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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. 
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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 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 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 2016 hebben wij ons op heropbouwprojecten na de zware aardbeving van 2015 gefocust. De noden zijn 

enorm en de lokale openbare instellingen zetten de richtlijnen voor heropbouw zeer langzaam om. Wij zijn 

van deze administratieve traagheid afhankelijk. 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 2015 
 

In bijna 30 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. 

 

Chitwan 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 te Harnahari- Khumroj over de 

Dhungre rivier. 

 

Dolpa district 

 Herstellingswerken aan de lagere school te Tarakot. 

 

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 labomateriaal voor kwaliteitscontrole van het water (in 

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

Kavrepalantchok district 

VDC Panchkhal 

 Installatie van een drinkwatervoorziening in Panchkhal. 

VDC de Birtadeurali 

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

 

Lalitpur district 

VDC Siddhipur – Brick Children School 

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

 

Makwanpur district 

VDC Namtar 

 Bouw van 25 voorlopige ‘resilient houses’ 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) 

 

Myagdi district 

VDC Beni 

 bouw van een gebouw voor bloedinzameling naast het ziekenhuis van Beni  (Blood bank). 

VDC Takam 

 bouw van de middelbare school. 

 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 groetenkwekerijen. 

 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. 

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 
 

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. 

 

Parbat district 

VDC Malajmajhfant 

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

VDC Chanakhu 

 Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Saraswati Secondary School en Harisiddhi Secondary 

School). 

VDC Chisapani 

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

Lower Secondary School). 

VDC Khimli 

 Bouw van 25 voorlopige ‘resilient houses’ te Katunje. 

VDC Puranagaun 

 Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Thanpati Lower Secondary School en Punya Lower 

Secondary School). 

 

Rasuwa district 

VDC Syaphru 

 Financiering van een imker in Thulo Bharku: multiplicatoreffect via opleiding andere boeren.  

 

Sankhuwasabha district 

 Levering van een stroomgenerator voor het hospitaal van Khandbari. 

 

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 2016 

In de loop van het jaar 2016 heeft BIKAS 157.797 € naar Nepal overgeschreven.  

 

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. 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. De stakingen waren pas in maart 2016 gedaan. 

 

 3.1  Voortzetting van lopende projecten 

 3.1.1  Brick 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 seizoens-

gebonden 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. 

 

In 2016 hebben wij kleine investeringen ten lasten genomen die de continuïteit van de activiteiten zeker 

stellen: jaarlijkse huur van de grond (145.000 NRP), aankoop van 4 pc’s (552.000 NRP), aankoop en 

plaatsing van zonnepanelen (211.795 NRP). 
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Andere uitgaven hebben plaats gevonden in het kader van het nieuwe centrum voor ‘cerebral palsy’ (zie 

3.2.2). 

 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project: 

            waarvan BIKAS 

  7.855,58 

  7.855,58 

100 %          908.795   

100 %          908.795    

Uitgaven in 2016 

            waarvan BIKAS 

    

  7.855,58 

   

                    908.795    

 

 

 3.1.2  Lulangschool 

 

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 de speelplaats loopt gevaar door een 

aardverschuiving af te glijden. 

 

Voorwerp: bouw van een schoormuur 

Het project had 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 had zich tot Bikas 

gewend nadat zij gezien hadden hoe de naburige 

VDC Takam door Bikas ondersteund was geweest. 

 

Er was toen met het comité afgesproken dat de 

lokale bevolking zelf voor het transport van het 

materiaal ging zorgen. De lokale inbreng 

vertegenwoordigde 44% van het totale budget. 

 

In 2016 hebben wij de laatste schijf van onze 

bijdrage uitbetaald. 

 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project: 

            waarvan BIKAS 

  44.558 

  25.132 

100 %          4.678.632  

  56 %          2.638.887  

Uitgaven vóór 2016 

            waarvan BIKAS 

 

  20.000 

   

                    2.249.620  

Uitgaven in 2016 

            waarvan BIKAS 

 

    5.132 
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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.  

 

Fase 1: in 2014 heeft Bikas een gebetonneerd en beveiligd 2 

meter breed ezelspad van 1.315 meter lengte met 1663 trappen 

gefinancierd. 

 

Fase 2: in 2015 werd de verbinding van 355 meter lengte met 

433 trappen tussen het ezelspad en de lagere school van 

Majhafant afgewerkt. 
 

