
Hallo, 

Wij waren ter plaatse toen de grote schok van 7.8 Kathmandu verlamde en de 

vele afgelegen dorpen van de kaart veegden.  

  

Wij starten een geldinzamelaktie voor de Himalayan Social Foundation, een 

kleine stichting geleid door onze goede vriend Kedar Neupane, zelf afkomstig uit 

één van de verwoeste dorpen. 

Om deze actie wat meer kleur te geven nodigen we jullie uit op een dia/film 

voorstelling over onze laatste reis in Nepal „Het vergeten Koninkrijk Mustang“, 

gevolgd door een kleine uiteenzetting over het Himalayan Social Foundation en 

hoe uw giften zullen gebruikt worden. 

Indien je niet aanwezig kan zijn , vind je alle informatie in de bijgevoegde flyer. 

Graag een seintje als je aanwezig kan zijn (aantal personen). 

Deze voorstelling gaat door op: 

  

Zaterdag 6 juni om 19:30u 

  

Abdij van Averbode, zaal Antwerpen. 

(rechts naast de boekenwinkel) 

  

NEPAL HEEFT U NODIG – HARTELIJK DANK VANWEGE DE NEPALESE 

BEVOLKING, KRISTA, DIRK en KEDAR NEUPANE 

  

Dirk Verboven en Krista Van Damme 

Vossekotstraat 46 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

 

 

 

 

 

 

 

www.himalayansocialfoundation.org 

http://www.himalayansocialfoundation.org/


https://www.youtube.com/watch?v=AXaMHZAQDXs 

HSF is een kleine stichting opgericht door Kedar Neupane, een dorpeling uit het zwaar getroffen district 

Sindhupalchok  die zich opwerkte tot reisagent. Uw giften worden in het hulpfonds gestoken en worden 

voor 100% geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. 

 

 

 

Wij waren ter plaatse toen de grote schok van 7.8 Kathmandu verlamde en de vele afgelegen dorpen van de 

kaart veegden. De vele grote naschokken maakten nog grotere schade en velen zijn alles kwijt. In het district 

Sindhupalchok  vielen meer dan 3500 doden en 40.000 à 50.000 mensen moeten verhuizen. 

Met onze contactpersoon en vriend Kedar Neupane kunnen wij garanderen dat uw bijdrage voor 100% tot bij 

de plaatselijke bevolking komt en nodig is voor o.a.: 

 Aankoop basisvoeding zoals rijst, linzen (huidige voorraad ligt onder het puin) 

 

 Aankoop geiten en buffels (geen geit = geen melk = geen boter, geen buffel = geen werkkracht voor 

het veld) 

 

 Aankoop materiaal heropbouw: o.a. om scholen terug op te bouwen (kinderen moeten zo vlug 

mogelijk terug naar school) 

 

 Aankoop ontsmettingsproducten voor water, installeren van toiletten. 

UW HULP IS ERG NODIG !!!!! 

U kan uw bijdrage storten op rek. nr.BE73 9731 3469 6860 (BIC= ARSPBE22)  op naam van PROJECT NEPAL 

met vermelding:  project heropbouw Sindhupalchok 

Wij kunnen u of uw vereniging ook een kort programma aanbieden: een dia/film voorstelling over een 

dertiendaagse trekking in het verloren koninkrijk “MUSTANG (Nepal)”, aanvullend met wat informatie over 

de Himalayan Social Foundation. 

Meer info bij: 

Dirk Verboven – Krista Van Damme 

Vossekotstraat 46    3271 Scherpenheuvel-Zichem   dirkverboven@hotmail.com     gsm  0472 65 54 94 

 

*** STEUN  NEPAL *** 

mailto:dirkverboven@hotmail.com

