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Beste sponsors en sympathisanten,
Intussen zijn we weer een half jaartje verder. Tijd dus voor een update.
Korte nieuwtjes…
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat de kinderen van Nara het minder goed deden op school.
Uiteindelijk beslisten ze om toch on te gaan op het aanbod extra lestijden en nu doen ze het een pak
beter op school. Zo volgen ze twee uur voor school en anderhalf uur na schooltijd extra lessen, waar ze
ook hun huiswerk kunnen maken met begeleiding en vragen kunnen stellen. Goed voor hun motivatie en
terug op de goede weg.

We verleenden een microkrediet aan Nisha en haar familie voor een winkel.
Haar vader heeft een eigen schrijnwerkerij en de winkel zou een mooie uitbreiding zijn. In die winkel
worden naast andere spullen enkele ready-made meubels verkocht, maar ze nemen er ook bestellingen
op voor wie iets op maat wenst.
Ook Niroj had een microkrediet gekregen voor de opstart van een fotostudio. De zaken gaan voor hem
zo goed dat hij beetje bij beetje het microkrediet vlot kon terugbetalen. Omdat hij zo trouw zijn
terugbetalingen afloste, beslisten we om voor hem van de laatste aflossing een donatie te maken.
Intussen hebben in Dadhikot al heel wat families gebouwd of zijn ze druk bezig zijn met bouwwerken. Ze
kiezen dan voor een stevig, groot huis met weliswaar weinig comfort waarin verschillende generaties
samenleven.
Enkele impressies…

het huis van Suresh in opbouw

het huis van Mukesh

het nieuwe huis van Shivahari
Sommige families hebben nog geen concrete plannen. Ze blijven de bouw van een huis uitstellen, in de
wetenschap dat de verkoop van familiegronden zorgt voor een lagere rijst- en graanopbrengst in de
toekomst. Maar vaak is de verkoop van grond de enige mogelijke manier om aan voldoende geld te
komen voor een huis.

uitgebreid nieuws: Dagam

Eind juni bezochten we Dagam. We hadden enkele vergaderingen, waarop onder meer trots de
registratie van hun zaak werd voorgesteld, waar er ruimte was om enkele bekommernissen i.v.m. het
teamwork en de levering van bijenkorven te bespreken en waarop we hen voor het najaar de komst van
imker Herman uit Nederland mochten aankondigen …

En zo geschiedde. We laten Herman graag aan het woord:
"Ongelofelijk wat een zachtaardige bijen" Dat was het eerste wat we tegen elkaar zeiden toen mijn
dochter en ik kennis maakten met de imkers en hun bijen in het dorp Dagam. Maanden eerder
had ik aan Dinesh en Annemie laten weten dat ik, imker zijnde, tijdens onze vakantie in Nepal
graag een collega imker wilde bezoeken. Annemie liet meteen weten dat het toeval wilde dat ze
naast hun trekkingactiviteiten ook nog enkele projecten hadden ter ondersteuning van de lokale
bevolking. Een activiteit was het imkerproject in Dagam. In de maanden die volgden was er
contact over en weer en gaven de imkers aan welke materialen ze goed zouden kunnen
gebruiken. Naast specifieke imkermaterialen hadden ze ook behoefte aan een "eigen" etiket
op de honingpot. Met de foto en de tekst die ze stuurden bleek het mogelijk om tot een
geslaagd ontwerp te komen.

Met de etiketten en nog wat andere
materialen in onze rugzak vlogen we uiteindelijk naar Nepal. De weken daarna hebben we
genoten van een fantastisch programma wat men bij Ganesh Trekking in elkaar gezet had. Met
de Manaslu trekking in de benen hadden we het wel even gehad met de fysieke uitdagingen en
zo vertrokken we vanuit Bandipur met Dineshen Saurab naar het dorp Dagam. Dinesh had er al wel
wat over verteld, maar het bleek (zoals gewoonlijk) helemaal anders dan wat we er ons van
voorgesteld hadden. Het begon al met een kilometerslange klim. Gelukkig riant in een taxi
gezeten. Boven op de berg aangekomen werd deze klim beloond met een dorp zoals we dat nog
niet eerder gezien hadden. Het was er zo stil, zo groen en de huizen leken helemaal in de omgeving
op te gaan. De diversiteit aan planten en bloemen was ongekend. Hier wordt je als honingbij heel
gelukkig van.

