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1.  Missie en doelstellingen van BIKAS 

 

Reeds meer dan 30 jaar is onze organisatie gefocust op ontwikkelingssamenwerking met Nepal, met vooral 
aandacht voor de meest benadeelde groepen omwille van geslacht, kaste, etnische oorsprong of sociale 
laag. 
 
Onze acties stroken volledig met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor 2015-2030. 
 
 

1.1 Kijk op Nepal 
 
Nepal, aan de voet van de Himalaya, bufferstaat tussen de twee regionale reuzen China en Indië, blijft een 
van de armste landen ter wereld, met een BBP per inwoner met gelijke koopkracht van amper 4.009 $ in 
2020 (Wereldbank), wat 13 keer minder dan België is. De bevolking, nu rond de 30 miljoen inwoners, heeft 
een lange burgeroorlog achter de rug gevolgd door chronische politieke instabiliteit. De Staat is voor een 
groot deel afhankelijk van de internationale hulp. 
 
Nepal ligt op de aardbevingsbreuk van het continent dat zich op 25 april 2015 vertaald heeft in een rampzalige 
aardbeving met een intensiteit 7,8 op de schaal van Richter gevolgd door een tweede schok op 12 mei met 
een intensiteit van 7,3. Bijna 9.000 slachtoffers, 22.000 gewonden en 3,5 miljoen daklozen waren het gevolg 
van deze verschrikkelijke gebeurtenissen. In 2020 was het land nog volop met de heropbouw bezig als de 
eerste gevolgen van de pandemie hebben zich laten voelen. De rechtstreekse verspreiding van het virus was 
allicht nog niet zo verwoestend, maar de lockdown en het stilvallen van alle toeristische activiteiten hebben 
catastrofale gevolgen gehad in een land met een embryonale sociale zekerheid. Men kon een terugkeer naar 
het platteland vaststellen, wat tot nu toe in de omgekeerde richting liep. 
 
Op gebied van milieu is de toestand van Nepal catastrofaal. Erosie en ontbossing samen met de moessons 
veroorzaken regelmatig overstromingen en doen de uittocht van het platteland naar de steden en het 
buitenland stijgen. De opwarming van de planeet veroorzaakt het versneld smelten van de Himalaya-
gletsjers, wat de blijvende waterbevoorrading van de bevolking bedreigt.  
 

De wegeninfrastructuur is dikwijls gebrekkig en gevoelig voor landverschuivingen vooral in heuvelachtige 
gebieden. Men moet dikwijls lange afstanden te voet afleggen om school, gezondheidspost of een markt te 
kunnen bereiken. De overheid is nu met een groot programma van wegeninfrastructuur gestart. 
 
Na het akkoord van alle politieke fracties over een nieuwe grondwet, heeft een administratieve en territoriale 
hervorming plaats gevonden. De plaatselijke overheid heeft aan macht gewonnen. Sedert 2017 kent het land 
7 provincies, 77 districten, 460 ‘rural municipalities’ en 292 ‘urban municipalities’. In de mate van het mogelijke 
refereren wij naar de nieuwe benamingen. 
 
 

1.2 Ons antwoord op de noden 
 
Sinds onze stichting voeren wij micro-projecten uit in het kader van opvoeding/educatie, gezondheidszorg of 
basisinfrastructuur; waarbij de plaatselijke gemeenschappen steeds betrokken worden. 
 
Wij hechten veel belang aan de medewerking van de lokale gemeenschappen bij de verwezenlijking van de 
projecten. Dit gebeurt meestal door bijdrage van lokale arbeid en logistieke ondersteuning. In dit kader 
hechten wij dan ook groot belang aan de samenwerking met lokale instellingen zoals ‘municipalities’ of 
Nepalese ngo's. 
 
Onze waarden, onze missie en onze visie zijn in onze charter uitgelegd. Al onze partners kunnen die op onze 
site https://bikas.org raadplegen. 
De projecten worden ter plaatse opgevolgd door regelmatige bezoeken van onze bestuurders en onze leden. 
Onze bestuurders en leden, die uitsluitend vrijwilligers zijn, nemen alle verplaatsing- en verblijfskosten ten 

https://bikas.org/
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laste. Omwille van de pandemie heeft niemand van het bestuur in 2020 een bezoek ter plaatse kunnen 
uitvoeren. 
 
Onze activiteiten en projecten maken we bekend en beschrijven we op onze website en in ons 
driemaandelijkse tijdschrift ‘BIKAS’ (digitaal en papieren versie). Deze informatie wordt aangevuld met 
actualiteiten en nieuws over Nepal. Er is een Nederlandstalige en een Franstalige uitgave. 
 
Na de zware aardbeving van 2015 waren de boekjaren 2015 en 2016 meestal op  noodhulp en voorlopige 
huisvesting gericht. Sedert 2017 hebben wij ons op heropbouwprojecten gefocust. De noden zijn enorm en 
de lokale openbare instellingen zetten de richtlijnen voor heropbouw zeer langzaam om in wetgeving. Wij zijn 
van deze administratieve traagheid afhankelijk. Gelukkig hebben wij op een geweldige reactie van onze leden 
en sympathisanten kunnen rekenen, alsook op de drijfkracht van de lokale bevolking, wat ons toelaat meer 
kleinschalige projecten tegelijk aan te gaan. 
In 2020 zijn wij weer gedwongen geweest met noodhulp tussen te komen door voedselpakketten te laten 
verdelen aan bevolkingsgroepen die plots zonder inkomen kwamen omwille van de pandemie. 
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2.  Projectrealisaties tot en met 2019 

 
In meer dan 30 jaar tijd heeft onze organisatie vele projecten in Nepal uitgevoerd. De lijst die volgt, vermeldt 
de voornaamste projecten. 
 

 
Omgeving van Kathmandu 

● 1986-2000: levering van 2 ton geneesmiddelen aan ziekenhuizen en humanitaire verenigingen. 
● Opleiding van jonge vrouwen tot sociale werksters, opleiding in Patan. 
● Renovaties in het dorpje Gonga Bu. 
● Levering van een container met tenten en tentenzeilen aan onze partner HCI voor de bevolking 

getroffen door de aardbeving. 
● Aankoop van computers voor de Manasarovar Academy. 

 
Chitawan district 

● Herbebossing van open velden met snel groeiende gewassen (in samenwerking met het Institute for 
Agriculture and Animal Sciences te Rampur). 

● Bouw van de uitbreiding van de middelbare school te Bachhauli. 
● Opleiden van vrouwen voor het opstarten van een werkplaats voor herstel van fietsen. 
● Opstarten en uitrusting van een naaiatelier. 
● Verbetering van de rookuitlaat van kachels. 
● Alfabetisering en bewustmaking van de vrouwen in de dorpen Ratnanagar, Bachhauli, Meghauli, 

Jagatpur, Kumroy, Kather, Bhandara, Khairahani, Shidhi, Shakatar en New Padampur. 

