indrukwekkende
website gemaakt over haar dorp en vallei. http://langtangdisaster.org/en/.
Wij hebben € 2000,- overgemaakt voor tijdelijk onderdak en materiaal in de noodopvang in
Kathmandu. Inmiddels hebben wij ook nog extra geld overgemaakt voor een operatie van
een van de kinderen van Langtang.



De bevolking van het dorp Sindhupalchok. Een van de zwaarst getroffen gebieden bij
Kathmandu. Onze contactpersoon Sancha Ram Tamang is met zijn dorp tijdelijk gevlucht naar
Kathmandu en heeft gebrek aan alles. Hij probeert zijn huis te herbouwen en akkers nog te
bewerken maar de moesson maakt dat moeilijk. Wij hebben € 1300,- overgemaakt voor
tenten, kookmateriaal, de wederopbouw van zijn huis en steun aan andere huizen in het
dorp en voor medicatie voor de moeder van Sancha.

Zoals jullie merken zijn alle drie projecten enorm geholpen met jullie bijdragen. Namens Sancha,
Ramkaji en Pasang moeten wij jullie hartelijk bedanken. Wij hebben er vertrouwen in dat het geld
goed besteed wordt aan de bedoelde specifieke families/doelen. We zullen dit blijven monitoren en
jullie blijven informeren.
Situatie nu in Nepal.
In Nepal is nu de moesson, een onaangename periode waar normaal al veel land wordt weggespoeld.
Desondanks is iedereen druk bezig met zich voor te bereiden voor de herstel van het land na de
moesson.

Nepalreis
De mensen van Nepal zijn erg blij als wij komen want ze willen graag laten zien hoe het hun nu
vergaat. Zij zijn bijzonder optimistisch, gastvrij en werken aan het herstel van hun prachtige land.
Daarnaast is toerisme is een belangrijkste inkomstenbron voor veel Nepali en het toerisme heeft
daarin een belangrijke invloed op de herbouw van het land.
In het voorjaar (april 2016 een jaar na de aardbeving, memorial trekking) en waarschijnlijk tevens in
oktober/november 2016 hebben wij plannen om een indrukwekkende reis naar bijzonder Nepal te
organiseren. Jullie zijn als sponsoren van harte uitgenodigd om mee te gaan. We doen daar een
mooie trekking met 'meditatiemomenten' met onze gids Sancha en spreken tevens met onze goede
doelen. De Nepalreis zal tegen kostprijs worden aangeboden; reken op ongeveer 700,- inclusief
logies, vervoer ter plekke en gids & dragers, exclusief een vliegticket (bij Turkish airlines nu € 750,-).
Indien iemand daar belangstelling voor heeft kan hij/zij ons mailen.

Nepal heeft een prachtige natuur en een indrukwekkende cultuur van gastvrijheid en leven in het nu.
Jullie zullen, net als wij destijds, getroffen worden door het land en de mensen!

Met vriendelijke groet, Pim & Petra
Tel: 06-53315694