Fase 3: herstelwerken aan het ezelspad. 

 

Bij de sterke regens van het regenseizoen 2016 heeft een 

aardverschuiving het ezelspad op twee plaatsen op 20 meter 

lengte weggesleept. Wij hebben de herstelwerken ten lasten 

genomen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project  

            waarvan BIKAS 

  63.700  

  42.000  

   7.418.385  

   5.842.315 

Uitgaven in de vorige jaren: 

            waarvan BIKAS 

 

  43.154  

   7.418.385  

   5.842.315 

Uitgaven in 2016 

            waarvan BIKAS 

 

    1.250  

     

      144.037  

Totale uitgaven 

            waarvan BIKAS 

 

44.404 

100 %          8.532.415  

  69 %          5.986.352  
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 3.1.4   Watervoorziening Paelep 

Na de noodhulp van 2015 werd een project ontwikkeld voor de watervoorziening van Paelep. Dit project 

werd in samenwerking tussen de Rotary van Gerpinnes en BIKAS opgesteld. Elke partner is voor de 

financiering van een deelproject verantwoordelijk. 

 

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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project: 

            waarvan BIKAS 

  13.000 

 

100,00%    1.400.000 

 

Uitgaven in 2016 

            waarvan BIKAS 

 

    11.400 

   

639.738 

Uitgaven verwacht in 2017 

            waarvan BIKAS 

 

  1.600 

 

760.000 

 
De lokale bevolking heeft het materiaal uitgeladen, te voet ter plaatse gedragen en de uitgraving en de 
plaatsing van de buis onder toezicht van een opzichter gedaan.  
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 3.1.5  Cultureel project 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. 

 

Plaats: Kavrepalanchok district, VDC Balthali 

 

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 media-wereld 

Solar Cinema heeft een project over 2 jaar ontwikkeld dat 

BIKAS ondersteunt. Fase 1 betrof de aanschaffing van 6 

laptops en de opleiding van de leraars. Dit werd in 2015 

verwezenlijkt. Fase 2 betreft het draaien van een video 

over het leven in Balthali na de aardbeving en werd in 

2016 gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 2.000      

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                            bij Solar Cinema Nepal 

2.000  

    

    

     

 

 3.1.6  Tentenzeilen 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 aangesproken 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 pas 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. De container is 

uiteindelijk in maart 2016 in Kathmandu toegekomen. BIKAS heeft zich akkoord verklaard een deel van de 

bewaarkosten in de haven van Calcutta te dragen. 
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 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 10.000     

Uitgaven in 2016 bij BIKAS: 5.280       

 

De verdeling van de tenten en tentenzeilen is door HCI georganiseerd. HCI heeft de container bewaard en 

als werfbarak kunnen gebruiken. 

 3.1.7  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 in 2015 met ondersteuning van Bikas was de 

verdeling van dekens en enkele dakplaten voor de winter aan de 117 gezinnen van Langtang.  

 

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

armsten van de gemeenschap verdelen. 

 

 

 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project: 8.000 900.000 

Uitgaven in 2016 bij BIKAS 

                                bij HCC 

8.004 

    

    

920.255 
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 3.1.8  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. 

Dit programma, dat en noodoplossing aan de behoeften aan herbouwen bood, is voortgezet en afgewerkt. 

Ondertussen is de regering met een programma voor definitieve herbouwen gestart en HCI focust zich op 

langdurige acties. 

 3.1.8.1  Thulo Haku 

 

Plaats: Rasuwa district, VDC Haku 

Het dorpje Thulo Haku is een van de 9 dorpen 

van de VDC Haku. De VDC Haku bevindt zich in 

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 heropbouw van 23 

huizen 

Bij de aardbeving werden 23 huizen door brand 

totaal vernield.  
 
 
 
 

 EUR NPR 

Totaalbudget van het project: 21.300 

   

2.346.000 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                bij HCI  

21.300 

    

    

1.850.614 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                              bij HCI 

2.933  

 

Het programma betrof uiteindelijk 27 huizen. Door de lange stakingen in de laatste maanden van 2015 

werden de transportkosten hoger dan geschat. Wij hebben ook zinkenplaten aan de 23 armste gezinnen laten 

leveren om de geleverde ijzeren structuur te bekleden.  
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 3.1.8.2  Nesing 

 

Plaats : Rasuwa District, VDC Haku 

Nesing is één van de 9 dorpen van de VDC Haku (zie 3.1.8.1). 

