
Begin dit jaar kreeg de Salvatoriaanse Hulpactie bezoek van 
Werner en Hilde Vanhie uit Genk. Zij vertelden ons uitvoerig over 
hun organisatie, Comité Gahate Nepal. Wat jaren geleden begon 
met een trekkerstocht in Nepal is uitgegroeid tot een kleine, 
enthousiaste vriendengroep die concrete projecten uitvoeren voor 
een betere levenskwaliteit van de bewoners van Gahate, een klein 
dorpje in de heuvels langs de Tibetaans-Nepalese rivier, de Arun.
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Comité Gahate Nepal

1. Ontstaan

Onze organisatie, een 4e pijlerbeweging is 
grotendeels toevallig ontstaan. Wij (Werner 
en Hilde) hadden besloten om nog een 
laatste trekkerstocht te doen in Nepal. 
Daarvoor kozen wij een heel onbekend 
gebied in het oosten van Nepal. Zo trokken 
we door de bergachtige streek van de 
Arunvallei, een doodarm gebied waar 
nooit toeristen of trekkers komen.

Toen we terug in Kathmandu, de hoofdstad 
van Nepal, aankwamen, ontmoetten wij 
dr. Lamsal, een fysiotherapeut. Hij vertelde 
ons dat wij door zijn geboortestreek waren 
getrokken en dat hij er altijd van droomde 
om in Gahate een medisch centrum op 
te richten. Tijdens onze trektocht hadden 
wij inderdaad vastgesteld dat er in die 
streek geen enkele medische post was. 
Wel kwamen we onderweg een groepje 
mensen tegen met een doodzieke vrouw 
op een draagberrie, die al dagenlang 
te voet onderweg waren naar het 
enige stadje in de regio, waar een klein 
ziekenhuisje is.

Thuisgekomen in Genk, zochten we 
meer informatie over het dorpje Gahate. 
Gahate is een dorp in het heuvelgebied 
achter de Arun en ligt in vogelvlucht 
op 300 km van Kathmandu.  Van dr. 
Lamsal kregen wij ondertussen heel wat 
bijkomende informatie over de noden en 
hoe wij daaraan konden beantwoorden. 
Maar ook Manoj Katuwal, een jongen uit 
de Arunvallei, die wij op een van onze 
vroegere trektochten ontmoet hadden, 
was voor ons een grote hulp. Hij sprak 
goed Engels en onderhield sindsdien altijd 
contact met ons. Omdat zijn ouders hem 
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geen hogere studies konden betalen, 
besloten wij om dat voor hem te doen. 
Na enkele jaren studeerde Manoj af als 
burgerlijk ingenieur aan de universiteit van 
Kathmandu. Ondertussen hadden wij hier 
in België het Comité Gahate opgericht, 
waarvan dr. Lamsal en ingenieur Manoj 
onze vertegenwoordigers in Nepal zijn.

2. Het gezondheidscentrum in Gahate

In het schamele leegstaande hutje van 
de grootvader van dr. Lamsal hebben 
we een klein gezondheidscentrum 
opgericht, waar een verpleegster, een 
maatschappelijk assistent en een arbeider 
werden tewerkgesteld. Het hutje bleek al 
vlug te klein en daarom besloten we om 
er een degelijk gezondheidscentrum uit te 
bouwen. Ingenieur Manoj heeft ons daarbij 
uitstekend geholpen. Hij overlegde met de 
plaatselijke bevolking, maakte de plannen, 
zocht een aannemer en superviseerde zelf 
het hele bouwwerk.

In 2015 was het gloednieuwe 
gezondheidscentrum klaar. Samen met 
Manoj hadden we overlegd om het 
gezondheidscentrum zo te bouwen dat het 
hygiënisch gemakkelijk te onderhouden is. 

Daarom kozen we voor een tegelvloer, 
wat een unicum was in het dorpje van 
Gahate. We zorgden voor toiletten, een 
kleine badkamer en stromend water. In 
het centrum werd ook een klein, maar 
praktisch laboratorium ingericht met een 
röntgenapparaat en een bescheiden 
apotheekje. 

Wegens de regelmatige stroomuitval 
zorgden we voor zonnepanelen op het 
gezondheidscentrum.

Het is alleen jammer dat er geen dokters 
willen komen werken in ons centrum. 
Nepal telt maar weinig dokters en zij 
willen zich niet in een afgelegen dorpje 
installeren. Gelukkig zijn er constant een 
verpleger en een laborant, die ook het 
röntgenapparaat weet te bedienen 
aanwezig. Een jong meisje poetst en 
onderhoudt heel plichtsbewust elke dag 
het centrum.

Tot nu toe slagen we er met ons comité in 
om de lonen te betalen en alle medische 
consultaties en medicatie gratis aan de 
mensen te bezorgen.