● Gezondheidsprogramma voor vrouwen en kinderen in deze streek. 
● Bomen- en groentenkwekerijen. 
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● Uitdeling van varkens en geiten aan arme boeren in het kader van een kweekprogramma, New 
Padampur. 

● Landbouwdiversificatieprogramma, zoals het door vrouwen beheren van gemeenschappelijke 
suikerrietvelden. 

● Boren 6 van waterputten in New Padampur (65 m diep). 
● Bouw van een 90 meter lange brug in gewapend beton voor voertuigen te Harnahari- Khumroj over 

de Dhungre rivier. 
 

Dhading district 
● Bouw van 35 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Nilkhantha. 
● Heropbouw van de lagere school te Khari. 

 
Dolpa  district 

● Herstellingswerken aan de lagere school te Tarakot. 
 
Ghorka district 
Khoplang 

● Ombouw van een doorwaadbare plaats als brugje. 
● Heropbouw van 26 huizen. 

 
Kaski district 
Dikhur Pokhari 

● Bouw van toiletten en drinkwatervoorziening. 
● Bouw van een brug over de Thulakhola rivier. 
● Verbetering van het netwerk van drinkwatervoorziening 

● Herstelling van het dak van de lagere school 
● Sponsoring van kinderen uit behoeftige gezinnen voor hun studies 

Pokhara-stad 
● Sponsoring van kinderen uit vluchtelingengezinnen en uit sloppenwijken. 
● Meren Keshi en Shewa: levering van labomateriaal voor kwaliteitscontrole van het water (in 

samenwerking met de Franse ngo «L'Etape»). 
Chapakot 

● Herstelling van de brug te Noubise. 
 

Kavrepalantchok district 
Panchkhal 

● Installatie van een drinkwatervoorziening te Panchkhal. 
Birtadeurali 

● Bouw van een 5 km lange weg in Kaharekhola (Seila road) 
Balthali 

● toegang tot de media en de digitalisering. 
 

Lalitpur district 
Siddhipur – Brick Children School 

● Bouw van een prefab-klassengebouw voor 4 klassen. 
● Bijbouw van een bijkomend klaslokaal en bijkomend sanitair. 

 
Makwanpur district 
Namtar 

● Bouw van 25 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Gopirang. 
 

Morang district 
● Bouw van de lagere en middelbare scholen in Hattimuda en Dangraha. 
● Alfabetisering en bewustmaking van de vrouwen. 

Deel van het driejarenplan 2007-2010 voor sociale rehabilitatie (subsidie van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in het kader van het programma voor conflictenpreventie).  
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Myagdi district 
Beni 

● Bouw van een gebouw voor bloedinzameling naast het ziekenhuis van Beni  (Blood bank). 
Takam 

● Bouw van de middelbare school. 
Lulang 

● Bouw van een schoormuur voor de school van Lulang. 
 

Nawalparasi district 
● Alfabetisering en bewustmaking van de vrouwen in de dorpen Bhadahari, Pithauli, Kawashri, Koluwa, 

Chomara, Mukundapur en Pragatinagar. 

● Deel van het driejarenplan 2007-2010 voor sociale rehabilitatie (subsidie van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in het kader van het programma voor conflictenpreventie). 

● Bomen- en groentenkwekerijen. 
● Programma's voor gezondheidszorg: bescherming tegen slangenbeten, milieubescherming. 
● Opleiden van vrouwen voor het opstarten van een werkplaats voor herstel van fietsen. 
● Versteviging van de dijken aan de Narayani rivier. 
● Micro-credit voor het opstarten van economische activiteiten voor vrouwen. 

Sardi 
● Bouw van de kliniek Jean Wallon. 
● Bouw van een middelbare school te Sardi (1000 leerlingen). 
● Bouw van een brug in gewapend beton over de Dumrani rivier. 
● Levering van zonnepanelen aan de kliniek Jean Wallon, 

Dhurkot: 
● Bouw van een lagere school (500 leerlingen) te Dhurkot. 

● Bouw van een 65 meter lang hangbrug over de Khakara rivier.  
 

Palpa district 
Deurali 

● Herbouw van de lagere school. 
● Fotovoltaïsche stroomverzorging voor de lagere school. 
● Levering van irrigatiepijpen. 
● Bouw van de middelbare school te Dhustung. 
● Bouw van de lagere school te Thimure. 
● Bouw van een auditorium voor samenkomsten en landbouwopleidingen. 
● Bouw van een bijgebouw aan de school te Reukai. 
● Bouw van 5 watertanken voor regenwater. 

 
Parbat district 
Malajmajhfant 

● Bouw van een beveiligd ezelspad tussen Kalipul (Beni) en Dilphant. 

 
● Ramechhap district 
● Chanakhu 

● Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Saraswati Secondary School en Harisiddhi Secondary 
School). 

● Manthali 
● Bouw van 38 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Dadagaun. 
● Lakhanpur 
● Bouw van 25 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Lakhanpur. 
● Chisapani 

● Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Bishyashram Lower Secondary School en Jagadamba 
Lower Secondary School). 

● Khimli 
● Bouw van 25 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Katunje. 
● Puranagaun 
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● Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Thanpati Lower Secondary School en Punya Lower 
Secondary School). 
 

Rasuwa district 
Haku 

● Bouw van 30 voorlopige aardbevingbestendige huizen te Nesing en 27 te Thulo Haku.  
● Bouw van een twee klassen schoolgebouw met sanitair te Nesing. 
● Bouw van een twee klassen schoolgebouw met sanitair te Sano Haku. 

Langtang 
● Verdeling van kookmateriaal na de aardbeving. 

Thulo Bharku  
● Financiering van een imker in Thulo Bharku: multiplicator effect via opleiding andere boeren  

Paelep 
● Bouw van een watervoorzieningsnetwerk in samenwerking met de Rotary club van Gerpinnes. 

 
Sankhuwasabha district 
Khandbari 

● Levering van een stroomgenerator voor het hospitaal van Khandbari. 
● Prefab schoolgebouw voor de middelbare school. 
● Levering van medisch apparatuur voor het hospitaal. 
● Bouw van een 8 klassen schoolgebouw voor de middelbare school. 

 
Solukhumbu district (Everest) 

● Samenwerking met Sir Edmund Hillary voor de bouw van een middelbare school in  Khumjung. 
● Installatie van een drinkwatervoorziening in Khumjung. 
● Herstelling van de drinkwatervoorziening in Chekambar (Tibetaanse grens).  
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3  Projectrealisaties in 2020 

In de loop van het jaar 2020 heeft BIKAS 151.406 € naar Nepal overgeschreven. Dit is een stijging van  8%  
t.o.v. 2019.  
 

 
 
Wij hebben 39.305 € overgeschreven in het kader van projecten bepaald in de vorige boekjaren. Onze nieuwe 
projecten vervolledigen de heropbouw maar dekken ook behoeften m.b.t. opleiding, gezondheidszorg en 
kleine infrastructuur. Wij hebben daarvoor 67.995 € overgeschreven. Ten gevolge van de Covid 19 pandemie 
zijn projectpartners bij ons noodhulp onder vorm van voedselpakketten komen aanvragen. Dit 
vertegenwoordigt 44.106 € aan overschrijvingen. 
 
