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1.Missie en doelstellingen van BIKAS
Sinds meer dan 25 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 VN- duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015-2030.

1.1 Een 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 jaarlijks BNP per hoofd van amper 730 $. De bevolking, nu meer
dan 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
hebben deze verschrikkelijke gebeurtenissen tot gevolg gehad.
Op gebied van milieu is de toestand van Nepal catastrofaal. Erosie en ontbossing samen met de moesson
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 Himalayagletsjers, wat de blijvende waterbevoorrading van de bevolking bedreigt.
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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 markt te
kunnen bereiken.

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 dorpscomités voor
ontwikkeling (VDC) of Nepalese ngo's.
De projecten worden ter plaatse opgevolgd door regelmatige bezoeken van onze bestuurders en onze
leden. Met uitzondering van een belangrijk project dat in de jaren 2008-2012 door het ‘Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking’ werd gesubsidieerd, nemen onze bestuurders en leden, die uitsluitend
vrijwilligers zijn, alle verplaatsing- en verblijfskosten ten laste.
Onze activiteiten en projecten maken we bekend en beschrijven we in ons driemaandelijkse tijdschrift
‘BIKAS’. Deze informatie wordt aangevuld met actualiteiten en nieuws over Nepal. Onze sympathisanten
reiken ons deze informatie aan waaronder ook deze over onze projecten. Er is een Nederlandstalige en
een Franstalige uitgave.
In 2015 zijn onze activiteiten aanzienlijk door de zware aardbeving getroffen bepaald. Buiten een dringende
noodhulp hebben wij ons op de heropbouw gefocust. De noden zijn enorm en de reactie van de lokale
openbare instellingen is zeer langzaam. Gelukkig hebben wij op een geweldige reactie van onze leden en
sympathisanten kunnen rekenen, wat ons toelaat meer kleinschalige projecten parallel aan te gaan.
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2. Projectrealisaties tot en met 2014
In meer dan 25 jaar tijd heeft onze organisatie vele projecten in Nepal uitgevoerd. De lijst die volgt,
vermeldt de voornaamste projecten.
Omgeving van Kathmandu
 1976: 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.
Soluthumbu 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).
Kavrepalantchok district (Centrum)
 Installatie van een drinkwatervoorziening in Panchkhal.
 Bouw van een 5km lang weg in Kaharekhola (Seila road)
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 groetenkwekerijen.
 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 90m lang brug in gewapend beton voor voertuigen the Harnahari- Khumroj over de
Dhungre rivier.
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 groetenkwekerijen.
 Programma's voor gezondheidszorg: bescherming tegen slangenbeten, milieu-bescherming.
 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.
 Meer bepaald, in de VDC Benimanipur, dorp 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
VDC Dhurkot
 Bouw van een lagere school (500 leerlingen) te Dhurkot
 Bouw van een 65m lang hangbrug over de Khakara rivier
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Kaski district
VDC 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
Stad Pokhara
 Sponsoring van kinderen uit vluchtelingengezinnen
 Meren Keshi en Shewa: levering van labo materiaal voor kwaliteitscontrole van het water (in
samenwerking met de Franse ngo « L'Etape »).
Palpa district
VDC 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.
Dolpa district
 Herstellingswerken aan de lagere school te Tarakot.
Myagdi district
VDC Beni
 bouw van een gebouw voor bloedinzameling naast het ziekenhuis van Beni (Blood bank)
VDC Takam
 bouw van de middelbare school
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)
Sankhuwasabha district
 Levering van een stroomgenerator voor het hospitaal van Khandbari.
Rasuwa district
 Financiering van een imker in Thulo Bharku: multiplicatoreffect via opleiding andere boeren.
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3.Projectrealisaties in 2015
In de loop van het jaar 2015 heeft BIKAS 252.492 € naar Nepal overgeschreven. Dit is een stijging van
445% t.o.v. 2014.
De meeste tussenkomsten van dit jaar zijn rechtstreeks gelinkt met de aardbeving: zowel noodhulp als
tijdelijke heropbouw. Lopende projecten werden voortgezet.
Onze acties zijn door twee belangrijke hindernissen geremd.
De Nepalese regering heeft vrij snel een financiële tussenkomst voor heropbouw beloofd, onder
voorwaarde dat de heropbouw aan erkende normen voor aardbevingsbestendigheid zou voldoen.
Ondertussen zijn alleen voorlopige noodoplossingen toegelaten. Maar de bepaling van de normen laat op
zich wachten, zodat vele dorpelingen aarzelen om met een definitieve heropbouw te beginnen.
Na de afkondiging van de nieuwe grondwet zijn verschillende volksgroepen in staking gegaan en hebben
een blokkade van de grens met India georganiseerd. Daar brandstof en de meeste goederen uit India
worden ingevoerd, heeft het snel een schaarste tot gevolg gehad: de prijzen werden zo omhoog gedreven
en transport in het land was moeilijk tot onmogelijk door brandstofschaarste. De hulp aan afgelegen dorpen
werd daardoor niet vergemakkelijkt.
Niettegenstaande dit alles hebben wij in de loop van het jaar onze acties doorgezet.

