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Liane Vandevenne en haar man Patrick bezochten voor het eerst in 2005 Nepal. Een vriend had 
hen uitgenodigd om een trektocht te doen rond de berg Doulaghiri. De Nepalese berggids, 
Deepak Gurung, begeleidde hen. Met Deepak deden ze nadien nog andere trektochten en 
zo ontstond er een hechte vriendschap. Deepak liet hen niet alleen de mooie natuur zien, 
maar bracht hen ook in contact met de vele moeilijkheden van de kleine ver afgelegen 
bergdorpjes. Hier het verhaal van Liane.
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SAANCHO VZW: EEN NEPALEES-BELGISCH SCHOOLPROJECT

Saancho
Op een zomeravond in 2011 vertelde Deepak 
ons over de moeilijkheden van de scholen in 
de bergdorpjes van Nepal. Hij sprak over de 
ondermaatse kwaliteit van het onderwijs en het 
grote gebrek aan goede leraren Engels in het 
dorpje Pattale. Samen met zijn neef Dilli was hij 
aan het overleggen hoe ze deze school zouden 
kunnen helpen. Uiteindelijk besloten ze om op 

zoek te gaan naar sponsoring voor het salaris van 
een leraar Engels.
Wij voelden ons aangesproken en besloten om 
onze kennissen aan te schrijven. We vonden 20 
sponsors die bereid waren om maandelijks e5 te 
storten, zodat een leraar Engels kon aangeworven 
worden. Hieruit is nadien onze vereniging 
“Saancho” ontstaan. Saancho betekent in het 
Nepalees “sleutel”. Onze vereniging wil met 
deze sleutel deuren openen die bijdragen aan 
de kwaliteit van het onderwijs in de afgelegen 
bergdorpjes van Nepal.

Het dorpje Pattale
In april 2012 reizen Patrick en ik opnieuw naar 
Nepal om er het dorpsschooltje in Pattale te 
bezoeken. Het dorpje Pattale ligt in de Everest 
zone op 2.900 meter hoogte. Wanneer we met 
Deepak de klassen binnengaan, krijgen we een 
warme ontvangst. Het dorpscomité vertelt ons 
tijdens een vergadering over hun noden en 
bekommernissen. Er zou een tweede leraar Engels 
moeten bijkomen, want één leraar voor 8 klassen 
is niet haalbaar. Daarbij komt nog de nood aan 
een stenen trap om zo gemakkelijker naar het 
hoger gelegen schoolgebouw te gaan. Tijdens 
het regenseizoen is het er immers gevaarlijk glad!
Het dorpscomité belooft ons dat zij zelf een 
bijdrage zullen leveren. Zij zullen de trap bouwen, 
maar vragen aan Saancho om de stenen te 
kopen en de steenkapper te betalen. Een 
gezonde samenwerking met de inbreng van het 
dorp en waarvan de opvolging verzekerd is door 
Deepak en zijn neef Dilli.

Warm ontvangst in Pattale, een bergdorpje in 
Nepal



De stap naar de VZW
Anderhalf jaar later mogen we vaststellen dat 
er heel wat gerealiseerd is. De sponsors van 
Saancho betalen nu twee leraren Engels en 
hebben ondertussen ook nog gezorgd voor 
didactisch materiaal en Engelse leerboeken. 
De dorpsbewoners hebben het hoger gelegen 
gedeelte van de school met een stevige trap 
toegankelijk gemaakt. Ondertussen maken wij 
plannen hoe wij het dorp Pattale verder kunnen 
helpen. Twee nieuwe medewerkers, Karin en 
Joris, sluiten zich aan en na overleg besluiten wij 
om van Saancho een officiële VZW te maken. 
Met de organisatie van onze jaarlijkse Nepaldag 
bereiken we onze sponsors en sympathisanten. 
Eind 2014 biedt Rita zich aan om als vrijwilligster 
voor drie maanden Engelse les te geven in het 
schooltje van Pattale, ter vervanging van een 
Nepalese leerkracht die zijn ontslag gegeven 
had. Met veel enthousiasme is Rita in januari 2015 
aan haar nieuw experiment begonnen.

