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Himalayan Project
Når man rejser i Nepal, fyldes man med oplevelser af en intensitet og styrke som få

andre steder på jorden. De fleste drager afsted for at se Himalayas storladne natur;
men for mange bliver det mødet med en kaleidoskopisk kultur og stærke mennesker,
som bliver den store oplevelse. Enkelte får så stærke indtryk, at de får lyst til at yde
noget til gengæld. Sådan opstod de første personlige donationer.

Men idéen om at gøre noget større voksede efterhånden som kontaktnettene
udvidedes. Og nu er idéen blevet så stor, at den skal bæres af en større gruppe med
mange hoveder og mange hænder.

Vi har allerede en lang række isolerede småprojekter kørende direkte mellem en
donor og en modtager. Den slags personlige små opgaver skal fremover øges under fælles koordination. 

Men det store projekt er at samle en større indsats omkring udviklingen i distriktet Solu i det østlige
Nepal. Her bor Sherpa folket, som har så mange menneskelige ressourcer; men de mangler en hånd til at
tage et spring fra simpelt landbrugssamfund til et samfund med mange funktioner. I første omgang skal
dette gøres ved grundlæggende undervisning og oplysning. Senere skal der udbygges med videregående
uddannelse, og hen ad vejen kan der suppleres med støtte til mindre og større enkeltprojekter. Og vi er
allerede i gang.

Nepals absolutte udviklingscenter ligger i Kathmandu-dalen; men vi bør hjælpe til med at bringe en
del af magten og udviklingen ud i bjergene, hvis de små bjergstammer skal overleve som samfund. Det
vil ikke kunne opnås her og nu, men vi kan være med til at påvirke en udvikling.

Der afholdtes Stiftende Generalforsamling 26. november 1998. 

Himalayan Project’s Projekter
Vort første store projekt er etablering af  Primary School Chhumbu i en landsby på Lamjura-

ryggen i det vestlige Solu, hvor 47 børn i skolealderen mangler en skole. Vi bygger skolen i samarbejde
med Skivehus Rotary Klub, og selve byggeriet starter i foråret 1999 under lokal ledelse og med lokal
arbejdskraft. Flere andre småskoler skal etableres i distriktet.

Under et landsbymøde i Junbesi kort før jul 1998 udtryktes et stort ønske om at etablere en
Folkehøjskole, hvor hele Solu’s voksne befolkning kan modtage kurser af forskellig varighed og af
blandet indhold. Dette projekt vil køre i samarbejde med EducAid, vor søsterorganisation i Sønderjyl-
land.

I det nordvestlige Nepal i distriktet Dolpo er Tapriza Boarding School etableret i foråret 1998, som
eneste skole for Øvre Dolpo. Det er et smukt projekt styret af Tapriza Verein i Zürich, som ikke
magter opgaven alene. I første omgang skal vi hjælpe dem med at møblere skolen, og i anden omgang
med at sikre økonomi til drift af et eller flere klassetrin.

I øjeblikket får to børn et løbende stipendie til skolegang, og 4 har fået engangsbeløb til sprogkur-
sus; men fremover vil vi kunne tilbyde flere at “adoptere” et lovende skolebarn, hvis forældre ikke selv
har økonomi til at lade dem studere.

Det er vanskeligt at optage lån i Nepal og renten er meget høj. Til støtte for etablering af egen
virksomhed, kan vi tilbyde billige lån til folk med initiativ. Det første lån er nytår 1999 givet til
etablering af et lille tehus i Kathmandu.

En række ældgamle og nyere tibetanske skrifter omhandlende Mustang’s og Dolpo’s historie er
under oversættelse fra tibetansk til engelsk og siden til dansk. Hvis de engang kommer til at indbringe en
form for overskud, vil en del af dette gå til etablering og restaurering af Saldang og Nisal klostre i



Dolpo. En turistguide om Junbesi skrevet af en Sherpa er under planlægning og vil blive udgivet
hvorsomhelst.