3.1 Voortzetting van lopende projecten
3.1.1Brick Children School
Plaats: Lalitpur district, VDC Siddhipur
Het Lalitpur district ligt in het Zuiden van de stad
Kathmandu.
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 Foundation, zich bijzonder ingezet.
Kopila Nepal, een lokale ngo, is met deze
seizoensgebonden school voor deze kinderen in
Siddhipur begonnen. Een stichting uit Wales, « Brick
Children School Charity », draagt de personeelskosten
en volgt het pedagogisch aspect op. Dit project is in
2011 begonnen. Wij hebben onze inspanningen op de
infrastructuur gefocust.
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Voorwerp: Bijbouw van een bijkomend klaslokaal en bijkomend sanitair.
Zoals voor het hoofdgebouw werd het contract rechtstreeks met de leverancier, Hymalayan Prefab Ltd in
Kathmandu, afgesloten. De ngo Kopila Nepa volgde de werken op.

EUR

NRP

Totaalbudget van het project

16.500

1.877.585

Uitgaven in 2015

17.100

1.877.585

Totaal uitgaven

17.100

1.877.585
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3.1.2 Lulang school
Plaats: Myagdi district, VDC Lulang
Het dorpje Lulang bevindt zich in het district
Myagdi, op 5 uur loopafstand van Takam, waar
wij de bouw van een secundaire school
gefinancierd hebben. De lagere school van
Lulang staat op de hellingzijde en het de
speelplaats
loopt
gevaar
door
een
aardverschuiving af te glijden.

Voorwerp: bouw van een schoormuur.
Het project heeft als doel een muur van schanskorven gevuld met stenen te bouwen om de speelplaats en
de school tegen aardverschuivingen te beschermen. De muur is 40m lang en 3,50m hoog. Het lokale
dorpscomité heeft zich tot Bikas gewend nadat zij gezien hadden hoe de naburige VDC Takam door Bikas
ondersteund was geweest.
Er is met het comité afgesproken dat de lokale bevolking zelf voor het transport van het materiaal zorgt. De
lokale inbreng vertegenwoordigt 44% van het totale budget.

Door de aardbeving zijn de werkzaamheden één maand onderbroken. Gedurende het regenseizoen heeft
een aardverschuiving een deel van de speelplaats meegesleurd. Er zijn daardoor meerkosten ontstaan,
maar het werk kon voortgezet worden.
EUR
Totaalbudget van het project :
daarvan aandeel BIKAS

44.558
25.132

Uitgaven in 2015
daarvan aandeel BIKAS

20.000

Toekomstige uitgaven
daarvan aandeel BIKAS

5.132

NRP
100 %
56 %

4.678.632
2.638.887
2.249.620
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3.1.3 Ezelspad Kalipul-Dilfant
Plaats: Parbat district
Het dorpje Dilfant ligt in het noordwesten van dit district
op enkele kilometers van Beni. Tot 2012 was er een
smal éénpersoonsbergpad van 1,3 km dat een reeks
dorpsgemeenschappen op een hoog plateau verbond
met Beni, 500 m lager, hoofdstad van het naburige
Myagdi district. Het maakt deel uit van de VDC
Malajmajhfant. Dit was de enige toegang naar Beni om
goederen door mensen gedragen te transporteren of
om naar het ziekenhuis of naar de school te gaan.
In het regenseizoen was het pad dikwijls niet
begaanbaar en er waren regelmatig zelfs dodelijke
ongevallen door het uitglijden.
Voorwerp: bouw van een ezelspad.
Op vraag van het lokale dorpscomité hebben wij de
aankopen van het materiaal verzorgd, voor het
verwezenlijken van een gebetonneerd en beveiligd 2
meter breed ezelspad van 1.320 meter lengte met 1200
trappen.
Dank zij de uitgevoerde werken kan een gemeenschap
van duizenden mensen enorm veel tijd winnen.
Kinderen kunnen naar Beni naar school gaan, de
bevolking krijgt toegang tot gezondheidszorg. Ezels en
muilezels kunnen nu landbouwgoederen zoals rijst,
graan, gierst, maïs, mosterd, groenten, sinaasappelen, aardappelen en ook producten van dierlijke
oorsprong zoals melk van koeien en buffels, eieren en vlees van kippen gemakkelijk vervoeren.

In 2014 werd met het lokale dorpscomité afgesproken de verbinding tussen het ezelspad en de school
(350m) met dezelfde normen te laten bouwen. Begin 2015 werd de verbinding naar de school afgewerkt.
EUR

NRP

Totaalbudget van het project :
daarvan aandeel BIKAS

63.700
42.000

Uitgaven in vorige jaren :
daarvan aandeel BIKAS

37.300

5.113.465
4.578.491

Uitgaven in 2015
daarvan aandeel BIKAS

5.854

1.709.475
673.210

Totaal uitgaven
daarvan aandeel BIKAS 43.154

6.369.668

100 %
76 %

6.822.940
5.251.701
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3.1.4 Sponsoring
Meerdere groepen van sympathisanten sponsoren groepen van benadeelde kinderen uit voornamelijk de
steden Pokhara en Kathmandu, door hun studiekosten te financieren.
Ofschoon wij met erkende instellingen werken houden wij er aan te verifiëren dat de fondsen als goede
huisvader worden gebruikt. De kinderen zijn altijd met naam en voornaam gekend. In de mate van het
mogelijke onderhoudt elke groep rechtstreeks mailcontact met de begunstigden. Examenuitslagen worden
gevraagd. Bij bezoek ter plaatse gaan wij na dat de kinderen wel degelijk les volgen en dat er geen dubbele
subsidiëring gebeurt.