In een zekere mate hebben wij van de sterkte van onze munt tegenover de Nepalese roepie kunnen 
profiteren. Inderdaad, onze budgetten waren meestal berekend met een wisselkoer van 125 NPR voor 1 
EUR. Sommige overgeschreven bedragen zijn met een wisselkoers van boven de 135 NPR voor 1 EUR 
omgezet geworden. Daar tegenover is de inflatie in Nepal hoger dan in de eurozone, wat de koersevolutie 
gedeeltelijk compenseert. 
 
Sommige projecten zijn door provincies en/of gemeenten gesubsidieerd. Dit was goed voor 34.645 € in 2020, 
wat 21 % van onze inkomsten vertegenwoordigt. De details worden bij de projectenbeschrijving gegeven. 
 
Verschillende projecten werden uitgevoerd in samenwerking met andere internationale instellingen die 
dezelfde doelen als wij beogen en op gelijkaardige schaal werken. Men vindt hun gegevens onder hoofdstuk 
6. 
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3.1 Voortzetting van lopende projecten 

3.1.1 Brick Children School 

 

 
De Kathmanduvallei heeft veel ambachtelijke steenbakkerijen. 
De steenbakkerijen werken niet tijdens het regenseizoen omdat 
dan alle aandacht uitgaat naar het bewerken van de rijstvelden. 
De werkgelegenheid is seizoensgebonden. Door dit 
seizoensgebonden werk in de steenbakkerijen dreigen de 
kinderen in de winter niet naar school te gaan en de sociale 
discriminatie duurt voort. 
 
De ‘Brick Children School’ heeft tot doel kinderen van de 
Tamang bevolking (de Tamang die tijdens de winter in de 
talrijke ambachtelijke steenbakkerijen van de Kathmanduvallei 

werken) naar school te laten gaan. Tijdens het regenseizoen keren zij naar hun bergdorpen terug om hun 
velden te bewerken. 
 
Voor dit project hebben een aantal sympathisanten die zich groepeerden onder de naam Belgian Brick 
Children School Friendship, zich bijzonder ingezet. 
 
Kopila Nepal, een lokale ngo, is met deze seizoens-gebonden school voor deze kinderen in Siddhipur 
begonnen. Een stichting uit Wales, « Brick Children School Charity » (zie hoofdstuk 6), draagt de  
personeelskosten en volgt het pedagogisch aspect op. Dit project is in 2011 begonnen. Wij hebben onze 
inspanningen op de infrastructuur gefocust. Naast de school wordt ook een Cerebral Palsy Centre en een 
kenniscentrum gerund. 
 
Eind 2020 is het afgesproken budget voor 2020/2021 betaald. Het dekt: 
– de uitbatingskosten van de school en het CP centre: grondhuur, onderhoudskosten van het gebouw evenals 
de kosten van water- en internetabonnementen. Ook is er een budget van € 1.500 gereserveerd voor de 
uitbreiding en exploitatie van de naaicursussen evenals de uniformen en schoentjes voor de leerlingen; 
– de salarissen van medisch personeel: een leraar en een verzorger voor de CP Centre; 
– een bijdrage aan het nieuwe Knowledge Centre dat zich toewijdt aan bijscholing voor de leerkrachten en 
voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap (hygiëne thuis, gezinsplanning, voeding, gender, 
vaccinatie,menopauze, medisch onderzoek, enz). 
 
De specifieke activiteiten i.v.m de pandemie worden onder hoofdstuk 3.3.1 behandeld. 
  
Dit project haalde in 2020 € 4.444 aan subsidie op van de gemeentelijke instellingen van Heist-op-den-Berg, 
Kortenberg, Lievegem en Lubbeek. 
 
 
 
 

Gebied: opvoeding, gezondheidszorg 
Plaats:  
Lalitpur district, Rural Municipality Mahalaxmi,dorp 
Siddhipur. Het Lalitpur district ligt in het Zuiden van de stad 
Kathmandu. 
Voorwerp:  
huur, onderhoud van het schoolgebouw en het CP centre. 
Loon van twee verpleegkundigen 
Partners :  
- Kopila Nepa (Nepal) 
- Brick Children School (UK) 
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Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget 
waarvan BIKAS 

  
12.000,00 

         

Uitgaven in 2020 
waarvan BIKAS 

  
15.100,00 

       

 

Vanaf 1.01.2021 wordt dit project verder onafhankelijk opgevolgd door de bestaande groep die een eigen  

vzw heeft opgericht. 
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3.1.2 Watervoorziening Mane Vigur 

 

 
 
Het dossier opgesteld door de lokale gemeenschap was al 
aan een Franse ngo, Saint-Chamond Espoir, voorgelegd die 
het project gedeeltelijk wou ondersteunen. Eind 2018 heeft 
BIKAS een overeenkomst met hen en de lokale gemeenschap 
voor de uitvoering van het project afgesloten. Op een 
totaalbudget van  8.089.753 NPR nemen respectievelijk de 
lokale bevolking 1.000.000 NPR, BIKAS 3.051.778 NPR en 
Saint-Chamond Espoir 4.037.975 NPR ten lasten.  
De werken werden in 2019 uitgevoerd. 
Door een aardverschuiving tijdens de moesson van 2020 is 
de waterleiding verzwakt. De partners van het oorspronkelijk 
project hebben beslist de herstelkosten ten laste te nemen. 

Het project is afgesloten. 
     

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget : 
          waarvan BIKAS 

65.000,00 
24.416,00 

8.089.753 
3.051.778 

Uitgaven vóór 2020 

            waarvan BIKAS 

65.000,00 
24.000,00 

8.002.792 
3.014.595 

Uitgaven in 2020 
waarvan BIKAS 

6.400,00 
2.500,00 

800.000 
309.875 

Totale uitgaven 
waarvan BIKAS 

71.400,00 
26.500,00 

8.802.792 
3.324.470 

 
 

  Gebied: infrastructuur 

Plaats: 
Kavrepalanchok district, rural municipality Roshi,   dorpen 
Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari. 

Voorwerp : 
waterverdeling netwerk met zwaartekracht. 

Partners : 
- Mane Vigur Water Supply Users’ Committee(Nepal) 
- Saint-Chamond Espoir (Frankrijk) 
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3.1.3 Van school tot school (Jutepani, Hakpara en Simrash) 

 

In januari-februari 2020 liepen drie studenten 
lerarenopleiding van Erasmus Hogeschool Brussel 
een maand stage in Shimras. De sensibilisering van 
deze Vlaamse studenten is eveneens belangrijk 
binnen de werking van CEPP. In januari 2020 
verbleven Paul Beké en Carine Verleye 
(pedagogen-taalleerkrachten) als vrijwilligers (en 
dus zonder kosten voor CEPP) 4 dagen in Shimras. 
Zij gaven er een tweedaagse intensieve praktische 
vorming rond didactiek voor jonge kinderen en rond 
talen-onderwijs, voor leerkrachten van scholen in 
Sindhuli district ism de studenten van de hogeschool 
en CEPP staff (tevens vormend voor teacher 
trainers binnen CEPP). In Jutepani en Hakpara 
School werkten ze 6 dagen samen met de 

leerkrachten, ouders en leerlingen.  

