
BREVE og GAVER

Send breve og gaver gennem HIPRON.
Nepal har et Postvæsen. Men som dansker gør du dig næppe forestillinger om på hvor lavt et niveau et
sådant “væsen” kan fungere. Post fra Danmark til Nepal er ringere stillet end fra Nepal til Danmark.
Post til Kathmandu fungerer for de nepalesere, som har oprettet en Postbox, og oftest er brevet fremme i
boxen i løbet af et par uger. Men boxen bliver jo kun tømt, når box-ejeren fra tid til anden kommer ind
omkring posthuset. Der er hverken adresser eller postbude i storbyen.
Post fra Kathmandu til Danmark fungerer vældig fint og er oftest fremme på en lille uge. Nogle
nepalesere tror at “recom-menderet brev“ er sikrere på at nå Danmark. Dette er ikke tilfældet, og er et
rent pengespild og træls, når du skal helt på posthuset for at hente det.
Der går postbude ud på landet en gang imellem, men jeg har aldrig fundet ud af efter hvilket system. De
fleste breve når aldrig frem, men ind imellem dukker der breve op, som er sendt fra Danmark flere år
forinden. Breve afsendt fra Solu til Danmark kommer ofte frem, omend med nogen forsinkelse - fra
nogle måneder op mod et halvt år. Små tynde breve er hurtigere og sikre end store. Pakker er meget
usikre. Pengesedler i breve er ekstremt usikkert, så lad være med det.
Men HIPRON har en postbox, hvortil du både kan sende pakker og breve, som Namgyal sørger for
bliver leveret til dit barn. Men det tager adskillige timer at tømme den, så Namgyal render nødigt
forgæves. Du skal derfor sende ham en email, når du har sendt din post afsted, hvor du fortæller ham
hvilken dato brevet blev afsendt og for pakkers vedkommende, hvor stor og hvor tung. Så regner han
selv ud, hvornår den ankommer. Du skal skrive følgende adresse på brevet:
Himalayan Project Nepal (HIPRON)
To “dit barns nummer, navn og landsby”
G.P.O. box 8974
E.P.C. 168 Katmandu
Nepal
Hvis det bare drejer sig om et brev til din student, så er det både hurtigere, nemmere og billigere at
sende en email til HIPRON. Så printer Namgyal det ud og afleverer det. Email til HIPRON sendes til
hipron@wlink.com.np
Breve den modsatte vej pakker Namgyal sammen i en fælles kuvert og sender til mig. Men jeg sender
dem først videre ved først givne lejlighed, da det både koster penge og især tid. Somme tider oversætter
han brevene og sender dem per email.
Tidligere har jeg ageret postmand, når jeg skal til Nepal; men må desværre begrænse det til breve og
pengesedler. Min rygsæk er i forvejen temmelig tung og det koster overvægt - i princippet op til 10$/kg
per flyskift - så jeg medbringer ikke noget der vejer mere end 20 gram og fylder mere end et brev.
Hvis du gerne vil sende en pengeseddel til dit barn, så de selv kan købe noget tøj eller andet der er behov
for, så er det kun muligt gennem et sendebud. Og det gør jeg gerne. Du skal putte en dansk pengeseddel
i en kuvert med afsenderadresse, dit barns nummer, navn og adresse (husk nummer, da mange børn
hedder det samme) - men også skive udenpå kuverten, hvor stor sedlen er. Denne kuvert putter du i en
ny kuvert, hvor du skriver min adresse: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive. Så skal jeg
nok aflevere den indre kuvert uåbnet til dit barn, og veksle til Rupees lige på stedet. Husk at dit barn er
ufatteligt nysgerrig efter, hvem du er, og hvad du laver, så medsend et billede af dig, din familie, dit hus,
din hund og hvad der ellers betyder noget for dig, og skriv også et lille brev. Hvis du skriver på engelsk,
så oversætter Namgyal til nepali. Hvis du skriver på dansk, så oversætter jeg til Namgyal, der
oversætter videre. Det er faktisk rigtig hyggeligt, så hold dig ikke tilbage. Jeg elsker det.
Og endelig, hvad så med selv at tage derom og hilse på studenten. Jeg giver gerne gode råd til rejsen, og
Kipling Travel sørger for resten.