3.2 Nieuwe projecten
De aardbevingen van april en mei 2015 hebben een enorme solidariteitsstroom veroorzaakt. Talrijke
nieuwe sympathisanten hebben zich gemeld, individueel of als groepen met reeds ideeën en initiatieven om
aan de noden van het zwaar getroffen Nepal te verhelpen.
Onze projectfondsen werden daardoor deels aan noodhulp, deels aan heropbouw besteed.

3.2.1 Brick Children School
Deze instelling (zie 3.1.1), die door ons langdurig gesteund wordt, zit in nieuwe, aardbevingsbestendige
gebouwen en is na de ramp onbeschadigd gebleven. Zij heeft als opvangcentrum voor daklozen gediend
en een tijdje noodhulp aan de omringende bevolking verleend.
Volgende acties werden door ons ondersteund:
 27.04.2015: 2 dagen na de ramp: overschrijving van 10.000 € naar Kopila Nepa, de Nepalese ngo
die de Brick Children School runt, voor dekens en voedsel.
 16.05.2015: hulp voor 2 daklozen leerkrachten: 2.000 €
 08.06.2015: aankoop schoolmateriaal: 2.000 € (Project ondersteund door Unesco Vlaanderen)

3.2.2 Resilient houses
Een van onze lokale partners, de ngo Himalayan
Climate Initiative, heeft een model van
aardbevingsbestendige goedkope stalen skelet
voor gebouwen laten ontwikkelen. Dit systeem is
modulair en laat toe vrij snel nieuwe gebouwen te
installeren waarvan de muren door de bewoners
zelf bekleed worden. Met hulp van vrijwilligers uit
eigen land worden de gebouwen door de
dorpelingen zelf gebouwd.

Onze samenwerking wordt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld. De bijlage aan
deze overeenkomst bepaalt in welke locaties hoeveel modules geïnstalleerd zullen worden.
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3.2.2.1 Thulo Haku school
Plaats: Rasuwa district, VDC Haku
De VDC Haku bevindt zich in de Langtang National
Park en is door de aardbeving zwaar getroffen. Alle
huizen van de 9 ver afgelegen dorpen zijn vernield en
de bevolking kreeg bijna geen hulp van de buiten
wereld.
Voorwerp: voorlopige schoolgebouw
Een eerste actie was de bouw van een voorlopige
school in Thulo Haku, ter vervanging van de totaal
vernielde school, met vier modules ‘resilient house’.

EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

3.700

408.000

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

5.000

Totaal uitgaven :

5.000

vanuit BIKAS
vanuit HCI

583.441
583.441

Het project is af.

3.2.2.2 Thulo Haku
Het dorpje Thulo Haku is een van de 9 dorpen van de VDC Haku (zie 3.2.1).
Voorwerp: voorlopige heropbouw van 23 huizen
EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

21.300

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

21.300

2.346.000

1.850.614

Het project wordt voortgezet in 2016. Door de lange stakingen in de laatste maanden van 2015 werden de
transportkosten hoger als geschat. De begunstigden zijn zo arm dat bijkomend hulp voor de bekleding van
de huizen zal waarschijnlijk nodig zijn.

3.2.2.3 Nessing
Nessing is één van de 9 dorpen van de VDC Haku (zie 3.2.1).
Voorwerp: voorlopige heropbouw van 66 huizen
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EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

61.200

6.732.000

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

42.840
4.712.400

Het project wordt in 2016 voortgezet. Door de lange stakingen in de laatste maanden van 2015 werden de
transportkosten hoger dan geschat. De begunstigden zijn zo arm dat bijkomend hulp voor de bekleding van
de huizen waarschijnlijk nodig zal zijn.

3.2.2.4 Gopirang
Plaats: Makwanpur district,VDC Namtar
Het dorpje Gopirang wordt merendeels bewoond
door
Chepangs,
een
van
de
armste
gemeenschappen in Nepal. De gevolgen van de
aardbeving zijn voor de Chepangs bijzonder zwaar.
Voorwerp:
huizen.

voorlopige

heropbouw

van

25

De bouw van de huizen gebeurde met hulp van
jonge Nepalese vrijwilligers. Het project is af en de
dorpelingen zijn met de bekleding van de huizen
volop bezig.

EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

17.300

1.900.000

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

14.296
1.597.327

3.2.2.5 Katunje
Plaats: Ramechhap district, VDC Khimti
Dit district werd door de aardbeving zwaar
getroffen. Het merendeel van de bevolking zijn
Dalits (laagste kaste), waaronder alleenstaande
vrouwen. Zij leven van landbouw.
Voorwerp:
huizen.

voorlopige

heropbouw

EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

17.300

1.900.000

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

14.296
1.597.327

van

25
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3.2.2.6 Nilkantha

Plaats: VDC Nilkantha , district Dhading
Dit district werd ook door de aardbeving zwaar
getroffen.
Voorwerp: voorlopige heropbouw van 35 huizen.
Het project zal pas in 2016 volledig gerealiseerd
worden.

EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

28.600

3.150.000

Uitgaven in 2015 : vanuit BIKAS
vanuit HCI

20.020

3.2.2.7 Sindhuli
Plaats: Sindhuli district

Dit district is merendeels door de arme Tamang
gemeenschap bewoond. Het is eveneens door
de aardbeving zwaar getroffen.
Voorwerp:
huizen.

Voorlopig

heropbouw

van

38

Het project zal pas in 2016 volledig gerealiseerd
worden.
Dit district is merendeels door de arme Tamang
gemeenschap bewoond. Het is eveneens door de
aardbeving zwaar getroffen.
Het project zal pas in 2016 volledig gerealiseerd worden.
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EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

31.100

3.420.000

Uitgaven in 2015: vanuit BIKAS
vanuit HCI

21.770
2.697.827

3.2.3 Partnership met CWISH
BIKAS heeft een lange samenwerking met de Nepalese ngo CWISH (zie o.a. 2.6 en 2.10). In het kader van
een samenwerkingsovereenkomst hebben zij ons voorgesteld aan de voorlopige heropbouw van
schoollokalen deel te nemen. In samenwerking met de Nepalese Overheid werd het besloten TLC’s
(Temporary Learning Center) op te richten.
Plaats: Ramechhap district : VDC’s
Chanakhu, Chisapani en Puranagaun
Voorwerp : installatie van 6 TLC’s (2 per
VDC)
De scholen bevinden zich in verschillende
dorpen van de VDC’s en tellen samen 187
leerlingen. BIKAS draagt de helft van het
budget.

De scholen bevinden zich in verschillende dorpen van de VDC’s en tellen samen
187 leerlingen. BIKAS draagt de helft van het budget.
Het project was eind 2015 nog niet afgelopen.
EUR
Totaalbudget van het project :

9.000

Uitgaven in 2015 : aandeel BIKAS
aandeel CWISH

4.000

NRP
900.000

450.000
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3.2.4 Centre for Educational Policies and Practices (CEPP)
Binnen BIKAS heeft zich een groep sympathisanten uit het onderwijs gegroepeerd om aan het educatief
aspect van het onderwijs in Nepal te werken.
BIKAS ondersteunt derhalve de ‘Centre for Educational Policies and Practices’. CEPP is een erkende
Nepalese ngo die ook regelmatig met de Artevelde Hogeschool in Gent samenwerkt (zie verder 3.2.9).
In 2015 werd 5.000 € overgeschreven.

3.2.5 Centre for Agro-Ecology and Development (CAED)
CAED is een erkende Nepalese ngo en heeft o.a. een programma ontwikkeld voor de opleiding van
vrouwen, in het bijzonder in onderontwikkelde gemeenschappen. BIKAS ondersteunt hun programma
‘Women’s Reproductive Rights Program’ (WRRP).
In 2015 werd 2.750 € overgeschreven.

3.2.6 Cultureel project Balthali
Plaats: Kavrepalanchok district, VDC Balthali
Solar Cinema Nepal is een Nepalese ngo die oorspronkelijk tot doel had toegang te geven tot cultuur in
afgelegen dorpen en bij arme gemeenschappen. Na de aardbeving heeft een heroriëntering
plaatsgevonden. De link met onderwijs en opleiding werd duidelijker en men helpt nu ook de door de
aardbeving getroffen gemeenschappen zich aan de buitenwereld te tonen via film en beeld.
Balthali
is
gekend
als
schilderachtige
vakantieplaats. Maar de aardbeving heeft het dorp
zwaar getroffen. De schoolactiviteiten dienen
ondersteund te worden.
Voorwerp: toegang tot de digitale en mediawereld
Solar Cinema heeft een project over 2 jaar
ontwikkeld dat BIKAS ondersteunt. Fase 1 betreft
de aanschaffing van 6 laptops en de opleiding van
de leraars. Fase 2 betreft het draaien van een video
over het leven in Balthali na de aardbeving.

EUR

NRP

Totaalbudget van het project :

1.600

Uitgaven in 2015 : bij BIKAS
bij Solar Cinema Nepal

2.420

175.000
104.875

BIKAS

Jaarverslag 2015

17

3.2.7 Noodhulp Langtang
Plaats: Rasuwa district, VDC Langtang
De streek is door de trekkers zeer gekend voor haar prachtige berglandschappen. De Tamangs die er
leven behoren tot de armste gemeenschappen van Nepal.
Langtang is een van de door de aardbeving meest getroffen dorpen. Een lawine veroorzaakt door de
aardbeving heeft honderden doden slachtoffers gemaakt en een aardverschuiving heeft talrijke woningen
bedolven. Ter plaatse blijven hoofdzakelijk nog alleen vrouwen en bejaarden.
Voorwerp: noodhulp.
Na de ramp hebben zich jongeren van Langtang
gegroepeerd en het Himalayan Community
Committee (HCC) opgericht en als ngo laten
registreren. Een eerst actie was de verdeling van
dekens en enkele dakplaten voor de winter aan
de 117 gezinnen van Langtang.