Door de lockdown als gevolg van Covid 19 en de tijdelijke sluiting van de scholen werden de aanvankelijk 
geplande activiteiten verstoord en moesten aanzienlijke aanpassingen gebeuren. 

In deze context kon CEPP niettemin de volgende doelstellingen bereiken: 
- verhoogde motivatie voor een groenere school; 
- verbetering van schoolresultaten; 
- verbetering van de regelmaat van leerlingen; 
- verhoogde interesse van de ouders voor de school(resultaten) van hun kinderen. 

Dit werd bereikt door de volgende activiteiten: 
- 2-daagse workshop voor leden van de schoolcommissies van de drie scholen (64 deelnemers); 
- voorlichtingsbijeenkomst puberteit voor 32 leerlingen in Hakpara; 
- elke vrijdag ondersteuning bij buitenschoolse activiteiten; 
- ondersteuning van alternatief onderwijs tijdens de sluiting van de scholen en de lockdown (werk met 12 
bubbels): cluster teaching in kleine groepen op het terras voor de huizen van ouders, ism leerkrachten 
woonachtig in de dorpen zelf; 
- voorlichting rond Covid19 dmv huisbezoeken; 
- aanschaf computerapparatuur; 
- verbetering van de schoolomgeving door het onderhoud van groenvoorzieningen, de renovatie van drie 
klaslokalen (pedagogische aankleding, kindgericht maken), de ontwikkeling van een natuurlijke speelplaats 
en de aanleg van twee moestuinen, dit alles met betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders; 
- nauwe samenwerking met de plaatselijke overheid (rural municipality) die sinds de hervorming van het 

onderwijs (2019) verantwoordelijk is voor de overheidsscholen. 

Onze partner CEPP (zie hoofdstuk 5) richt 
zich sinds 2008 op het verbeteren van de 
kwaliteit van het basisonderwijs, 
voornamelijk in achtergestelde plattelands-
regio's die bevolkt worden door 
gediscrimineerde etnische minderheden. 
Nepalees, de voertaal, is niet de 
moedertaal van kinderen. Leraren, vaak 
afkomstig uit andere regio's, etnische 
groepen of kaste, hebben een slechte 
pedagogische opleiding. 

Het project beslaat 3 jaar. In 2020 sloot 
Simrash School zich bij het project aan. Het 
gaat om ruim 300 scholieren en 17 
leerkrachten 

Gebied: onderwijs 

Plaats : Sindhuli district, rural municipality Hariharpur 
Gadhi, dorpen Jutepani, Hakpara en Simrash. 

Voorwerp : opleiding en motivatie van leerkrachten, 
bevordering van de betrokkenheid van ouders bij de 
schoolgemeenschap, sanitaire en educatieve 
voorzieningen voor klassen 

Partners : 
CEPP (Center for Educational Policies and Practices) 
(Nepal) 
HE Space Children’s Foundation (Nederland) 
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Sleutelgetallen* EUR NPR 

Budget (Apr’20-Mar’21) 
waarvan BIKAS 

7.533,50 
5.000,00 

941.688,00 

Uitgaven (Apr’20-Mar’21) 
waarvan BIKAS in 2020 

11.138,28 
5.000,00 

1.392.284,92 

Budget (Apr’21-Mar’22)** 
waarvan BIKAS 

4.919,11 
5.000,00 

678.837,50 

* CEPP stelt enkel budgetten op per schooljaar 
** Het budget ’21-’22 is door CEPP verlaagd door verminderde steun vanuit het buitenland en wegens de 

Covid beperkingen in Nepal. 

  

  

Astrid, Elisa en Lore, stagiaires van Erasmus 

Hogeschool Brussel bij de muurschildering die ze 

maakten in Shimras. De schildering geeft de 

plaatselijke omgeving weer (schoolgebouw, dorp, 

dieren) én leerinhouden: kleuren, tellen, namen van 

boerderijdieren en wilde dieren 

 

 

 

Didactische materialen gemaakt ism leerkrachten en leerlingen van 

Hakpara 

 
 

Praktische vorming voor leerkrachten, CEPP staff en 

leerlingen in Shimras 

 

 



17/35 

 

 

 

 

 

3.1.4 School Kalidevi (bouw) 

 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Makwanpur district, rural municipality Makwanpur Gadhi, 
dorp Chapp 

Voorwerp :  
constructie van een multifunctioneel proefschoolgebouw 

Partners :  
Center for Educational Policies and Practices 
(CEPP)(Nepal) 

 
Dit project, gelegen in de buurt van het gebouw dat 
gespaard is gebleven door de aardbeving, moet 
verschillende functies vervullen als onderdeel van 
een meer omvattende opvoeding die openstaat voor 
het leven van de dorpsgemeenschap. 
 
Er worden vier ruimtes gedefinieerd: een traditionele 
klaslokaalruimte, een keuken- en werkplaatsruimte, 
gewijd aan handmatige activiteiten, een stille ruimte 
gereserveerd voor lezen en verhalen te vertellen en 
in een open forumruimte voor theatrale expressie en 
openheid voor de activiteiten van de gemeenschap. 
De architectuurafdeling van Gent van de KUL 
ontwikkelde dit concept na overleg met CEPP en de 
dorpsgemeenschap. 
 

De voortgang van de werken wordt geaccentueerd door de aanwezigheid van architecten in opleiding die 
concreet meewerken. Eind 2018 waren de funderingen en bovenbouw gereed. In 2019 zijn de dakbedekking 
en een deel van de binnenafwerking uitgevoerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In samenwerking met de afdeling 
architectuur van de KUL hebben we met 
onze lokale partner CEPP (zie hoofdstuk 5) 
een overeenkomst gesloten voor de bouw 
van een modelschool voor de Kalidevi-
basisschool in Chapp, landelijke gemeente 
Makwanpur Gadhi (district Makwanpur). 
De educatieve en maatschappelijke 
begeleiding van dit project is het onderwerp 
van ons project 3.1.5. 
 

3-dimentioneel schema van de constructie 
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Sleutelgetallen EUR NPR 

Totaalbudget van het project : 
waarvan BIKAS 

59.500,00 
30.000,00 

7.140.000 
3.600.000 

Uitgaven vóór 2020: 
waarvan BIKAS 

 
17.930,00 

 
2.350.479 

Uitgaven in 2020 0 0 

Uitgaven voorzien in  2021 
waarvan BIKAS 

39.913,00 
12.070,00 

4.789.521 
1.448.400 

 
Als gevolg van de gezondheidssituatie kon er in 2020 geen werkverblijf met de studenten architectuur worden 
georganiseerd. Conform contractuele afspraken heeft BIKAS in 2020 geen overdracht gedaan. Het project 
moet in 2021 worden opgeleverd. 
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3.1.5 Van school tot school (Chapp) 

 
Dit project betreft de onderwijs-
ondersteuning van de school waarvoor wij 
het onder 3.1.4 beschreven pilootproject 
ondersteunen. 