Aardbeving in Nepal: 25 april 2015
Mijn 55ste verjaardag zal ik nooit vergeten! 
Met vrienden spreken we af om samen te 
mountainbiken in Limburg (België). Rond de 
middag vernemen we dat Nepal getroffen is 
door een zware aardbeving. Vanuit Nepal krijgen 
we een bericht dat Deepak en Dilli samen met 
hun familie de ramp overleefd hebben. Hun 
huizen zijn zwaar beschadigd, maar staan nog 
overeind. Maar we waren vooral ongerust om 
onze vrijwilligster Rita, van wie we niets vernamen. 
Deepak beloofde ons om op zoek te gaan naar 

Rita. ’s Anderendaags kregen we het verlossende 
telefoontje. Rita is ongedeerd en mocht samen 
met de families van Deepak en Dilli voor enkele 
dagen onder hun tentzeil verblijven. Wanneer 
ze op 28 april terug naar België kan afreizen, 
getuigt ze over de menselijkheid en de warmte 
waarmee de Nepalezen haar opgevangen 
hebben. Ze heeft het ook over de veerkracht die 
de bewoners tonen om alles weer op te bouwen. 
Sinds die dag is Rita een super gemotiveerd lid 
geworden van onze  Saancho VZW.

Solidariteit
Het dorpje Pattale lag een eindje van het 
epicentrum van de aardbeving en daardoor viel 
de schade enigszins mee. Maar de naschokken 
bleven aanhouden en zodoende volgde er op 
12 mei 2015 een tweede zware schok. Deze keer 
lag het epicentrum in de Everest zone en stortten 
enkele muren van de school van Pattale in.
Dit alles liet ons niet onberoerd en zo kwamen wij 
hier in een ware rollercoaster terecht. In Nepal 
was er nood aan alles: drinkbaar water, tenten, 
dekens, warme kleding, voedsel enz. Er komt een 
stroom van hulpinitiatieven op gang, waarbij wij 
ons aansluiten. Zo werkte onze Saancho VZW voor 
het eerst samen met andere organisaties. We 
doen een dringende oproep en zamelen geld in 
om dekens en tentzeilen te kopen. Tegelijkertijd 
zoeken we naar geld voor de heropbouw van de 
school in Pattale. Er moeten namelijk zes nieuwe 
klassen gebouwd worden.

Raising4Nepal
Celine, een 28 jarige fysiotherapeute, die net 
terug is uit Nepal, vraagt of Saancho VZW 
haar kan helpen. Zij was ook een van de 
vele slachtoffers van de aardbeving. Tijdens 
de aardbeving is zij noodgedwongen vanuit 
Langtang moeten terugkeren naar de hoofdstad 
Kathmandu. Onderweg mocht ze slapen onder 
het plastic zeil tussen het puin van de aardbeving 

De nieuw aangelegde trap naar de school

Nieuw gedeelte van de school

    



Omdat de aardbeving zo een grote ravage heeft aangericht in Pattale, wil de Salvatoriaanse 
Hulpactie graag meehelpen aan de heropbouw en de inrichting van de dorpsschool. 
Namens Saancho en de inwoners van Pattale van harte dank!
Graag uw steun voor dit project van noodhulp: 17/001. 

Nieuwe klassen die afgewerkt moeten worden

in het dorp Kalikasthan. Daar stelde ze vast dat 
ook het schooltje totaal verwoest was. Terug 
aangekomen in België, vatte ze met haar 
vriendin het plan op om iets te doen voor de 
opbouw van het schooltje in Kalikasthan en zo 
kwamen beiden terecht bij Saancho. Omdat hun 
project heel goed aansluit bij de doelstelling van 
Saancho, het onderwijs in de Nepalese dorpen 
verbeteren, besluiten wij “Raising4Nepal” aan te 
nemen als tweede project voor onze VZW.