EUR
Totaalbudget van het project :

10.000

Uitgaven in 2015 : bij BIKAS
bij HCC

5.000

NRP

508.600

Na overleg is er met HCC overeengekomen om een tweede fase (2016) te voorzien: kookmateriaal aan de
armsten van de gemeenschap verdelen.

3.2.8 Seila road
Plaats: Kavrepalanchok district, VDC Birtadeurali
In 2006 en 2007 had BIKAS de aanleg van een weg tussen Kolati en Kaharekola (5km) gefinancierd. Door
deze verbinding was de lokale gemeenschap gemakkelijk in contact met de buitenwereld (zie 2.6).
In 2015, nadat de aardbeving zware schade aan de
gebouwen
had
veroorzaakt,
heeft
een
aardverschuiving de weg gedeeltelijk onderbroken.
Voorwerp: reparatiewerken aan de weg
Ongeveer 400m moeten met stenen gevuld worden.
De werken zullen begin 2016 af zijn.
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NRP
400.000

5.000

3.2.9 Partnerschap met de Artevelde Hogeschool
Sinds jaren heeft de Artevelde Hogeschool (AHS) een nauwe band met Nepal ontwikkeld. Stagiairs van de
AHS gaan jaarlijks naar Nepal om hun theoretische kennis met de realiteit met een arm land in ontwikkeling
te confronteren. AHS werkt met verschillende Nepalese scholen samen in de Basmati streek (centraal
Nepal).
Een groep studenten van de Artevelde Hogeschool Gent liep stage in Nepal toen het land in april en mei
vorig jaar getroffen werd door twee zware aardschokken. De groep zette zich onmiddellijk in bij het
verlenen van basishulp. Na de terugkeer van de stagiairs besloot de directie van de Artevelde Hogeschool
(AHS) zich verder te focussen op hulp aan Nepal en zich hiervoor naar BIKAS te wenden.
Met de hulp van de lokale ngo Nepal House Kaski werden 4 projecten gedefinieerd.

3.2.9.1 Lagere school Khari
Plaats Dhading district, VDC Khari
De twee klasgebouwen van de lagere school waren totaal
vernield na de aardbevingen. Alle muren waren ingestort.

Voorwerp: heropbouw van de school
De werken gebeuren onder toezicht van Nepal House Kaski.
Er wordt een inbreng van de lokale bevolking geëist.
De werken worden in 2016 verder gezet. In 2016-2017 zal de
school open gaan.

EUR
Totaalbudget van het project :
Uitgaven in 2015 : bij BIKAS
bij Nepal House Kaski

NRP
632.500

5.500
619.400
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3.2.9.2 Heropbouw huizen Khoplang
Plaats: Ghorka district, VDC Khoplang
De 26 huizen van het dorp Khoplang werden door de
aardbeving
zwaar
beschadigd
en
waren
onbewoonbaar.
Voorwerp: heropbouw van 26 huizen
De werken gebeuren onder toezicht van Nepal
House Kaski. Er wordt een inbreng van de lokale
bevolking geëist.

EUR
Totaalbudget van het project :
Uitgaven in 2015 : bij BIKAS
bij Nepal House Kaski

NRP
900.000

7.800
886.400

De werken worden in 2016 verdergezet.

3.2.9.3 Brug Khoplang
In aansluiting van de heropbouw van de huizen, is er een smalle brug over de rivier nodig. Dit project zal in
2016 aan bod komen.

3.2.9.4 Brug Noubise
Plaats: Kaski district, VDC Chapakot.
Voorwerp: heropbouw brug Noubise.
Noubise is een dorpje van de VDC Chapakot, 15km ten westen van de stad Pokhara. Door een
overstroming na het regenseizoen 2015 werd de school van Noubise ontoegankelijk. Na het regenseizoen
was er nood aan heropbouw van de beschadigde pilaren van de brug. Dit project zal voor het regenseizoen
van 2016 gerealiseerd worden.
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3.2.10 Watervoorziening Paelep
Na de aardbeving hebben zich Franstalige sympathisanten gegroepeerd om de heropbouw van een dorpje
in het zwaar getroffen gebied van de Langtang National Park te steunen. In samenwerking met de Rotary
International en na onderzoek ter plaatse in 2015 werd het dorpje Paelep gekozen en een project
gedefinieerd (zie verder 4.12).
De uitgaven in 2015 betreffen noodhulp voor Paelep en kosten i.v.m. de beschrijving van het project.
In 2015 heeft BIKAS hiervoor 1.625 € uitgegeven.