Het past in de activiteit van onze partner 
CEPP. Deze richt zich sinds 2008 op het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
openbaar basisonderwijs (zie details 
onder 3.1.3). 

 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Makwanpur district, rural municipality Makwanpur Gadhi, 
dorp Chapp 

Voorwerp :  
Educatieve en sociale ondersteuning 

Partners :  
Center for Educational Policies and Practices (CEPP) 
(Nepal) 

Sani Pakhrin werkt als onderwijsmotivator voor CEPP en woont daarvoor in Chapp. Zij organiseert cluster 
meetings voor de ouders (265 ouders nemen deel, 80 % ervan zijn moeders) en huisbezoeken.  

Ze discussiëren over het leerproces, de schoolmaaltijd, regelmatige aanwezigheid van kinderen, rol van 
ouders en schoolcomité. Tot klas 3 is de vloerbedekking in de klassen vernieuwd en is voor kleine tafels, 
boekenrekken, schoenrekken gezorgd. Tijdens de pandemie werd de school gesloten door de overheid. Als 
alternatief organiseerde Sani cluster teaching in 7 informele ‘learning centres’ (buiten, op het terras voor de 
huizen van ouders) waaraan 78 leerlingen deelnamen. Ze organiseert ook voorlichting rond Covid 19 via 
huisbezoeken. 

Van 16 tot 18 januari werkten Paul Beké en Carine Verleye (pedagogen-taalleerkrachten, verantwoordelijk 
voor dit project binnen Bikas) samen met de leerkrachten en gaven ze een teacher training. In de volgende 
week werkten zij samen met het architectenteam (3.1.4) en drie studenten lerarenopleiding van Erasmus 
Hogeschool Brussel om het pedagogisch aspect van de nieuwe gebouwen aan de leerkrachten te 
verduidelijken en om in het gebouw activiteiten met de kinderen te organiseren. Dit is, buiten het verblijf (€ 
32,32), zonder kosten voor CEPP. De sensibilisering van de betrokken Vlaamse studenten is eveneens een 
belangrijk aspect.  

Door Covid konden een aantal voorziene activiteiten niet plaatsvinden. Dat budget wordt overgeheveld naar 
2021. 
 

 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget : 
waarvan BIKAS 

6.000,00 
6.000,00 

 

Uitgaven in 2020 
waarvan BIKAS 

 
6.000,00 

 

Uitgaven voorzien in  2021 
waarvan BIKAS 

6.000,00 
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3.1.6 School van Thulo Haku 

 
In het kader van de bouw van dit 
schoolgebouw, dat deel uitmaakte van 
een project van 2019, hebben wij een 
degelijke afwerking geëist. De laatste 
werkzaamheden zijn nu af en wij hebben 
de laatste betalingsschijf vrijgegeven.  
 

 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Rasuwa district, rural municipality Uttargaya, dorp Thulo 
Haku 

Voorwerp:  
Bouw van een nieuwe 4 klassen schoolgebouw. 

Partners :  
 Shree Haku Secondary School (Nepal) 

 

 
 

 
In 2020 heeft de provincie West Vlaanderen ons een subsidie van € 7.200 voor dit project toegekend. 
 
Het project is nu afgewerkt, maar wij verwachten ons aan een nieuwe vraag van onze partners om een 
bijkomend verdiep te laten bijbouwen. De vraag naar de deelfinanciering van de overheid moet nog zeker 
gesteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget : 
waarvan BIKAS 

 
25.000,00 

9.600.000 
3.100.000 

Uitgaven vóór 2020 
waarvan BIKAS 

 
22.800,00 

 
2.931.913 

Uitgaven in 2020 
waarvan BIKAS 

 
1.115,00 

 
155.131  

Totale uitgaven 
waarvan BIKAS 

  
23.915,00 

 
3.087.044 
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3.1.7 School Nesing 

 

 

  
 
 
Het project is afgerond. Geen uitgaven meer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor het schoolgebouw, dat het 
onderwerp was van een eerder project, 
hebben we besloten om de beschadigde 
ramen en deuren te vervangen, zodat de 
schoolgemeenschap een lokale 
timmerman kon inhuren. 
 

Gebied: onderwijs 

Plaats  
Rasuwa district, rural municipality Uttargaya, dorp Nesing 

Voorwerp:  
Herstellen en vervangen van ramen en deuren. 

Partners :  
- Ngawa Tamang (Nepal) 

 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget van het project : 
waarvan BIKAS 

720,00 
720,00 

90.000 
90.000 

Uitgaven vóór 2020 
waarvan BIKAS 

718,16 
718,16 

 

Uitgaven in 2020 0,00  
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3.1.8 School Haku Besi 

 
Tijdens het boekjaar 2019 zijn we gestart 
met het uitrusten van deze school met 
schoolmeubilair. 

Deze actie werd in 2020 verlengd met de 
levering van 35 banken van 4 verschillen-
de afmetingen, afhankelijk van de leeftijd 
van de schoolkinderen 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Rasuwa district, rural municipality Uttargaya, dorp Haku 
Besi 

Voorwerp:  
Levering van schoolmeubilair. 

Partners :  
- Ngawa Tamang (Nepal) 

 

 

 

Het schoolmeubilair is gemaakt door een 
gespecialiseerde timmerman uit Kathmandu en 
opgeleverd in 2020. 
 
Het schoolbestuur zorgde voor het vervoer van 
Kathmandu naar Haku Besi. 
 

 
Het project is afgerond. 
 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Totaalbudget van het project : 
waarvan BIKAS 

2.850,00 
2.850,00 

385.000 
385.000 

Uitgaven in 2020 
waarvan BIKAS 

2.660,00 
2.660,00 

369.314 
369.314 
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3.1.9 Betrawati 

 
Als gevolg van de aardbeving werden 
veel mensen van de Haku-entiteit 
dakloos. Velen vluchtten naar Betrawati in 
de vallei waar ze werden ondergebracht 
in golfplaten onderkomens en vervolgens 
in kazernes. 
 

 

Gebied: sociale begeleiding 

Plaats:  
Rasuwa district  

Voorwerp:  
ondersteunen van een cooperatieve vereniging. 

Partners :  
- Ngawa Tamang (Nepal) 
- HCI (Himalayan Climate Initiative) (Nepal) 

 

 

Verschillende vrouwen verenigden zich en 
benaderden HCI, met wie ze vroeger samengewerkt 
hadden om in Haku aardbevingbestendige huizen te 
bouwen, om samen een groentenproductieproject 
op te starten. 
 
In het kader van dit project betaalt de groep vrouwen 
de huur van een stuk land. BIKAS financieert de 
installatie van een serrekas en HCI zorgt voor 
training. HCI zal hiervoor het saldo van de gelden 
dat overbleef na de realisatie van het project 
‘resilient houses’ gebruiken. 
 