Sinds enkele jaren organiseren wij er ook 
gezondheidskampen met de hulp van 
enkele Belgische artsen en een Nepalese 
arts. Een initiatief dat de bewoners van 
Gahate en de omliggende dorpen enorm 
appreciëren. Tijdens ons bezoek eind vorig 
jaar 2018 ontmoetten we toevallig een 
jonge arts. Dr. Lamsal beloofde ons om 
nogmaals met deze jonge arts te spreken 
en hem te vragen of hij eventueel bereid 
zou zijn om ons gezondheidscentrum 
regelmatig te bezoeken. We hopen dat 
de jonge arts op ons aanbod zal ingaan.
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3. Heropbouwen van scholen

Nepal wordt vaak getroffen door 
aardbevingen. Ongetwijfeld herinnert 
iedereen zich nog de zware aardbevingen 
van april en mei in 2015 met meer dan 
8.000 doden en duizenden gewonden. 
4.000 scholen waren verwoest, waaronder 
ook het schooltje van Gahate. Het 
schooltje dat op instorten stond, werd 
heropgebouwd en begin 2018 hebben 
we er nog twee nieuwe klaslokalen 
bijgebouwd. Bij ons laatste bezoek waren 
wij aangenaam verrast te mogen zien 
hoe leerkrachten en schoolcomité zich 
inspannen om van deze school voor de 
kinderen een fijne omgeving te creëren en 
de lessen aangenamer te maken. 

Tijdens één van onze vorige bezoeken 
hadden wij aan de school enkele leren 
voetballen cadeau gedaan en tot onze 
grote verrassing hadden ze op eigen 
initiatief een heus voetbalplein aangelegd. 
Dit was op zich al een enorme onderneming 
wanneer je bedenkt hoe moeilijk het is om 
zulk een heuvelachtig terrein met de schop 
in de hand af te graven.

Hetzelfde deden we in Dhobane, een dorp 
in streek van Bhojpur op twee dagreizen 
van Gahate. Het dorp met meer dan 5.000 
inwoners was eveneens getroffen door de 
zware aardbevingen. De lagere school en 
de middelbare school, waar 520 kinderen 
les volgen, werd totaal vernield. In overleg 
met de dorpsgemeenschap besloot het 
comité Gahate om in Dhobane vier nieuwe 
klaslokalen te bouwen. De materialen 
werden aangekocht in Bangladesh, 
maar doordat de wegen vanwege het 

hevige regenseizoen weggespoeld waren 
moest alles vanuit Bhojpur te voet met 
mankracht de berg opgedragen worden, 
waardoor de transportkosten heel hoog 
opliepen. Gelukkig kregen we de ruwbouw 
afgewerkt voor het begin van het nieuwe 
regenseizoen in 2017, zodat de leerlingen 
toch al een dak boven hun hoofd hadden 
en naar school konden gaan. Het jaar 
daarop hebben we de verdere afwerking 
van de school laten doen.

4. Nieuwe plannen

Graag willen wij nu, op vraag van de school 
van Gahate, in één van de twee nieuwe 
klaslokalen een computerklas installeren. 
De directie van de school stelde namelijk 
vast dat maar weinig kinderen de overstap 
maakten naar middelbaar onderwijs. 
Daarom kwam de lagere school met een 
ambitieus plan bij ons aan: namelijk de 
arme kinderen van hun dorp een opleiding 
verzekeren volgens een internationaal 
niveau, dat ook een lessenprogramma 
voor computeropleiding bevat. De school 
wil zich dus ontwikkelen volgens de laatste 
nieuwe vereisten, zodat ze model kan 
staan voor het hele district.

Datzelfde idee werd overgenomen 
door de schoolraad van het dorp 

Het schooltje in Gahate
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw tes-
tament 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 € …”.
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 per-
soonlijk 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.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 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!

Het mooie verhaal van Werner en Hilde heeft ook ons aangegrepen en daarom wil de 

Salvatoriaanse Hulpactie graag meehelpen om deze nieuwe plannen van het Gahate Comité te 

verwezenlijken. Daarvoor rekenen wij natuurlijk weer op uw steun zodat kinderen en jongeren 

in het hoge afgelegen berggebied van Arun alle kansen krijgen om een verzekerde toekomst uit 

te bouwen. Namens het Gahate Comité en de vele mensen van de Arunvallei van harte dank! 

Graag uw steun voor project op nummer PR19/050.

Dhobane. Ook daar wil de schoolraad 
een computerklas inrichten. Maar een 
bijkomende moeilijkheid hier is dat er in 
het dorp geen elektriciteit is. Vandaar hun 
vraag om zonnepanelen te installeren. 
Want het is toch belangrijk en wenselijk dat 
leerlingen van de middelbare school, die 
later hogere studies willen aanvatten, met 
computer kunnen werken.

Andere dorpen hoorden al vlug het 
nieuws van al onze projecten en kwamen 
dus ook bij ons aankloppen. De dorpen 
in de regio van Num, aan de voet van 
het Himalayagebergte, vroegen ons om 
hen te helpen bij de meest noodzakelijke 
voorzieningen zoals gezondheidszorg en 
onderwijs. Wij hebben dit met ons comité 

Gahate ter harte genomen en hebben 
besloten om in 2019 in het dorp Magnisma 
een klein medisch centrum te bouwen. We 
kozen voor het dorp Magnisma dat op een 
grote oppervlakte tegen de heuvelrug en 
bovendien centraal ligt te midden van de 
andere dorpen. 

Onze burgerlijke ingenieur Manoj Katuwal 
is weer bereid om hieraan mee te werken 
en toezicht te houden op het transport 
en de bouwwerken. Vanwege het 
bergmassief is het dorp Magnisma heel 
moeilijk bereikbaar en juist daarom vinden 
we het noodzakelijk dat in een dorp van 
2.500 inwoners een medisch centrum moet 
zijn, waar ook mensen van de omliggende 
dorpen naar toe kunnen gaan.