3.2.11 Rechtstreekse noodhulp
Voor diverse noodtoestanden na de aardbeving hebben wij in 2015 4.150 € overgeschreven.
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3.3 Samenvatting van de uitgaven van 2015

Kapitel
3.1.1

Project
Brick Children School

3.1.2

Som
School Lulang

3.1.3
3.1.4

Som
Ezelspad
Sponsoring

3.2.1

Som
Brick Children School

3.2.2

Som
Resilient Houses

Ref
Datum
2015-1875 17-08-15
2015-2111 19-11-15
2015-1875 30-12-15
2015-0023 26-01-15
2015-1831 20-07-15
2015-2143 08-12-15
2015-0117
2015-0022
2015-0023
2015-1538
2015-1729
2015-1983

22-04-15
26-01-15
26-01-15
04-06-15
29-06-15
05-10-15

2015-0133 27-04-15
2015-1062 16-05-15
2015-1580 08-06-15
2015-1126 18-05-15
2015-1315 26-05-15
2015-1470 01-06-15

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10

Som
Partnerschap met CWISH
CEPP
CAED
Balthali
Langtang
Seila Road
Partnerschap met AHS
Paelep
Som
TOTAAL

2015-1595
2015-2095
2015-2096
2015-2017
2015-2098

09-06-15
16-11-15
16-11-15
16-11-15
16-11-15

2015-1787
2015-1728
2015-1686
2015-1972
2015-2050
2015-2154
2015-0382
2015-1810
2015-1818

10-07-15
29-06-15
22-06-15
30-09-15
28-10-15
15-12-15
30-12-15
15-07-15
16-07-15

Bedrag brutto Bedrag netto
8.685,88
8.652,00
5.133,88
5.100,00
3.359,68
3.350,00
17.179,44
17.102,00
5.000,00
5.000,00
10.037,51
10.000,00
5.033,88
5.000,00
20.071,39
20.000,00
5.887,88
2.854,00
4.682,88
4.643,00
2.372,88
2.339,00
4.562,98
4.592,98
533,88
500,00
1.753,88
1.720,00
13.906,50
13.794,98
10.037,51
10.000,00
2.033,88
2.000,00
2.033,88
2.000,00
14.105,27
14.000,00
10.037,51
10.000,00
10.037,51
10.000,00

Begunstigde
Himalayan Pre-Fab Ltd
Himalayan Pre-Fab Ltd
Himalayan Pre-Fab Ltd
Shree Lulang Ni Ma Vi Khel Mandan
Shree Lulang Ni Ma Vi Khel Mandan
Shree Lulang Ni Ma Vi Khel Mandan
Beni Kalipul Dillphant Goreto Bato
Srijana Poudel
Phanindra Prasad Adhikari
Butterfly Foundation
Marshyangdi Boarding High School
Marshyangdi Boarding High School
Koplia Nepa
Bimal L. Shrestha
Koplia Nepa
Himalayan Climate Initiative
Himalayan Climate Initiative

5.033,88

5.000,00

Himalayan Climate Initiative

10.037,88
42.917,25
21.821,75
21.351,18
20.069,63
141.306,59
4.033,88
5.033,88
2.783,33
2.453,88
5.033,88
2.576,88
13.341,50
625,00
1.038,00
1.663,00
249.377,30

10.000,00
42.840,00
21.770,00
21.300,00
20.020,00
140.930,00
4.000,00
5.000,00
2.750,00
2.420,00
5.000,00
2.543,00
13.300,00
625,00
1.000,00
1.625,00
245.318,98

Himalayan Climate Initiative
Himalayan Climate Initiative
Himalayan Climate Initiative
Himalayan Climate Initiative
Himalayan Climate Initiative
CWISH
CEPP
CAED
Solar Cinema Nepal
Himalayan Community Committee
Khaharekhola
Nepal House Kaski
Marc Preyat
Western Union Laurent Breuer
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4. Lopende projecten in 2016
4.1 Brick children school
4.1.1 Lopende uitgaven
Volgende uitgaven zijn voorzien:
 aankoop van 4 laptops: 5.000 €
 huur grond:1.300 €
 installatie zonnepanelen: 1.800 €

4.1.2 Bijkomend gebouw
De ngo Kopila Nepa, die de Brick Children School laat draaien, zou graag arme kinderen die bovendien
onder cerebral palsy lijden, in de Brick Children School opnemen. Hiervoor is een bijkomend gebouw op de
bestaande locatie nodig, dat BIKAS zal financieren.
Budget: 21.000 €

4.2 Resilient houses
4.2.1 Thulo Haku
Het project dat onder 3.2.2.2 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet. De armoede van de begunstigden is
zodanig groot dat er bijkomend hulp waarschijnlijk nodig zal zijn om hen de mogelijkheid te geven de
zijkanten van de ‘resilient houses’ te bekleden. Het project zal in 2016 afgesloten zijn.

4.2.2 Nessing
Het project dat onder 3.2.2.3 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet. Zoals in Thulo Haku, is bijkomende
steun waarschijnlijk nodig.

4.2.3 Nilkantha
Het project dat onder 3.2.2.6 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet en afgewerkt.

4.2.4 Sindhuli
Het project dat onder 3.2.2.7 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet en afgewerkt.

4.3 Partnerschap met Artevelde Hogeschool
4.3.1. School Khari : het project dat onder 3.2.2.7 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet en afgewerkt
zodanig dat het schooljaar 2016/2017 in de gerenoveerde gebouwen kan plaatsvinden.

4.3.2. Khoplang huizen : het project dat onder 3.2.2.7 voorgesteld is, wordt in 2016 voortgezet en
afgewerkt.

4.3.3. Brug Khoplang: het project dat onder 3.2.2.7 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet en
afgewerkt.

4.3.4 Brug Noubise
Het project dat onder 3.2.2.7 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet en tegen het begin van het
regenseizoen afgewerkt.