 

 
Als gevolg van de pandemie kon het project niet zoals gepland in 2020 van start gaan. Zodra de 
omstandigheden het toelaten, wordt het opnieuw gelanceerd. 
 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Totaalbudget van het project : 
waarvan BIKAS 

320,00 
320,00 

39.696 
39.696 

Uitgaven vóór 2020 
waarvan BIKAS 

316,76 
316,76 

 

Uitgaven 2020  0  

Voorziene uitgaven in 2021 
waarvan BIKAS 

 39.696 
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3.1.10 School Dhital 

De Dhitalschool is een van de scholen die 
stagiaires van de Artevelde-hogeschool in 
Gent verwelkomt. Na dit partnerschap 
kwamen sympathisanten samen om aan 
de specifieke behoeften van deze school 
te voldoen. 
In deze basis- en kleuterschool van 120 
leerlingen brachten de kinderen hun 
maaltijden mee. Dit was de oorzaak van 
veel gezondheidsproblemen 

 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Kaski district, rural municipality Annapurna, dorp Dhital 

Voorwerp :  
bouw van een schoolkeuken 

Partners :  
- Nepal House Kaski Nepal) 

 

 
 

 
Met de scholengemeenschap is daarom in 2019 afgesproken om een schoolkantine te organiseren. BIKAS 
dekte 3/4 van de kosten van keukenapparatuur, de schoolgemeenschap dekt het saldo van de apparatuur 
en de vergoeding van een kok, de lokale boeren zorgen voor het voedsel en de ouders betalen voor de 
maaltijd tegen kostprijs. 
 
In 2020 hebben wij, met andere donoren de bouw van een keukenlokaal en het aanleggen van een moestuin 
ondersteund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Sleutelgetallen EUR NPR 

Totaalbudget van het project : 
waarvan BIKAS 

1.400,00 
800,00  

190.000 

Uitgaven vóór 2020 
waarvan BIKAS 

 
800,00 

 

Uitgaven in 2020: 
waarvan BIKAS 

 
375,00  

200.000 
51.200 
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3.1.11 Sponsoring 

 
Verschillende groepen sympathisanten sponseren groepen kansarme kinderen, voornamelijk in de steden 
Kathmandu en Pokhara, door hun studies te financieren. 
 
Hoewel we samenwerken met erkende instellingen, willen we controleren of de gelden zorgvuldig worden 
besteed. Kinderen worden altijd geïdentificeerd met voor- en achternaam. Elke groep onderhoudt zoveel 
mogelijk direct contact via e-mail met de begunstigden. Wij vragen naar de resultaten van de examens. 
Tijdens bezoeken ter plaatse zorgen we ervoor dat de kinderen de lessen volgen en dat er geen dubbele 
subsidie is. 
 
Eén voorbeeld: 

De sponsoring van de kinderen van familie Gurung: 

Bandana, de oudste zus, is begonnen aan het 3 de jaar opleiding mondhygiëne, en zet na deze opleiding 

haar studies verder tot het bekomen van het diploma van tandarts. 

 

Usha en Nisha hebben hun opleiding afgewerkt en zijn aan het werk. Usha maakt traditionele sari’s en 

klederdrachten in opdracht van het Nepalese ministerie van cultuur. 

• Nisha werkt bij Woven, een organisatie die geleid wordt door vrouwen en die inzet op 

vrouwenemancipatie. 

• Shushan is de enige zoon, hij werkt nu de 10de klas af. Hij wil ingenieur worden, of in het leger gaan. 

 Uitgaven voor Sushan: 58.031 NPR 

• Uitgaven voor Bandana: ongeveer 150.000 NPR per academiejaar 

 
De raad van bestuur heeft beslist om dit soort activiteiten af te bouwen. Het aantal getroffen kinderen neemt 
af. Aan de andere kant stijgen de kosten per persoon, gezien het stijgende opleidingsniveau. 

 
  

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget 7.000,00  

Uitgaven in 2020 
 

6.555,00  
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3.2 Nieuwe projecten in realisatie 
 
Het nieuw project dat in 2020 werd opgestart loopt verder in 2021.  
 

3.2.1 Watervoorziening Manjuwa 

 
In 2019 kregen wij de vraag om een netwerk 
voor watervoorziening in Manjuwa aan te 
leggen. Het project omvatte het opvangen en 
oppompen van water, de levering ervan aan 
een hoofdreservoir en de aanleg van een 
distributienetwerk voor meer dan 200 
huishoudens. In maart 2020 ondertekenden 
wij de overeenkomst met de lokale partner.  .  

Gebied: infrastructuur 

Plaats  
Kavrepalanchok district, rural municipality Temal, 
dorpen Tundi, Pintong, Gyoigang, Dwaretole, Jomla, 
Foigang en Pandherole 

Voorwerp:  
Netwerk van watervoorziening d.m.v. een pomp 

Partners :  
- Manjuwa Water Supply Project Committee 

 

 

 

Het totale project is begroot op bijna 17 miljoen NPR, of 
ongeveer 135.395 euro. Het aandeel van BIKAS is 
beperkt tot 75% van dit bedrag. 
 
De uitvoering vergt o.m. de aanleg van een zwaardere 
electrische aansluiting om de waterpomp te voeden.  Voor 
de distributie is daar bovenop een ruim 500k NPR 
kostende transformator bij nodig 
 
Het project is grotendeels uitgevoerd in 2020 en loopt tot 
2021. 
 
In 2020 ontvingen we € 12.000 aan subsidies voor dit 
project. Ze komen uit de Vlaamse Noord-Zuid koepel 
(Provincie Antwerpen) en van de gemeente Zonhoven. De 
water distributiemaatschappij Pidpa heeft ons ook een 
ondersteuning van € 5.000 toegekend. 
 
 

 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Totaalbudget van het project : 
waarvan BIKAS 

135.395,00 
101.546,00 

16.924.367 
12.693.275 

Uitgaven in 2020:  
waarvan BIKAS 

 
67.995,00 

 
9.124.771 

Voorziene uitgaven in 2021  
waarvan BIKAS 

 
30.000,00 
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3.3 Noodhulp Covid 19 
 
De uitbraak van de Covid 19-pandemie heeft verwoestende gevolgen gehad in Nepal. Zelfs als het aantal 
besmette mensen en slachtoffers overzichtelijk is gebleven, zijn het de inperkingsmaatregelen die de 
economie volledig hebben ontwricht. Scholen zijn gesloten, het toerisme is een halt toegeroepen in een land 
dat een grote promotiecampagne had gevoerd voor 2020. 
 
Veel mensen kwamen plotseling zonder middelen te zitten. 
 
In dit kader is BIKAS door een aantal van haar partners ingeschakeld om projecten uit te voeren voor het 
verlenen van eenmalige noodhulp. We hebben op deze verzoeken gereageerd door de begunstigden te 
identificeren en ervoor te zorgen dat ze tot de meest benadeelde behoorden. 
 