Voorwerp: voorlopige heropbouw van 66 huizen 

Na de heropbouw van 30 huizen in een eerste fase werd de bouwvergunning voor de tweede fase van 36 

huizen geweigerd. De overheid wil nu aan definitieve heropbouw voorrang geven. 

In samenspraak met de dorpelingen werd door Bikas beslist als compensatie een schoolgebouw te 

financieren (zie 4.2.1). 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 61.200 

   

6.732.000 

 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                bij HCI  

42.840 

    

    

1.850.614 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                               bij HCI  

8.417  

 

 3.1.8.3  Dadagaun 

 
Plaats: Ramechhap district, Manthali Municipality 

Wegens administratieve moeilijkheden was 
onze partner HCI gedwongen het 
oorspronkelijk project in de Sindhuli district 
door een project in de Ramechhap district te 
vervangen.  
  
Voorwerp: Voorlopig heropbouw van 38 
huizen. 
De dorpsgemeenschap bestaat hoofdzakelijk 
uit Dalits, de laagste kaste in Nepal. Zij leven 
van veekwekerij. Hun huizen van stenen en 
modder zijn door de aardbeving vernielt 
geweest. Zij zijn door de vrijwilligers van HCI 
als gemeenschap in zware nood 
geïdentificeerd. 
 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 31.100 

  

3.420.000 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                 bij HCI  

21.770 

    

    

2.697.827 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                             bij HCI  

4.268  

 

 

Het project is afgesloten.  



BIKAS          Activiteitenverslag 2016         16/31 

 3.1.8.4  Nilkantha 

 

Plaats: Dhading district, Nilkantha Municipality 

 

Dit district werd ook door de aardbeving zwaar getroffen. 

Nilkantha wordt door de Kumal gemeenschap bewoond, een 

van de armste oorspronkelijke gemeenschappen die nu als 

arbeider in de bouwbedrijven werken. Zonder externe steun 

zou voor hen een heropbouw onmogelijk geweest zijn. 

 

Voorwerp: voorlopige heropbouw van 35 huizen. 

 

Het project is afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 28.600 3.150.000 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                  bij HCI 

20.020 

    

    

2.484.840 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                              bij HCI 

3.932  
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 3.1.8.5  Lakhanpur 

 

Plaats : Ramechhap district, VDC Lakhanpur 
 
Deze Newar gemeenschap was al in 1993 
door een aardverschuiving getroffen en nog 
eens door de aardbeving van 2015. 
 
Voorwerp: voorlopige heropbouw van 25 
huizen 
Er werd voor een nieuwe veiligere vestiging, 
niet meer voor aardverschuivingen gevoelig, 
gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 28.600 2.250.000 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                  bij HCI 

20.020 

    

    

 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                              bij HCI 

3.932  

2.103.294 

 
Het project is afgesloten. 

 

 3.1.9  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 het ‘Centre for Educational Policies and Practices’. CEPP is een erkende 

Nepalese ngo die ook regelmatig met de Artevelde Hogeschool in Gent samenwerkt. 

 

In 2015 werd 5.700 € overgeschreven. 

 

 EUR NRP 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                              bij CEPP 

5.700 

    

    

630.959 

 

De uitgaven gingen naar aankoop van boeken, aanschaffing van pc’s, een bromfiets en werkingskosten. 

Dankzij deze uitgaven konden 5 klassen voor een aantrekkelijker onderwijs aangepast worden.  
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 3.1.10  Khandbari Hospital 

 

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 medische apparatuur 

 

BIKAS heeft al in het verleden het hospitaal van Khandbari ondersteund (zie 2). 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. 

 

Eind 2014 hadden wij 5.100 € naar onze lokale partner CWISH voor dit project overgeschreven. Na de 

verschrikkelijke aardbeving van 2015 werd dit bedrag, in samenspraak met CWISH, naar een noodhulp 

programma van heropbouw van 6 voorlopige scholen verschoven (zie activiteitenverslag van 2015). 

 

In 2016 hebben wij het nodige budget bij CWISH hersteld. De nodige apparatuur werd in september 

geleverd. CWISH heeft de betaling uitgevoerd. 

 

Wij zijn nu in onderhandelingen met het hospitaal en de leverancier om bijkomend apparatuur aan te 

schaffen. 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 6.000  

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                              bij CWISH 

5.600 

    

    

587.996 

 

  

 3.1.11  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 tot BIKAS te wenden. 