I den indledende fase er forberedelsen til at sende ét eller flere hold sociologi- og etnologi-sturende til
Solu, hvor de kan skrive speciale om de sociale forhold i området. 

Andre projekter, som endnu er ikke har fået fast form, er hjælp og støtte til etablering af vandkraft.
Støtte til udbygning af den traditionelle tibetanske medicin og lægeuddannelse. Forskellige landbrugs-
faglige projekter. Og endnu flere idéer vil komme frem efterhånden som nye medlemmer, nye nepalrejser
og nye idéer kommer til.

Uddrag af Foreningsvedtægter for Himalayan Project :
§ 2 Foreningens formål er at yde “Non Govermental Organisation” (NGO)-bistand til projekter i Nepal,

og overvejende blandt bjergfolkene i Nepal’s nordlige distrikter. Foreningen skal således øge
uddannelses-niveauet og bedre levevilkårene blandt folk, som bor langt fra det centrale Nepal,
for at øge deres muligheder for reel indflydelse på deres egne distrikter og en reel indflydelse
på den Nepalesiske stat som helhed.

§ 3 Foreningen er åben for enhver, der vil yde et bidrag til foreningens drift ...
§ 4 Foreningen skal være åben for kontakt til andre foreninger og interessegrupper, som følger samme

mål...
§ 7 ...Bestyrelsen forvalter de midler, som kan indhentes fra fonds, legater, foreninger, offentlige

støttemidler, interessegrupper, bidrag fra private, medlems-bidrag, medlems-kontingent,
overskud ved virksomhed med mere...

§ 8.1 ...Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler foreningen...

§ 8.2 Foreningens kapital skal først og fremmest sikre, at der i en rimelig lang fremtid skal være
driftskapital til rådighed for de projekter, som foreningen har en forpligtelse overfor ... som
hovedregel skal foreningens midler fungere som driftskapital eller bedre, som sikkerhed for
driftskapital.

§ 8.4 Til støtte for kontrol af foreningens projekter og til opsøgning og undersøgelse af nye projekter
skal foreningens midler give tilskud til flybillet retur mellem København og Kathmandu...

§ 8.5 ... Himalayan Project vil komme til at fungere som støtte, hjælper, koordinator, arrangør,
organisator, garanti, erfaringsbank, igangsætter, kontaktflade, struktur, profilering, tryghed,
springbrædt, paraply mv.

§ 9 Udbetaling af støtte til det enkelte projekt kræver en velfungerende organisation på nepalesisk side
... Der må ikke udbetales beløb, der kan have karakter af korruption eller bakshish (smøring
af systemet), dog undtaget mindre erkendtligheder eller et rimeligt honorar.

§ 11 Foreningens generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar ... Kun medlemmer, som
kan fremvise gyldigt medlemskort ... har stemmeret; men alle interesserede er velkomne ...

§ 16 Såfremt foreningen opløses, skal dens midler overgå til anden forening eller offentligt hjælpepro-
gram, som kan og vil forpligte sig til at videreføre de igangværende projekter ...

Medlemsskab af Himalayan Project
Som medlem af Himalayan Project er du en aktiv bidragyder til et hårdt tiltrængt humanistisk

udviklingsarbejde i et af jordens fattigste lande og især til bjergfolkene i de mere fjerne hjørner af landet.
Samtidig har du en sikkerhed for at din støtte virker direkte på stedet uden fordyrende mellemled. Og at
vore projekter arbejder på et større perspektiv, som vil afspejle sig på hele Nepals fremtid.

