
Nieuwsbrief Gahate-Nepal december 2021

              Beste vrienden van Gahate-Nepal,

De dagen zijn extra kort en grijs is al enkele dagen duidelijk de hoofdkleur. Maar tegelijkertijd getuigen 
feestelijke versiering en duizenden lichtjes van onze overtuiging dat het leven toch weer sterker zal zijn!
We zijn dan ook oprecht blij om dit jaar te kunnen afsluiten met positief nieuws: Alhoewel we ook dit jaar 
niet in Nepal zijn geraakt, weerhouden  door voortdurend wisselende en dreigende pandemie-berichten, is 
Project Gahate-Nepal niet stilgevallen. Vorige vrijdag 10 december 2021 is het startsein gegeven voor de 
bouw van een nieuw gezondheidscentrum in Karmarang.
Het is bijna drie jaar geleden ondertussen dat we kennis maakten met dit afgelegen bergdorp en we 
geconfronteerd werden met de armoedige situatie waarin de verpleegster en haar hulp gehuisvest waren. 
Daar ze er in Mangsima nog ellendiger aan toe waren, kreeg dát dorp dan de voorkeur en vroegen we de 
inwoners van Karmarang om geduld te oefenen. Dank zij zoveel helpende handen, financiële en mentale 
steun kunnen we nu ook aan hun vraag beantwoorden en kunnen daar nu de werken van start gaan!

Bij het einde van dit 10de werkjaar van Project Gahate-Nepal, willen we iedereen, die hoe dan ook zijn  
steentje heeft bijgedragen, van harte danken voor alle steun en

Wij wensen Jullie van harte
fijne Kerstdagen

en een heerlijk nieuw jaar

Uiteraard houden we jullie ook volgend jaar graag op de hoogte van de evolutie van het project. 
Onze heel hartelijke groeten en tot dan,

Comité Gahate-Nepal 

Hilde, Viviane, Rik, Werner en Manoj vanuit Nepal.

PS. - Eventuele stortingen op de rekening van SOL (BE11 7350 1646 6948 mededeling : 517) dienen te 
gebeuren vóór 25 december om nog in aanmerking te komen voor een belastingattest van dit jaar.
- Graag willen we Jullie nu al uitnodigen op onze Ontmoetingsdag die, als de omstandigheden het 
toelaten, mede als viering van ons 10-jarig bestaan, doorgaat op 12 juni 2022. 