4.4 Partnerschap met CWISH: Khandbari Hospital
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Plaats: Sankhuwasabha district, stad Khandbari.
Khandbari is de hoofdstad van het Sankhuwasabha district
ten westen van het land aan de voet van de Makalu. De stad
ligt dicht bij het vliegveld van Tumlingtar.
Voorwerp: levering van medisch apparatuur
BIKAS heeft al in het verleden het hospitaal van Khandbari
ondersteund (zie 2.11). Sinds 2014 zijn er onderhandelingen
met het bestuur van het hospitaal om de behoeften te
definiëren. Door de wisseling van het medisch team op korte
termijn zijn deze onderhandelingen verschillende keren
onderbroken. Het project kan nu in 2016 uitgevoerd worden.
Voor de uitvoering van dit project kan BIKAS op de
samenwerking van CWISH rekenen. Deze Nepalese ngo was
al onze partner in verschillende projecten in het verleden (zie
2.5, 2.10, 2.11 en 3.2.3).
Budget: 6.000 €

4.5 Lulang school
Het project dat onder 3.1.2 voorgesteld is, wordt in 2016 voortgezet. Nadat de schoormuur afgewerkt zal
zijn, plannen we om een omheining om de speelplaats te laten plaatsen, zodat er geen gevaar is dat
kinderen naar beneden vallen.

4.6 Tentzeilen container
Na de aardbeving is er ook positieve respons van ondernemingen geweest. De Firma Sioen, die o.a. in de
zeildoek/plastic covers-industrie- chemische sector zit, heeft businesspartners gebundeld om een container
vol met tenten en tentenzeilen naar Nepal te sturen. Er werd op BIKAS gerekend om de nodige partners ter
plaatse te vinden. Zo is een partnerschap met onze partner HCI tot stand gekomen. De container is
uiteindelijk in Calcutta in juli 2015 toegekomen. De Nepalese overheid heeft eerst zware invoerrechten op
deze gift willen heffen. Tijdens de wekenlange onderhandelingen was er een blokkade aan de Indische
grens door de opstand van tegenstanders van de nieuwe Nepalese grondwet. Einde 2015 was deze
staking nog niet gedaan. BIKAS heeft zich akkoord verklaard een deel van de bewaarkosten in de haven
van Calcutta te dragen.
Budget: 10.000 €

4.7 Langtang
Het project dat onder 3.2.7 voorgesteld is wordt in 2016 voortgezet. Met de lokale ngo HCC werd overeen
gekomen om onder de 117 gezinnen van Langtang kookmateriaal te verdelen. Dit zou voor het toeristisch
seizoen moeten gebeuren, zodat de bevolking maaltijden aan de trekkers van de Langtang National Park
kunnen aanbieden.
Budget: 10.000 €

4.8 Cultureel project Balthali
Het project dat onder 3.2.6 voorgesteld is, wordt in 2016 voortgezet. Met de hulp van de ngo Solar Cinema
Nepal wordt er een video over de levensomstandigheden in Balthali na de aardbeving gedraaid.
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Budget: 2.000 €

4.9 CEPP
In 2016 blijven wij CEPP (zie 3.2.4) bij het ontwerpen van pedagogisch materiaal en methodologie
ondersteunen.
Budget: 6.000 €

4.10 Paramendo Eco Farming
BIKAS heeft in het verleden deze instelling ondersteund
(zie 2.12). Paramendo Eco Farming is een ecologische
boerderij die tot doel heeft wetenschappelijke maar
natuurlijke landbouwmethodes in een berglandschap te
bevorderen om de levenstandaard van de lokale
Tamang bevolking te verhogen. Zij kweken o.a.
fruitbomen en groenten.Door de aardbeving is de
boerderij vernield en de velden zijn zwaar beschadigd
geweest. De boerderij moet weer van nul herbeginnen.
Plaats: Rasuwa district, VDC Syafru
De boerderij maakt deel uit van het dorpje Thulo
Bharku, in de Langtang National Park.
Voorwerp: bouw van schoormuren
Door de bouw van ondersteunings-muren en waterreservoirs wil men een efficiënte fruitbomen kwekerij in
terrassen tot stand brengen.
Budget: 3.000 €

4.11 Khandbari school
Plaats: Sankhuwasabha district, stad Khandbari (zie ook
4.4.1).
Na de aardbeving was de middelbare school (openbare
instelling) niet meer toegankelijk en een voorlopige oplossing
werd gezocht. Een groep sympathisanten van BIKAS heeft zich
tot doel gesteld een project voor te bereiden voor een
voorlopige heropbouw in afwachting dat de Nepalese overheid
de bouwvergunningen en de middelen voor een definitieve
heropbouw vrijmaakt.
Er wordt met een lokaal comité samengewerkt, de Bikas
Management Committee, die de Barun Secundary English
School vertegenwoordigt.
Voorwerp: bouw van twee klasgebouwen
In samenwerking met Himalayan Pre-Fab Ltd, met wie BIKAS
voor de Brick Children School gewerkt heeft, zullen 2 gebouwen
geïnstalleerd worden: het ene met 4 klaslokalen en het andere
met 2 klaslokalen en sanitaire blokken voor jongens en meisjes.
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De bedoeling is alles voor begin van het schooljaar 2016-2017 klaar te krijgen. De instelling zal voor de
voorbereidingswerken (grond voorbereiding, water- en elektriciteitsaansluiting, riolering, enz.) zorgen en
BIKAS voor de gebouwen zelf (ca. 70% van het totaal budget).
Budget bij BIKAS: 25.000 €

