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Beste allemaal, 

Door de pandemie ziet het er nog niet naar uit dat er binnenkort een 

afvaardiging van Stichting Chimding naar Nepal kan reizen. De 

besmettingen lopen ook in Nepal snel op. Maar onze projecten gaan zoveel 

mogelijk door en op afstand heeft onze projectleider, Marianne Mondeel, 

veel contact met Buda Singh Tamang en ook met de schoolhoofden in de 

regio Kerung. Deze contacten lopen voornamelijk via skype en mail. Zoals 

ook in Nederland hopen alle mensen in Nepal dat de situatie snel 

normaliseert. 

   

  

  

Kalender 2021 

Dit jaar brengen  we een heel speciale kalender uit. Natuurlijk weer met 

prachtige foto’s en met een overzichtelijke maandindeling met veel ruimte om 

afspraken te noteren. Dit jaar laten wij u een overzicht zien van 12 jaar bereikte 

resultaten in de verschillende dorpen,  van 2008 t/m 2019. 

Een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerstmis voor maar € 15,-, maar 



 

natuurlijk ook voor uzelf. En het complete bedrag (minus de verzendkosten) 

komt ten goede aan de Stichting want de opmaak- en drukkosten zijn allemaal 

gesponsord. 

De kalender kunt u bestellen door  een mail te sturen naar info@chimding.nl en 

uw naam en adresgegevens te vermelden en het aantal kalenders dat u wilt 

bestellen. Vervolgens krijgt u in een bevestigingsmail informatie over de 

betaling. Daarna krijgt u de kalender(s) opgestuurd of bezorgd.  

  

 

De scholen zijn weer begonnen na een half jaar lock-down 

De scholen zijn weer begonnen! Op de foto ziet u de leerlingen van de school in 

Chimding met, ook in Nepal, verplichte mondkapjes. Maar liefst zes maanden 

zijn de scholen gesloten geweest. Wel is er contact gehouden met de leerlingen 

en hebben deze  via de radio wat lessen gevolgd. Eén leraar heeft zelfs aan 

huis les gegeven. Het betekent niet dat alles goed gaat in Nepal. Er zijn steeds 

meer coronabesmettingen. 
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Uniformen voor de leerlingen van de school in Chimding 

Onze Stichting zorgt elke twee jaar voor nieuwe uniformen voor de leerlingen 

van de school in Chimding. Buda Singh Tamang, onze projectcoördinator in 

Nepal heeft de blauwe en rode stof gekocht en naar de kleermaker gebracht. 

De uniformen zijn inmiddels klaar en uitgedeeld aan de leerlingen. 

   

  

Hulp aan Ghunsa 

In de vorige nieuwsbrief las u dat de Stichting noodhulp heeft gegeven aan de 

dagloners in de dorpen die geen eigen lapje grond hebben. Het bestuur heeft 



 

besloten nogmaals noodhulp te verlenen. Dit maal aan het dorp Ghunsa. Dit 

dorp ligt in het noorden van de regio Kerung en dreigt af te glijden in de 

naastgelegen rivier. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vele regenval. 

Door middel van buizen kan de grond gedraineerd worden en kan zo de 

dreiging worden afgewend. Stichting Chimding zal het dorp helpen met € 2000,- 

op voorwaarde dat andere sponsors en de overheid de resterende gelden bij 

elkaar brengen. In totaal is € 6800,-nodig om het dorp van de ondergang te 

redden 

 

NAMASTÉ 
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