We werden ontvangen door een echtpaar waarvan de man later de "kartrekker" van
imkerend Dagam bleek te zijn. De gastvrijheid was zo groot dat zelfs de slaapkamer van het
echtpaar tijdelijk de onze werd. De dagen die volgden gaven ons een bijzondere inkijk in de manier
van leven in dit dorp en in het bijzonder in dit gezin. Geen enkele moeite was te veel. We leerden
er veel over de manier van voedsel verbouwen, eten bereiden en drank te stoken (en drinken),
maar ook over het sociale leven en de problemen die zo'n geïsoleerd bestaan met zich
meebrengen. Naast deze kennismaking was ons doel natuurlijk ook de kennismaking met de
imkers en hun manier van bijenhouden. Zoals eerder gezegd viel de zachtaardigheid van de bijen
meteen op. Zonder beschermende kleding in de bijen werken. De bijenkast op het terrasje waar
we aten. Het was allemaal geen probleem. Het lijkt wel een uitvloeisel van het Hindoeïsme. De
zachtaardigheid en tolerantie die we in heel Nepal in allerlei situaties tegen kwamen. De enige
bedreiging die de bijen kennen is de aanwezigheid van vele hoornaars. De imkers hadden er hun
handen vol aan om ze bij de kasten weg te houden. Boeiend vertelde de heer des huizes over zijn
manier van imkeren. De passie voor het imkeren en het respect voor de bijen waren er gelukkig
volop. Men is er nog niet zo lang aan het imkeren en daardoor is de aanwezige kennis vrij basaal.
Dit plaatse me voor een probleem. Enerzijds voelde ik me opgelaten om er als Europeaan met
alle materialen die ik heb en alle kennis die hier voor het oprapen ligt te komen vertellen hoe men
moet imkeren, anderzijds zag ik nog wel tal van mogelijkheden om het imkeren op een hoger
plan te brengen. Uiteindelijk is dit goed gelukt. Met veel respect voor de lokale manier van
imkeren heb ik wat van onze imkertechnieken uitgelegd en wat het zou kunnen betekenen als ze
dit in hun manier van imkeren kunnen integreren. De manier waarop dit gebeurde was wel
bijzonder. Dinesh had met de heer des huizes een bijeenkomst georganiseerd op het
dorpspleintje. Echter ….om zeven uur 's morgens. De belangstelling was er niet minder om.
Na het tekenen van de presentielijst werden de etiketten en de materialen overhandigd. Men
bestudeerde het e.e.a. uitgebreid maar toen kwam het cultuurverschil om de hoek kijken. Alles werd
opgeborgen, geen woord van dank en er werd verder niet meer over gepraat. Ik dacht in eerste
instantie dat het tegen viel. Later bleek dat het juist heel ongepast is om daar op een uitbundige manier
op te reageren. Na deze formaliteiten heb ik veel kunnen vertellen over mijn manier van imkeren. Dinesh
heeft zich hierbij ontwikkeld tot een volwaardig imker. Hij moest immers alles vertalen. Toen de wederzijdse
schroom verdwenen was bleek het een hele zinvolle bijeenkomst. Na de uitleg volgde er van twee kanten tal
van vragen en antwoorden. Men was erg leergierig en alles werd opgeschreven. Ook de dagen daarna
hebben we nog veel kennis uitgewisseld en heb ik nog bij enkele imkers hun bijenstand mogen bekijken.
Terugkijkend was het verblijf in Dagam een van de hoogtepunten van onze vakantie. Het was voor ons DE
manier om kennis te maken met het lokale Nepalese leven in een afgelegen dorp. Ik vond het fantastisch
om eens niet als toerist gezien te worden maar als een collega imker. Ik heb er veel geleerd en hoop er wat
van mijn kennis gedeeld te hebben.

