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Kære Scholarship-sponsorer!

Så er det igen tid for indbetaling af sponsorbeløb til jeres “børn” i Nepal.

Det har været en meget turbulent tid i scholarship-projektet det sidste halve år. Det meste af
turistindustrien i Nepal har været i dyb krise pga maoisternes lidt for aktive fremfærd. Vores
distributør af scholarship, Kedar Bantawa Rai, er ejer af et lille trekkingbureau, og han forventede 4
turistgrupper i efteråret 2002. Der skulle foretages nogle investeringer, så han lånte en sum penge på
det grå marked et par måneder før turisternes forventede ankomst. Men en optrapning af den
politiske uro fik alle 4 grupper til at aflyse deres arrangement. Lånehajen skulle have 2% i renter pr
måned, så Kedar forsinker udbetalingerne af scholarship, og til sidst er kassen tom, og han skylder
12.250 kr til studenterne, og er ikke i stand til at skaffe pengene igen. Hans kropsdue af en kone er
ikke vant til fattigdom. Og han er sikkert også lidt uligevægtig ind imellem, så hun forlader ham
sammen med børnene. Hele Kedars verden væltede.

Jeg prøvede at få ham til at forstå, at han kunne gøre alt godt igen, men kunne ikke trænge igennem
hans depression. Så jeg måtte se at finde en anden til opgaven, og anede ikke mine levende råd.
Endelig fik jeg kontakt til en ung indisk kvinde, som er født i Tanzania, gift i Danmark med en mand,
der arbejder i Kathmandu. Og vi kan kommunikere på dansk. Sammen med hende har jeg nu fået
rekonstrueret hele projektet. Her pr 1. maj har alle fået deres scholarship helt op til og med maj
måned. Så jeg er lettet og alle er glade. Bortset fra Kedar. Han får aldrig mere adgang til vores
scholarship project, hvilket han endnu ikke helt har forstået.

Hvad har det så kostet. Ja, i princippet 12.250 kr, men Unique Boarding School accepterede at
dele tabet med os, så der fik vi en rabat på 3.100 kr. Derudover har vi sparet 700 kr, som Kedar
skulle have haft i løn for sit arbejde. Så det er faktisk kun 8.450 kr vi har tabt. Disse penge var til
rådighed i kassen og faktisk er der 5.202 kr tilbage endnu. Dette beløb er fremkommet først og
fremmest ved valutagevinst, mens dollaren gennem de sidste 1½ år har været på nedtur, men også
fra jeres indbetaling til fond.

Men disse 8.450 kr skulle jo have været brugt til ekstraordinære udgifter til vore studenter, så nu må
vi jo håbe at der ikke bliver nogen af den slags udgifter i nærmeste fremtid. Men Kedar har lovet at
betale tilbage, så snart som muligt. Han vil nemlig nødigt miste mit venskab og den prestige, som vi
sammen har opbygget omkring ham. Så jeg tror faktisk at han vil arbejde på det. Men så bliver det
de 12.250 der skal betales + en rente midtvej den danske og nepalesiske bankrente, dvs ca 1% om
måneden.

Nu mens vi snakker om penge, så er inflationen ret voldsom for tiden, som en eftervirkning af den
politiske ustabilitet. Samtidig har dollarfaldet udhulet værdien af en Rupee. Så jeres støttebeløb
rummer ganske langsomt en ringere købekraft. Unique Boarding School har med virkning fra 15.
April sat deres skolepenge op med 15-30%. Og I skal nok forvente at få breve, der fortæller om at
pengene ikke kan slå til, især fra studenterne, der bor i eget værelse ude i byen.



Nogle af jer har bedt mig om at begynde at se mig om efter medsponsorer til “jeres børn”. Det er
mig en næsten umulig opgave. Siden sidste efterår er det kun lykkedes at finde en eneste sponsor til
én af de 75 børn, som stadig venter på hjælp. Så I må virkelig ikke pålægge mig sådan en opgave.
Hvis I vil have fordelt jeres byrde, så må I prøve selv at finde medsponsorer i familiens og venners
kreds. Jeg beklager meget denne tingenes tilstand. Jeg føler, at jeg svigter hver eneste af de 74 børn,
der venter, og endnu værre ville jeg føle det, hvis en af de, som er på vej, må opgives.

Så atter vil jeg opfordre jer alle til at reklamere for vores Scholarship Project til familie, venner,
bekendte og kollegaer. Henvis dem til vores hjemmeside på www.himalayan-
project.subnet.dk/scholar.htm hvor alle vore ansøgere er at finde med billede,
ansøgningsskema og en lille kort beskrivelse - eller få dem til at maile til mig på
klomborg@post11.tele.dk 

Er der i øvrigt nogen af jer, som har lyst til at komme med til Nepal til efteråret og hilse på jeres
børn. Og tage rundt og se til alle vore projekter i Upper Solu. Jeg laver 2 ture på henholdsvis 3 og 4
ugers varighed, med i ugerne 44-47. Turene er grundigt beskrevne på vores hjemmeside på :

www.himalayan-project.subnet.dk/trek2003.htm

Med venlig hilsen

Kurt Lomborg!

Hvordan indbetaler man til Himalayan Scholarship Project

1) Bed din bank om at overføre til Sparbank Vest:  9260 - 502618
2) Gå ind i en af Sparbank Vests afdelinger og indbetal på 502618
3) Homebanking: fra din konto til konto 92600000502618
4) Homebanking: indbetalingsfunktionen +73< (tomt felt) +86316536
5) Send en check til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Husk at få noteret dit navn på indbetalingen uanset hvilken indbetalingsmetode du
anvender

Vi benytter ikke indbetalingskort, fordi der til tider opstår kludder hos PBC mht. registrering af
afsendernavn på vores kontoopgørelse.
Og desværre vil en oprettelse af en girokonto være for omkostningstung i forhold til behovet.

Det vil lette mit administrative arbejde betydeligt, hvis de af jer som er flere sponsorer om ét
scholarship, samler støttebeløbet sammen internt før I sender det til Scholarship-kontoen.