4.12 Watervoorziening Paelep
Als gevolg van de activiteiten beschreven onder 3.2.10 wordt een project ontwikkeld voor de
watervoorziening van Paelep. Dit project wordt in samenwerking tussen de Rotary en BIKAS opgesteld.
Elke partner zal voor de financiering van een deelproject verantwoordelijk zijn.
Paelep is een dorp van de VDC Ramche in de Langtang National Park. Na de aardbeving is er met de
bevolking vastgesteld dat een belangrijk behoefte was aan toegang tot water. Een lokale comité wordt
opgericht, in samenspraak met de autoriteiten van de VDC Ramche.
Plaats: Rasuwa district, VDC Ramche
Voorwerp: watervoorziening in Paelep
Het project wordt in vier fasen verdeeld.
1. Opvang water aan de bron
2. Waterleiding van 1,5 km tot aan de watertank
3. Bouw van een watertank
4. Opbouw van een waterverdelings- netwerk
van de watertank tot aan een zevental
aftappunten
BIKAS neemt de verantwoordelijkheid voor de
financiering van de fasen 1 tot en met 3.
Budget: 13.000 €

4.13 Peterschapsprojecten
De lopende sponsoring zal voortgezet worden maar maakt geen deel uit van onze prioriteiten
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LIJST VAN ONZE PARTNERS IN NEPAL
Bikas Management Committee
Barun Multiple Campus, Khandbari, Sankhuwasabha
Contact: Rudra Nat Dahal
E-mail: dahalrudra18@gmail.com
Butterfly Foundation
P.O. Box: 573, Lakeside, Baidam, Pokhara-6, Nepal
Tel: +977- 61- 461892, 462853
contact : Mr. Govinda Raj Pahari
E-mail:pahari_govinda2002@yahoo.com
Web: www.butterflyfoundation.org
C.A.E.D.
(Centre for Agro-Ecology and Development)
PO Box 4555, Kathmandu – Nepal
E-mail: seacow@healthnet.org.np
Web : http://www.caed.org.np
CEPP
(Centre for Educational Policies and Practices)Tinkune, Kathmandu
E-mail: info@schoolingnepal.org , teekab@schoolingnepal.org
Web: http://schoolingnepal.org
C.W.I.S.H.
(Children and Women in Social Services and Human Rights)
P.O. Box No. 21433
Triratna Marg, 89/11, Buddhanagar,Ward No: 10 , Kathmandu, Nepal
Tel.: +977-1- 4784545, 4780446
Fax: +977-1- 4781386
Email: info@cwish.org.np
Website: www.cwish.org.np
HCC
(Himalayan Community Committee)
Langtang-7, Rasuwa, Nepal
contact : Chhime Renzin Tamang
E-mail : langtangboy@hotmail.com
HCI
(Himalayan Climate Initiative)
GPO Box: 12123
House No. 692, Subarna Marga, Baluwatar, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 1 4428976, +977 1 4442568

E-mail: info@himalayanclimate.org
Web : www.himalayanclimate.org
Kalipul-Dilfant Mule Track Construction Committee
Mallaj-Majhphant, Parbat, Nepal
E-mail : kdmtccsecretary@yahoo.com
Kopila Nepa

26

BIKAS

Jaarverslag 2015

Lalitpur, Nepal
contact : Mr. Bimal Lal Shrestha
Email : bimalani@mail.com.np
Facebook : Kopila Nepa
Lulang School Committee
(Shree Lulang Lower Secondary School Play Ground Construction Committee)
Lulang-8 Lulang Myagdi Nepal
contact : Sunil Rasaili
Tel: +977-9846195111
E-mail : sunil.rasaili.sr@gmail.com
Marshyangdi Boarding High School
P.O. Box : 8550, Mehpy, Naya-bazar 16, Kathmandu, Nepal
Tel : +977-1- 4360380
E-mail :marshyangdi@mail.com.np
Facebook : Marshyangdi Boarding High School
Morning Star Secondary Boarding School
Dhikur Pokhari VDC, Nagdanda, Kaski, Nepal
Tel: +977-61-621334
contact : Mr. Phanindra Prasad Adhikari
Email: mssbsn@yahoo.com
Web : www.morningstarhss.edu.np
Narayan Bhakta Shresta
Thankot, Kathmandu
Paramendo Eco Farming
Thulo Barkhu, Shyabru, Rasuwa
Contact: Angnima Tamang
E-mail: angnima@paramendo.com
Nepal House Kaski
Pokhara, Kaski
Contact: Basanta Subediu
Seila Road
Kaharekhola Kajway Pul Upabokhta Samiti
Kaharekhola, Birtadeurali, Kavrepalanchok
Contact: Hem Bahadur Chaulagai;
Tel: +977-9851007574
E-mail: hemchaulagai@gmail.com
Solar Cinema Nepal
(Saurya Chalachitra Bepal)
Anamnagar-32, Kathmandu
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