Voor deze rubriek noodhulp werd er bij de begroting die we indienden in 2019 voor 2020 geen budget 
voorzien. 
 

3.3.1 Brick Children School 

Als onderdeel van het project beschreven in 3.1.1. is een bedrag van € 2.000 besteed aan sanitaire hulp 
tijdens een periode van lockdown. Dit werd ingezet voor een bewustmakingscampagne naar de ouders en 
de leerlingen i.v.m. met sanitaire maatregelen ter bescherming tegen de verspreiding van het virus. Maskers, 
handschoenen en zeep werden uitgedeeld. 
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3.3.2 Tijdelijke noodhulp 

 
Noodvoedselhulp voor families en alleenstaanden  in Bhaktapur en aan arme alleenstaande vrouwen in 
Kathmandu: 3.000 €. 
 
Noodvoedselhulp voor 200 families van vissers in Jalari en 80 families van Dalit wegenwerkers die in 
geïmproviseerde kampen in de omgeving van de meren van Begnas en Rupa wonen (Kaski district):  € 3.560. 
 
Distributie van voedselrantsoenen aan 113 Tamang-families afkomstig uit Haku en geïsoleerd in de 
Kathmandu-vallei: € 2.380. 
 
Noodvoedselhulp voor 217 families in Takam die het slachtoffer zijn geworden van een aardverschuiving als 
gevolg van een hevige moessonregen: € 5.425. 
 
Voedselhulp voor 256 achtergestelde families van Nuwakot: € 2.500. 
 
Voedselhulp voor 20 families in Khandbari : 369 €. 

 

 
 

 
 
 
 
 

3.3.3 CEPP 

Als gevolg van de inperkingsmaatregelen werd de werking van onze lokale partner CEPP aanzienlijk 
belemmerd en waren de middelen van CEPP uitgeput. BIKAS heeft beslist om uitzonderlijke steun toe te 
kennen aan CEPP om de continuïteit van haar bestaan te verzekeren. Het toegekende bedrag is € 8.501,82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

               Bhaktapur                                     Kathmandu                               Balche (Nuwakot)                            Begnasmeer 
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3.3.4 Cash for work 

 

 

 

De Sherpa-gemeenschap is bijzonder getroffen door het 
ontbreken van enige inkomsten of steun tijdens het 
toeristenseizoen in de herfst van 2020. Een Nepalese 
vereniging, Hill Development and Conservation Group Nepal, 
heeft een hulpprogramma ontwikkeld door kleine 
voetwegen/bergpaden- onderhouds-werkzaamheden te 
financieren inclusief een voetgangersbrug. Met deze 
vereniging hebben wij een overeenkomst gesloten.  
 
Een eerste termijn van dit programma (80%) is betaald in 
2020. 
 
 

Gebied: infrastructuur 

Plaats:  
Solukhumbu district, rural municipality Mahakulung. 

Voorwerp:  
kleine wegen- en infrastructuurwerken  

Partner:  
- Hill Development & Conservation Group (Nepal) 

 
 

Sleutelgetallen EUR NPR 

Budget  : 
waarvan BIKAS 

 
20.462,00 

 

Uitgaven in 2020: 
waarvan BIKAS 

 
16.370,00 

 

Uitgaven voorzien in 2021 
waarvan BIKAS 

 
4.092,00 
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3.4 Samenvatting van de uitgaven van 2020 
 

Hoofdstuk Project Ref. Datum Bruto bedrag Netto bedrag Begunstigde 

3.1.1 Brick Children School 156 23/03/20 3.033,88  3.000,00  Kopila Nepa 

3.1.1 Brick Children School 685 26/11/20 12.140,05  12.100,00  Kopila Nepa 

 Som 3.1.1   15.173,93  15.100,00   

3.1.2 Mane Vigur 049 27/01/20 2.533,88  2.500,00  Ram Bdr.Lama/Laxmi Dhoj Lama 

 Som 3.1.2   2.533,88  2.500,00   

3.1.3 Van School tot School 449 02/09/20 5.033,88  5.000,00  CEPP 

 Som 3.1.3   5.033,88  5.000,00   

3.1.5 Van School tot School 447 02/09/20 6.033,88 6.000,00  CEPP 

 Som 3.1.5   6.033,88  6.000,00   

 3.1.6 School Thulo Haku 619 05/11/20 1.148,88  1.115,00  Shree Haku Secondary School 

 Som 3.1.6   1.148,88  1.115,00   

 3.1.8 School Haku Besi 612 04/11/20 2.693,88  2.660,00  Ngawa Tamang 

   Som 3.1.8     2.693,88 2.660,00    

3.1.10 School Dhital 532 05/10/20 408,88  375,00  Nepal House Kaski 

 Som 3.1.10   408,88  375,00   

3.1.11 sponsoring 148 16/03/20 6.163,88  6.130,00  Srijana Poudel 

3.1.11 sponsoring 522 30/09/20 458,88  425,00  Nepal House Kaski 

 Som 3.1.11   6.622,76  6.555,00   

 Som 3.1   39.649,97  39.305,00   

3.2.1 Manjuwa 133 10/03/20 32.459,61  32.395,00  Manjuwa Khanepani Tatha Sarsafai 

3.2.1 Manjuwa 299 18/06/20 11.839,69  11.800,00  Manjuwa Khanepani Tatha Sarsafai 

3.2.1 Manjuwa 508 23/09/20 23.854,21  23.800,00  Manjuwa Khanepani Tatha Sarsafai 

 Som 3.2.1   68.153,51  67.995,00   

 Som 3.2   68.153,51  67.995,00   

3.3.1 Brick Children School 156 23/03/20 2.000,00  2.000,00  Kopila Nepa 

 Somme 3.3.1   2.000,00  2.000,00   

3.3.2 Voedselhulp 173 05/04/20 3.033,88  3.000,00  Babu Lal Lama Tamang 

3.3.2 Voedselhulp 200 25/04/20 3.593,88  3.560,00  Padam Raj Poudel 

3.3.2 Voedselhulp 201 26/04/20 2.413,88  2.380,00  Ngawa Tamang 

3.3.2 Voedselhulp 448 02/09/20 5.458,88  5.425,00  Yam Bahadur Harmel 

3.3.2 Voedselhulp 566 19/10/20 2.533,88  2.500,00  Babu Lal Lama Tamang 

3.3.2 Voedselhulp 895 22/12/20 402,88  369,00  Chuda Mani Giri 

 Som 3.3.2   17.437,28  17.234,00   

3.3.3 Continuïteit CEPP 668 20/11/20 8.535,70 8.501,82  CEPP 

 Som 3.3.3   8.535,70  8.501,82   

3.3.4 Cash for work 721 02/12/20 16.415,22  16.370,00  Hill Development & Conservation Group 

 Som 3.3.4   16.415,22  16.370,00   

 Som 3.3   44.388,20  44.105,82   

 TOTAAL   152.191,68  151.405,82   
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4  Projecten lopend of voorzien in 2021 
 
Voor de uitvoering van projecten in 2020 is een totaal budget van € 171.000 gereserveerd. Dit budget houdt 
rekening met een stabiele koers van de roepie ten opzichte van de euro 
 
 
 

4.1 Lopende projecten 
 
Voor de voortzetting van de in 2020 gestarte of eerder hieronder beschreven projecten hebben wij € 21.000 
gereserveerd.  
 