Med dit medlemsbidrag er du med til at sikre, at foreningens driftsudgifter kan afholdes. Disse
omkostninger er dog meget små, da meget er dækket ind ved gratisydelser fra aktive medlemmer. Så
langt hovedparten af dit bidrag vil gå til etablering,  drift og administration af vore projekter i Nepal.
Også på denne side er vore administrationsomkostninger lave, da vore nepalesiske kontakter yder
frivillig og ulønnet bistand. Med andre ord, så går langt hovedparten af dit medlemsbidrag direkte til det
velgørende formål. Som hovedregel, så skal det i §8.4 nævnte rejsetilskud og andre “døde” omkostnin-



ger hentes fra andre kilder end medlemsbidraget.
Som stemmeberettiget medlem af foreningen er du med til at bestemme, hvordan foreningens

udviklingsbistand til Nepal skal struktureres, og du kan få direkte indflydelse på det enkelte projekt ved
at indgå i udvalgsarbejdet, eller de større perspektiver ved at indgå i bestyrelsesarbejdet.

Som bidragydende medlem vil du blive informeret om foreningens arbejde og fremskridt mindst en
gang årligt. Du vil blive tilbudt deltagelse i møder og lysbilledforedrag om Nepal, både specielt om vore
projekter og om Himalaya-turisme i almindelighed.

Som medlem kan du få hjælp og gode råd til at arrangere din egen rejse til Nepal og i det hele taget
trække på den viden og de forbindelser, som foreningens øvrige medlemmer sidder inde med. Du kan,
som et sjovt og flot indslag på din rejse, smutte forbi og besøge vore projekter, og se hvordan det går.

Som medlem vil du blive tilbudt deltagelse i grupperejser arrangeret af foreningens medlemmer. Det
vil komme til at dreje sig om både turistrejser til storartede mål i Himalaya med indlagte besøg hos vore
projekter, og om rene kontrol- og igangsætnings-ture til vore projekter. Du vil under disse rejser komme
meget tæt på befolkningen undervejs, da vi rejser med venner til venner.

Du kan få en direkte personlig kontakt i Nepal, som penneven, som “adoptivbarn”, som samarbejds-
partner, som personlig støttemodtager, som udvekslingsstudent, som ven, som ...

Du kan blive medlem af Himalayan Project ved at tilmelde dig under én af de følgende 6 kategorier.
Som medlem i de første 4 kategorier kan du tage direkte del i foreningens funktioner, idet du får

stemmeret på generalforsamlingen og kan tage del i udvalgs- og bestyrelses-arbejdet.
Som medlem i de to sidste kategorier får du mulighed for at støtte foreningens arbejde, ligesom du

kan få tilbud om at deltage i enkeltprojekter.
1. Medlem har stemmeret med én stemme - kontingent : 500 kr
2. Husstandsmedlem er i virkeligheden en familierabat med samme vilkår som normalmedlemmet -

kontingent : 250 kr (dvs. fx. et ægtepar : 750 kr)
3. Ungdomsmedlem er ligeledes et normalmedlem, som har en begrænset økonomi, typisk unge under

uddannelse - kontingent : 250 kr
4. Gruppemedlem med stemmeret, som er en ensartet gruppe af mennesker, typisk en institution eller

en forening, men som kun repræsenteres af én stemmeberettiget - kontingent : 500 kr
5. Gruppemedlem uden stemmeret, som ovenfor men uden foreningsindflydelse - kontingent 250 kr
6. Støttemedlem har ikke stemmeret men viser ved sit bidrag interesse for foreningens virke - kontin-

gent 250 kr

Hvem kender du, som kunne tænkes at være interesseret i Himalayan Project.   Send deres
adresse til undertegnede.

Himalayan Projects Bibliotek er endnu ikke stort men følgende pjecer og materialer er i øjeblikket
tilgængelige og kan rekvireres hos undertegnede:

Primary School Chhumbu (baggrundsmateriale på dansk og engelsk)
Tapriza Boarding School (baggrundsmateriale på dansk)
Introduktion til Himalayan Project (denne pjece)
Vedtægter for Himalayan Project
Vedtægter for Chhumbu Primary School (engelsk oversættelse fra nepali)
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