  

Met de hulp van de lokale ngo Nepal House Kaski werden 4 projecten gedefinieerd.  
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 3.1.11.1  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 Shree Manakamana 

Primary School 

De werken zijn onder toezicht van Nepal House 

Kaski gebeurd en waren in 2016 klaar. De school 

heropende voor het schooljaar 2016-2017. De 

dorpelingen hebben het klasmeubilair zelf geleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 7.100 632.500 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                 bij Nepal House Kaski 

5.500 

    

    

619.400 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                             bij Nepal House Kaski 

955  

Totale uitgaven: bij BIKAS 

                           bij Nepal House Kaski 

6.455   
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 3.1.11.2   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. 

Er was voor de afwerking nog budget nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 7.800 897.000 

Uitgaven vóór 2016: bij BIKAS 

                                 bij Nepal House Kaski 

7.800 

    

    

 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                             bij Nepal House Kaski 

  

886.400 

Totale uitgaven: bij BIKAS 

                           bij Nepal House Kaski 

7.800  

886.400 
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 3.1.11.3  Brugje Khoplang  
 

Plaats: district Ghorka, VDC  Khoplang 

(zie 3.1.11.2) 

Voorwerp: Brugje Khoplang 

Aansluitend bij de heropbouw van de huizen (zie 

vorige), was er een smalle brug over de rivier 

nodig. Het project was in 2016 gerealiseerd. 

Bikas doet aan een terugbetaling van de gemaakte 

kosten en dat wordt gestort in 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 3.874 445.000 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                             bij Nepal House Kaski 

  

343.000 

Totale uitgaven: bij BIKAS 

                           bij Nepal House Kaski 

  

343.000 
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 3.1.11.4  Brug Noubise 
 

Plaats: Kaski district, VDC Chapakot. 

Noubise is een dorpje van de VDC Chapakot, 15km 

ten westen van de stad Pokhara. 

 

 Voorwerp: heropbouw brug Noubise. 

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. 

In de loop van de werken heeft men vastgesteld dat 

een bijkomend pilaar nodig was. 

  

 

 

 

 

Het project is afgelopen. 

  

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 5.020 578.000 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

                             bij Nepal House Kaski 

12.775  

1.454.075 

Totale uitgaven: bij BIKAS 

                          bij Nepal House Kaski 

12.775  

1.454.075 
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 3.1.12  Peterschappen. 

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. 

 

De raad van bestuur heeft beslist van dit soort activiteiten stapsgewijs af te zien. 

 

 EUR NRP 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS 

 

7.670       
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 3.2  Nieuwe projecten in realisatie 
In 2016 werden nieuwe projecten in het kader van de heropbouw van Nepal na de aardbeving ontwikkeld. 

Deze projecten stroken met het algemeen plan voor heropbouw van de overheid en zijn aan talrijk 

administratieve verplichtingen onderhevig. 

 3.2.1  Khandbari school 

 

Plaats: Sankhuwasabha district, stad Khandbari (zie ook 3.1.10) 

 

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, het 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, zijn 2 gebouwen 

geïnstalleerd: het ene met 4 klaslokalen en het andere met 2 

klaslokalen en sanitaire blokken voor jongens en meisjes.  

De instelling heeft voor de voorbereidingswerken gezorgd (grond 

voorbereiding, water- en elektriciteitsaansluiting, riolering, enz.) 

terwijl BIKAS de kosten voor de gebouwen zelf (ca. 70% van het 

totaal budget) heeft gedragen. 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 25.000 4.100.000 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS  22.500 2.677.445 

Totale uitgaven: bij BIKAS  22.500 2.677.445 
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 3.2.2  Brick Children School 

Plaats: Lalitpur district, VDC Siddhipur (zie ook 

3.1.1) 

 

Voorwerp: Bijkomend gebouw. 

De ngo Kopila Nepal, die de Brick Children School laat 

draaien, zou graag arme kinderen die bovendien onder 

cerebral palsy lijden, in de Brick Children School 

opnemen. Deze kinderen hebben aangepaste lokalen 

nodig. De Belgian Brick Children School Foundation 

(BBCSF), lid van BIKAS, schrijft zich in dit 

projectinitiatief in. Een budget van 21.000 € was al 

voorbehouden voor het bouwen van een nieuw lokaal 

voor de opvang van deze kinderen. Zoals voor de vorige 

gebouwen heeft men op de vakkundigheid van het 

bedrijf Himalayan Prefab Ltd beroep gedaan (zie ook 

3.2.1). 

