
 

 

 

Namaste beste Medora sympathisant! 

 

Eerst en vooral willen wij bedanken voor de warme bijdrage die Medora van velen onder u mocht 

ontvangen na de aardbeving in Nepal. 

In het totaal kwam er voor bijna 30.000 EUR op de rekening van Medora in België en Nederland.  

Medora organiseerde reeds op de dag na de aardbeving een bloeddonatie in Chitwan. 

Ongeveer 15.000 Euro werd onmiddellijk besteed aan hulp in de zwaar getroffen dorpen in het 

epicentrum.  Het geld ging naar het toedienen van eerste medische hulp, het leveren van medicatie 

en voorziening van water, waterfilters, tenten, dekens, rijst,… 

 

Het was heel moeilijk om van hieruit te moeten toezien hoe Nepal na de aardbeving steeds met meer 

problemen te kampen kreeg. Het wegvallen van het toerisme, de grootste bron van inkomen, was en 

is nog steeds een zware  slag voor het land. Het regenseizoen heeft nog meer aardverschuivingen 

veroorzaakt waardoor weer andere dorpen zijn getroffen. 

Onze collega Rien Koopmans reisde in augustus naar Nepal. Hij was erg aangedaan van de toestand 

in het gebied rond de stad Gorkha. Meer dan 400 scholen zijn volledig vernield. De kinderen volgen  

les in een miserabele toestand onder tentzeilen in de zware moessonregens. 

We hebben dan ook beslist om de prioriteit van Medora dit jaar te verleggen naar het getroffen 

gebied rond Gorkha en de wederopbouw van een school ter plaatse te financieren. 

Op 12 November vertrekt voor de achtste keer een Belgisch team naar Nepal. In Makaisingh, een 

dorp in de buurt van Gorkha,  zal het tandheelkundig project uitgevoerd worden ( preventie en 

primaire tandheelkundige behandelingen). Tegelijkertijd  zorgt Medora  voor een betere hygiëne, 

zuiver water en het toedienen van de nodige medicatie. Verder zal het team alle hulp bieden die 

mogelijk is. In die periode zal ook met de heropbouw van de school gestart worden.  



Vandaar gaat de reis naar Chitwan waar het Health Centrum van Medora gelegen is. Hier gaat het 

team in een afgelegen school werken en de kinderen met de grootste noden de dag nadien in het 

centrum behandelen. 

Om al de problemen in Nepal blijvend in de aandacht te houden, gaan we deze reis ook een 

professionele documentaire maken. Niemand minder dan Stijn Coninx verleent ons zijn steun 

hiervoor. De opbrengst van de voorstellingen van deze film gaat volledig naar de opbouw van de 

school. 

Op het volgend Nepal Café in Lummen op 18 en 19 juni 2016 komt er al een voorstelling van deze 

documentaire. Noteer alvast deze datum in je agenda! 

We hebben nog meer ambitieuze plannen voor Medora. Anneleen Lenaerts, de bekende harpiste van 

het Wiener Philharmonic Orchestra,  zal in het voorjaar 2017 voor Medora een harpconcert spelen 

ten voordele van Medora. We houden u hiervan zeker verder op de hoogte! 

Op de website en de Facebookpagina  van Medora Belgium kunt u al deze activiteiten verder volgen.  

 

Een warme groet namens het hele Medora bestuur! 
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