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Zondag 8 maart (13.00 - 16.00) 

Mannequins presenteren 
onze collecties, terwijl U 

rustig kan genieten van 
een hapje en drankje.

PELKMANS
Jonge Mode

GEEL 
Jonge Nepalezen kunnen er vakopleidingen tot kok of elektricien volgen

Sophie Vangheel van Cunina met sterrenchef Peter Goossens die de 
cateringopleiding in Nepal steunt. FOTO  RR

Naast een schoolgebouw en restaurant bouwde ngo Cunina er samen met energiebedrijf Essent het 
toeristenverblijf Green Village. FOTO RR

wandeltoeristen en rondtrekken-
de backpackers. Alleen was de re-
gio niet uitgerust voor de komst
van deze groepen toeristen. Daar-
om bouwde Cunina Green Village
met acht gezellige en comfortabe-
le huisjes. Vervolgens kunnen ze
aan tafel aanschuiven voor een
warme maaltijd of een verse
lunch in het Green Village restau-
rant. De producten waarmee de
maaltijden worden bereid, komen

grotendeels uit de eigen moes-
tuin, de melk komt van eigen
koeien en geiten.” 

Praktijkervaring
De bereiding gebeurt door de lo-

drijf was het project niet mogelijk
geweest: Essent financierde mee
de bouw van het opleidingscen-
trum, betaalde de zonnepanelen
die de nodige elektriciteit leveren
en heeft bovendien nog eens hon-
derd Cunina-petekinderen. “Een
staaltje maatschappelijk verant-
woord ondernemen van de bo-
venste plank”, zegt Sophie
Vangheel. 

“Sekha is vanwege zijn prachtige
natuur steeds meer in trek bij

Met haar nieuwste project Green
Village in het Nepalese bergdorp-
je Sekha op 1.200 meter hoogte
slaat de niet-gouvernementele or-
ganisatie Cunina uit Geel drie
vliegen in één klap: ze zorgt er-
voor dat de nieuwe toeristenstro-
men een comfortabel onderko-
men vinden, plaatselijke jongeren
krijgen er een degelijke vakoplei-
ding en het geheel is verlost van
de geregelde elektriciteitsproble-
men waarmee er in het Himalaya-
gebergte vaak te kampen valt. 

Het gloednieuwe complex is vo-
rige maand tijdens een kleurrijke
viering plechtig ingewijd door de
lama -niet het dier, maar een
boeddhistisch geestelijk leraar-
uit het nabije klooster. Dat ge-
beurde in het bijzijn van stichter-
directeur Sophie Vangheel van
Cunina en een delegatie van ener-
giebedrijf Essent. Zonder dit be-

kale jongeren die er in het school-
gebouw de vakopleidingen cate-
ring en elektriciteit kunnen vol-
gen. Er is ieder jaar plaats voor
twee keer twintig studenten. De
studenten elektricien staan mee
in voor de stroomvoorziening in
Green Village, terwijl ze ook de
zonnepanelen op het restaurant
en schoolgebouw onderhouden.
De praktijkervaring doen de hulp-
koks op in de uitgeruste keuken
van het restaurant. “Niemand
minder dan chef-kok Peter Goos-
sens van driesterrenrestaurant
Hof Van Cleve steunt deze vakop-
leiding. Ter inspiratie hangt zijn
foto er in de keuken. De op-
brengst van Green Village wordt
bovendien volledig gebruikt om
de kwaliteit van het onderwijs in
Sekha te verbeteren”, zegt Sophie
Vangheel.

i www.cunina.be

Cunina opent toeristendorp met 
school en restaurant in Himalaya
De Geelse organisatie Cunina heeft 
in het Himalayagebergte in Nepal 
het toeristenverblijf Green Village 
geopend. Daar horen ook een nieuw 
schoolgebouwtje en een restaurant 
voor de lokale studenten bij.

HANS OTTEN

Sophie Vangheel
Cunina

“De producten 
waarmee de 
maaltijden 
worden bereid, 
komen grotendeels 
uit de eigen 
moestuin, de melk 
komt van eigen 
koeien en geiten.”

De zonnepanelen moesten met ezels naar boven worden gebracht.FOTO RR

HERENTALS Kris Van Reusel
‘vierde’ in november vorig jaar nog
dat hij precies tien jaar voordien
voor het eerst merkte dat er iets
mis was. Het verdict luidde:
Amyotrofische Laterale Sclerose
(ALS), een ziekte die het zenuw-
stelsel aantast. Ondanks die diag-
nose en zijn jarenlange aftakeling
bleef hij een opgewekte man met
een voorliefde voor reizen. Omwil-
le van zijn immer positieve inzet
was hij ook enkele keren het ge-
zicht van de nationale campagne
van de ALS Liga. Afgelopen vrijdag
verloor de Herentalsenaar op 46-
jarige leeftijd dan toch de ongelij-
ke strijd tegen zijn ziekte. (ho)FOTO RR

Kris Van Reusel verliest strijd tegen ALS