4.1.1 School Thulo Haku (bouwphase 2) 

Na het einde van de werken met betrekking tot het project beschreven onder 3.1.6, wenst de DPLIU de 
tweede verdieping te bouwen en ons in dit project te vergezellen. We verwachten de onderhandelingen over 
dit nieuwe project in 2021. 
 

 

4.1.2 Van school tot school (Jutepani en Hakpara) 

De voortzetting van het in 3.1.7 beschreven project staat gepland voor 2021. 
 
 

4.1.3 School Kalidevi (bouw) 

 
Het in 3.1.8 beschreven project wordt voortgezet en afgerond in 2021. 
 
 

4.1.4 Van school tot school (Chapp) 

 
Het project beschreven in 3.1.9 wordt vervolgd in 2021. 
 
 

4.1.5 Betrawati 

 
Het project gestart in 2019 en beschreven in punt 3.2.3 zal worden voortgezet in 2021. Er zijn geen 
onmiddellijke nieuwe uitgaven voorzien. 
 
 

4.1.6 Sponsoring 

De sponsoractiviteiten beschreven in punt 3.1.11 gaan door, maar zijn niet langer het onderwerp van onze 
prioriteiten. 
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4.2 Nieuwe projecten met realisatie in 2021 
 
De evolutie van de pandemie introduceert een hoge mate van onzekerheid, zowel bij de identificatie en keuze 
van onze projecten als bij de ontwikkeling van onze middelen. In 2020 hebben we echter een groot project 
gelanceerd. 
 
Naast dit project kunnen nieuwe ad-hoc-acties worden overwogen. 
 
Het budget voor nieuwe projecten is € 150.000. 
 

4.2.1 School Mallaj 

 

Gebied: onderwijs 

Plaats:  
Parbat district, rural municipality Jaljala, dorp Mallaj 

Voorwerp :  
Bouwen van een nieuw schoolgebouw met 10 klassen 

Partners :  
te bepalen 

 
In de jaren 2010 hebben we de ontwikkeling van een 
muilezelpad medegefinancierd om het dorp Mallaj te ontsluiten 
en te verbinden met de naburige stad Beni. 
 
Na de aardbeving van 2015 werd de dorpsschool ernstig 
beschadigd en waren de herstelmaatregelen ontoereikend. De 
lokale gemeenschap zocht onze steun voor een nieuw gebouw. 
 
In 2019 formuleerde de lokale gemeenschap haar project 
concreet: het herbouwen van een nieuw gebouw met 10 
klaslokalen. Een eerste begrotingsraming leidt tot ongeveer 
25.000.000 NPR (ongeveer 190.000 €) 
 
 
We hebben al een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente 

Lille die ons in 2019 € 1.900 heeft toegekend en ook  € 1.900  in 2020. 
. 

 
 
 
 

Oud gebouw project 
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5  Lijst van onze partners in Nepal in 2020 
 

Partners Project 

CEPP 
(Centre for Educational Policies and Practices) 
Tinkune, Kathmandu 
E-mail: info@schoolingnepal.org  , teekab@schoolingnepal.org  
Web: http://schoolingnepal.org  

3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 

Chuda Mani Giri 
+977 9849017706 

3.3.2 

HCI 
(Himalayan Climate Initiative) 
GPO Box: 12123 
House No. 692, Subarna Marga, Baluwatar, Kathmandu 
Tel: +977 1 4428976, +977 1 4442568 
E-mail: info@himalayanclimate.org   
Web : www.himalayanclimate.org 

3.1.9 

HDCG 
(Hill Development and Conservation Group) 
GR7J+6V7, Gudel 56000, Nepal 
Facebook: Hill Development and Conservation Group 

3.3.4 

Kopila Nepa 
Lalitpur, Nepal 
contact : Bimal Lal Shrestha  
E-mail : bimalani@mail.com.np  
Facebook : Kopila Nepa 

3.1.1 
3.3.1 

Mane Vigur Water Supply Users’ Committee 
Roshi Rural Municipality, Ward 11, Kavrepalantchok  
Contact:  Babu Lal Lama Tamang 
E-mail:  babulal70@hotmail.com  

3.1.2 

Nepal House Kaski 
Pokhara, Kaski 
Contact: Basanta Subedi 
E-mail : nepalhouse66kaski@hotmail.com    
Tel : +977 98460 43966, +977 98058 41926 
Web: https://nepalhousekaski.weebly.com  

3.1.10 
3.1.11 

 

Ngawa Tamang 
E-mail: mountainngawa@gmail.com  

3.1.6 
3.1.7 
3.1.8 
3.3.2 

Padam Raj Poudel 
Nepal Friendship Group, Pokhara-31 Ward Office 
E-mail: nepalgathering@gmail.com  

3.3.2 

Shree Haku Secondary School 
Director: Dawa Norchung Tamang, norchung.dawa@gmail.com  

3.1.6 

Srijana Poudel 
Damdame Drinking Water Committee Secretary 

3.1.11 

Yam Bahadur Harmel 
Dhaulagiri rural municipality, Takam, Myagdi 
E-mail: yamharmel2@gmail.com  

3.3.2 

 

mailto:info@schoolingnepal.org
mailto:teekab@schoolingnepal.org
http://schoolingnepal.org/
mailto:info@himalayanclimate.org
http://www.himalayanclimate.org/
mailto:bimalani@mail.com.np
mailto:babulal70@hotmail.com
mailto:nepalhouse66kaski@hotmail.com
https://nepalhousekaski.weebly.com/
mailto:mountainngawa@gmail.com
mailto:nepalgathering@gmail.com
mailto:norchung.dawa@gmail.com
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6  Lijst van onze nationale en internationale partners in 2020 
 

Partners Project 

Brick Children School 
15 Howards Field LL13 7ER Wrexham, United Kingdom 
E-mail: info@brick-children-school.org.uk  
Tel: +1978 359681 
Web: https://www.brickchildrenschool.com 

3.1.1 

Saint-Chamond Espoir 
Maison de quartier Vincent Goujon 
21 Place Nationale, F 42400 Saint Chamond 
Contact: Yves Laval 
E-mail:  yveslaval50@gmail.com  

3.1.2 

HE Space Children’s Foundation 
Huygensstraat 44, 2201 DK Noordwijk, Nederland 
Web: https://hescf.org 

3.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Getekend :  35 bladzijden 
 
Gabriël Roegiers 
Penningmeester BIKAS vzw 
 
mail :  gaby@bikas.be 
tel :  +32 9 373 7668 
gsm: +32 495 154 866  
 
 

Eeklo, 14 sept 2021 
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