Ondanks moeilijkheden, blijven werken aan 
de toekomst
Een politieke kwestie in september 2015, een 
grensgeschil tussen Nepal en India, zorgt voor 
desastreuze gevolgen voor de bevolking. 
Gedurende vijf maanden kunnen er praktisch 
geen goederen ingevoerd worden. Daardoor 
ontstonden er transportproblemen, tekort aan 
brandstof, voedsel en medicijnen. Zodoende 
moest de heropbouw na de aardbeving 
noodgedwongen uitgesteld worden. Gelukkig 
kregen we wel de bouwvergunning voor de 
school in Pattele om in het voorjaar van 2016 met 
de bouwwerken te beginnen.
In september 2016 keerde ik terug naar Pattale. 
Op de vergadering met het dorpscomité en de 
leerkrachten evalueerden we de projecten en 
stelden we prioriteiten op van wat zeker moest 
gedaan worden: 

• Oude klassen worden voorlopig opgelapt met 
metalen golfplaten en er moet hard gewerkt 
worden om de eerste vier nieuwe klassen zo 
snel mogelijk in gebruik te nemen.

• De plaatselijke timmerman zal nieuwe tafels 

en banken maken. Saancho zorgt voor de 
aankoop van het hout.

• Er moeten fondsen gezocht worden om de 
twee overige klassen verder af te werken.

• De houten vloer van de kleuterklas moet 
dringend vervangen worden. De speelplaats, 
die nu stapelplaats is voor bouwmaterialen, 
moet opnieuw ingericht worden.

• Er zal mettertijd ook een computerklas 
geïnstalleerd worden.

• De school telt nu 150 leerlingen. Velen van hen 
komen van ver uit de andere bergdorpjes. Voor 
deze kinderen is er een voorstel om de oude 
klassen om te bouwen tot een gastenverblijf. De 
kinderen kunnen daar overnachten en moeten 
dan niet meer elke dag die moeilijke trip door 
de bergachtige jungle doen.

De aardbevingen in Nepal zijn ondertussen uit 
het nieuws verdwenen. Maar het zal nog jaren 
duren om de gevolgen daarvan te boven te 
komen. Ondertussen bestaat onze Saancho 
VZW al vijf jaar en wij zijn fier op wat we tot nu 
toe gerealiseerd hebben. We vormen een goed 
team en we hopen ons nog lang te kunnen 
inzetten voor Nepal. Ons doel blijft immers 
het onderwijs in de Nepalese bergdorpjes te 
verbeteren. Dit proberen wij te doen door 
kleinschalige initiatieven waarbij we een sterke 
lokale verbondenheid en samenwerking met de 
mensen uit de dorpen nastreven. Maar daarvoor 
rekenen wij anderzijds ook op de steun van onze 
sponsors en sympathisanten. Wij zijn jullie daar 
heel dankbaar voor!

Een van de ‘oudere’ klassen die aan 
verfraaiingen toe zijn! 

    



Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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Vrachtwagenchauffeur 
Gerard Tijskens op pensioen!

 
Na 39 jaar voor de Salvatoriaanse Ontwik-
kelingshulp gewerkt te hebben, mag onze 
chauffeur Gerard Tijskens nu genieten van een 
welverdiend pensioen. Met zijn vrachtwagen 
doorkruiste Gerard heel Limburg en haalde ton-
nen kleding op! Zijn werk beschouwde Gerard 
veeleer als zijn bijdrage voor het realiseren van 

projecten in de Derde 
Wereld. Hij deed het al-
tijd met veel overtuiging 
en enthousiasme. De 
missiecomités en St. Vin-
centiusverenigingen za-
gen Gerard altijd graag 
komen voor het ledi-
gen van hun kleding-
containers. Personeel, 
directie en Raad van 
Bestuur bedanken 
Gerard van harte voor 
zijn jarenlange goede
en trouwe medewer-
king en wensen hem 
veel geluk met zijn 
welverdiend pensioen.

P. Kris Monnissen 

Met droefheid om je heengaan treuren wij,
om wie je was, zijn wij je dankbaar.

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij 
als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur 
voor de Salvatoriaanse Hulpactie en 
Ontwikkelingshulp betekend heeft, hebben 
Raad van Bestuur, directie en personeel 
in droefheid afscheid genomen van hun 
geliefde voorzitter, P. Kris Monnissen, heel 
onverwacht overleden op zaterdag, 7 
januari 2017.