Ik heb de stille wens dat Annemie en Dinesh het dorp niet in hun programma op gaan nemen. Deze manier van
leven, deze cultuur en deze architectuur moet zoveel mogelijk behouden blijven !!!”

… en groot nieuws!
Wat ooit begon als een heel klein projectje, kreeg sinds de grote aardbeving van 2015 plots een flinke
groeischeut en raakt sindsdien meer en meer harten: project aasha. Daarom werd project aasha op 23
juli een vzw! Jaja, met alles erop en eraan: een raad van beheer om alles in goede banen te leiden en
Annemie en Dinesh een beetje te ontlasten, een eigen website, een eigen mailadres, een nieuw
rekeningnummer, … en een enthousiast team vrijwilligers.
Om de nieuwe website www.projectaasha.be is het nog even geduldig wachten, maar je kan ons al wel
bereiken via info@projectaasha.be. En jullie eenmalige stortingen, donaties of doorlopende opdrachten
zijn vanaf nu welkom op ons nieuwe rekeningnummer:
project aasha vzw
Profeetstraat 25,
2520 Ranst
IBAN BE29 9731 7916 2064
BIC ARSPBE22

Activiteiten
Er staat wat te gebeuren…
Op 9 december vind je ons vanaf 16u opnieuw op de kerstmarkt op de Kerkplaats van Wommelgem.
We bieden weer wat Nepalese spulletjes aan, ideaal als cadeautje voor de feestdagen.
En natuurlijk ben je ook welkom voor een hapje en een drankje!
Of kom je liever op 15 december ons kraampje bezoeken op het kerstmarktje van Woonzorgcentrum
Wommelgheem? Welkom tussen 16u en 20u.
En ook de zesde editie van A Taste of Nepal komt er binnenkort weer aan. Op zaterdag 24 februari 2018
verwelkomen we je tussen 17u en 21u graag voor een heerlijke Nepalese maaltijd in de refter van het
Annuncia Instituut, Gasthuisstraat 19a, 2520 Ranst.
Volwassen betalen ter plaatse €15 per persoon, kinderen van 5 tot 10 jaar €7,5.
De kleinsten (tot 4 jaar) smullen hun buikje gratis vol.
De plaatsen zijn beperkt. Dus inschrijven is de boodschap.
Dat doe je door een mailtje met vermelding van het aantal personen (volwassenen/kinderen) te sturen
naar info@projectaasha.be. Of je vult het inschrijvingsformulier op de website in http://projectaasha.webnode.nl/news/a-taste-of-nepal/ . We kijken ernaar uit je daar te ontmoeten!
… en er waren weer heel wat kleine en grote acties.
Zo verkocht Dora samen met haar vriendinnen cakejes voor project aasha vzw, organiseerde het Heilig
Hart uit Deurne een ontbijt, was er een Grieks benefietfeestje, een donatie van een vormselgroepje
uitEmblem en ook één van Sint Paulus Caritatief. Ook ging de fabrikant van Clics gretig in op de vraag

van de familie Totté zodat zij deze zomer heel wat Clics konden overhandigen aan het schooltje in
Dagam. Mooi om zien, zoveel initiatieven die project aasha een warm hart toe dragen, net als onze vele
trouwe én eenmalige sponsors.

Opnieuw een grote dank je wel aan iedereen die op een of andere manier zijn steentje bijdraagt voor
project aasha vzw, in Nepal, in België en daarbuiten.

We wensen jullie een warme winter toe en heel veel moois in 2018!

Veel groeten,
het project aasha-team

Voel je vrij deze nieuwsbrief door te sturen aan wie mogelijk interesse heeft.
Storten kan op rek. nr. BE29 9731 7916 2064 op naam van project aasha vzw.
Fiscaal attest mogelijk vanaf €40 per jaar (vanaf 2019).
project aasha vzw (ism Himalayan Projects vzw)
www.projectaasha.be
www.project-aasha.webnode.nl