 

De inrichting en de opening zijn voor 2017 voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 21.000 2.415.000 

Uitgaven in 2016: bij BIKAS  22.384 2.351.033 

Totale uitgaven: bij BIKAS  22.384 2.677.445 
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 3.2.3  Paramendo Eco Farming 

Plaats : Rasuwa district, VDC Syaphru 

 

Het dorpje Thulo Bharkhu ligt in de Langtang 

National Park. De streek was door de 

aardbeving van 2015 zwaar getroffen.  

 

Voorwerp: herstarten van het Eco-bedrijf. 

BIKAS heeft in het verleden deze instelling 

ondersteund (zie 2). 

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. 

Het project wordt gedeeltelijk door een Zuid-Koreaanse landbouwersvereniging gefinancierd die de 

loonkosten van 4 boeren gedurende 2 jaar overneemt. Bikas heeft beslist aan het project deel te nemen door 

het financieren van de herstelkosten van de schoormuren en van het bouwen van 4 serres en 3 

compostreservoirs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Totaalbudget van het project: 2.850  

Uitgaven in 2016: bij BIKAS  2.850  

Totale uitgaven: bij BIKAS  2.850  
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 3.3  Samenvatting van de uitgaven van 2016 

 
Chapter Project Ref Date Full amount Net amount Beneficiary 

3.1.1 Brick Children School 2016-0271 04/04/16  1.264,70  1.255,58  Budhanilkantha International 

  2016-0509 23/07/16  4.733,88  4.700,00  Kopila Nepal 

  2016-0616 24/09/16  1.909,68  1.900,00  Kopila Nepa 

 Sum   7.908,26  7.855,58   

3.1.2 School Lulang 2016-0550 13/08/16  5.165,88  5.132,00  Shree Lulang Ni Ma Vi Khel Mandan 

3.1.3 Mule trail 2016-0816 05/12/16  1.283,88  1.250,00  Beni Kalipul Dill Phant Goreto Bato 

3.1.4 Waterproject Paelep 2016-0066 15/01/16  3.033,88  3.000,00  Greniers International Traders 

  2016-0577 31/08/16  5.433,88  5.400,00  Hari Bahadur Pyakurel 

  2016-0007 02/11/16  3.033,88  3.000,00  Hari Bahadur Pyakurel 

 Sum   11.501,64  11.400,00   

3.1.5 Cultural project Balthali 2016-0266 02/04/16  2.033,88  2.000,00  Solar Cinema Nepal 

3.1.6 Container Sioen 2016-0271 04/04/16  407,52  404,58  Budhanilkantha International 

  2016-0303 23/04/16  4.875,34  4.875,34  Manuport Logistics 

 Sum   5.282,86  5.279,92   

3.1.7 Langtang 2016-0271 04/04/16  3.025,84  3.004,02  Budhanilkantha International 

  2016-0414 01/06/16  5.033,88  5.000,00  Himalayan Community Committee 

 Sum   8.059,72  8.004,02   

3.1.8 Resilient houses 2016-0456 16/06/16  11.389,14  11.350,00  Himalayan Climate Initiative 

  2016-0457 16/06/16  8.235,33  8.200,00  Himalayan Climate Initiative 

  2016-0895 19/12/16  17.045,98  17.000,00  Himalayan Climate Initiative 

 Sum   36.670,45  36.550,00   

3.1.9 Educational project CEPP 2016-0508 23/07/16  5.733,88  5.700,00  Center for Education Policy and Practice 

3.1.10 Khandbari Hospital 2016-0524 03/08/16  5.633,88  5.600,00  CWISH-Office 

3.1.11 Partnership with AHS 2016-0003 23/04/16  8.535,70  8.500,00  Nepal House Kaski 

  2016-0542 11/08/16  5.263,88  5.230,00  Nepal House Kaski 

 Sum   13.799,58  13.730,00   

3.1.12 Sponsorship 2016-0145 13/02/16  1.153,88  1.120,00  Marshyangdi Boarding High School 

  2016-0185 02/03/16  6.583,88  6.550,00  Srijana Poudel  

 Sum   7.737,76  7.670,00   

3.2.1 Khandbari School 2016-0334 09/05/16  11.739,57  11.700,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0473 29/06/16  5.958,88  5.925,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0664 24/10/16  4.908,88  4.875,00  Himalayan Prefab Ltd 

