I HAD A DREAM!!
I HAD A DREAM THAT SOMEDAY…

Geachte heer, mevrouw
Waarde vriend

Ook ik heb een droom, wie niet?
Een droom die me in de rug duwt en me niet zal gerust laten tot ik wat onderneem.
Tijdens een paar van mijn bezoeken aan Nepal had ik kontact met een sherpa-gids waarmee ik goed opschoot.
Gedurende de trekkings werkte ik met hem samen om de groepen te begeleiden. Het was hem niet ontgaan dat
we vrij gul waren wanneer in de dorpen, waar we kwamen, er gebedeld werd voor verbeteringswerken aan de
dorpsschooltjes of voor de aankoop van elementair schoolgerief.
Hij was het er mee eens dat we zo een steentje bijdroegen aan de basisopvoeding van de jeugd.
En dit is wel de eerste stap naar verdere ontwikkeling.
Anderzijds merkte hij op dat ook in zijn dorp in de heuvels van Solu-Khumbu (Everet-gebied) nood was
aan middelen. Dat dorp is echter afgelegen en wordt niet bezocht door westerse trekkers of toeristen.
Men moet er dus die extra inkomsten missen. Vandaar zijn bezorgdheid.
Resultaat: op het einde van de reis legden we al onze overschotten aan Nepalees geld samen en konden
een schenking doen waarmee zijn dorpschool voor een gans jaar voorzien werd van schriftjes en potloden.
Terug thuis ontving ik spoedig nog een woordje van dank voor de “donation” en een grote vraag naar meer hulp.
Er dienden twee klasjes bijgebouwd
: 70.000 bfr
en voorzien van bankjes en tafels
: 25.000 bfr
het speelplein is acht maanden per jaar
een modderpoel en dient verhard
: 50.000 bfr
twee toiletten ipv een gat in de grond
: 30.000 bfr
een waterpijp van de beek tot de school
: 25.000 bfr
___________
200.000 bfr een peulschil als men
bedenkt met welke budjetten hier gegoocheld wordt.
Bedelen is niet zo gemakkelijk als men denkt, maar mijn droom duwt me voort.
Over een rondje drank trakteren denken we niet na, om met z’n tweetjes eens uit te gaan eten evenmin.
Denk nu wel eens na en stort een kleine bijdrage op rek. 744-0040037-66
van Hedwig Racquet met de vermelding :school Nepal.
Ik sta borg voor de correcte opvolging van dit mini-project.
Mag ik vragen om een dubbel van deze brief met Uw aanbeveling door te geven aan én van uw vrienden.
Ik ben er van overtuigd dat ik zeer binnenkort een brief naar Neapl zal kunnen schrijven om de werken
te laten starten.
Zonder verplichting maar toch zeer hartelijk dank op voorhand .
Hedwig Racquet

0475/89.75.56