 Sum   22.607,33  22.500,00   

3.2.2 Brick Children School 2016-0575 30/08/16  11.794,64  11.755,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0916 22/12/16  8.555,72  8.520,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0917 22/12/16  2.033,88  2.000,00  Koplia Nepa 

 Sum   22.384,24  22.275,00   

3.2.3 Paramendo 2016-0492 08/07/16  2.883,88  2.850,00  Paramendo Eco Farming 

 SUM   158.687,12  157.796,52   
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 4  Projecten voorzien in 2017 
 

 4.1  Lopende projecten 

4.1.1 Brick Children School 

Voor het centrum voor de opvang van kinderen met cerebral palsy, gedragen door de lokale ngo Kopila 

Nepal, is een nieuw lokaal bijgebouwd in 2016 (zie 3.2.2). Maar dit centrum zal binnen de Brick Children 

School in 2017 ook nog moeten ingericht worden en van geschikt personeel voorzien worden voor het in 

2017 geopend wordt. Wij plannen de kosten te dragen voor 2 gespecialiseerde verplegers gedurende één 

jaar.  

 

Budget : 3.800 € 

4.1.2 Watervooziening Paelep 

De eerste fase van het project beschreven onder 3.1.4 zal in 2017 afgewerkt zijn. 

 

Budget : 3.000 € 

 

4.1.3 Cultureel project Balthali 

 

Het project beschreven onder 3.1.5 wordt in 2017 voortgezet. 

 

Budget : 2.000 € 

  

4.1.4 Khandbari Hospital 

Het project beschreven onder 3.1.10 krijgt een opvolging. Een offerte voor bijkomend apparatuur is binnen. 

 

Budget: 10.000 € 

 

4.1.5 Partnerschap met de Artevelde Hogeschool 

Het project beschreven onder 3.1.11.3 zal in 2017 afgewerkt zijn. 

 

Budget: 3.900 € 

 

4.1.6 Peterschapsprojecten 

De lopende sponsoring beschreven onder 3.1.12 zal voortgezet worden maar maakt geen deel uit van onze 

prioriteiten. 

 

Budget: 7.000 € 

  



BIKAS          Activiteitenverslag 2016         29/31 

4.2 Nieuwe projecten met realisatie in 2017 

4.2.1 School Nesing 

In het kader van het project beschreven onder 3.1.8.2 heeft BIKAS het bouwen van een schoolgebouw voor 

2 klassen beloofd. 

 

Budget: 50.000 € 

 

4.2.2 Partnerschap met de Artevelde Hogeschool 

Onderhandelingen zijn met HCI gestart (zie 3.1.8) met het hoog op he financieren van een schoolgebouw 

voor 4 klassen in het Ramechhap district. Dit project zal in samenwerking met de Hubert & Renate Schwarz 

stichting aangegaan worden met wie wij beslist hebben de lasten van het project te delen. 

 

Budget: 45.000 € 

 

4.2.3 Khandbari school 

Het project dat onder 3.2.1 werd voorgesteld dekt de dringende behoeften van de middelbare school van 

Khandbari na de vernielingen van de aardbeving van 2015. Er is echter nood aan definitieve heropbouw.  

Wij zullen een project van definitieve heropbouw in 2017 starten. 

  

Budget: 70.000 € 
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5 Lijst van onze partners in Nepal 

 
Partner Project 

Bikas Management Committee 

Barun Multiple Campus, Khandbari, Sankhuwasabha 

Contact:  Rudra Nat Dahal 

E-mail: dahalrudra18@gmail.com   

3.2.1 
4.2.3 

CEPP 

(Centre for Educational Policies and Practices) 

Tinkune, Kathmandu 

E-mail: info@schoolingnepal.org  , teekab@schoolingnepal.org  

Web: http://schoolingnepal.org  

3.1.9 

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  

E-mail: info@cwish.org.np   

Web: www.cwish.org.np  

3.1.10 

HCC 
(Himalayan Community Committee) 
Langtang-7, Rasuwa, Nepal 
contact : Chhime Renzin Tamang 
E-mail : langtangboy@hotmail.com   

3.1.7 

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 

3.1.6 
3.1.8  
4.2.2 

Kalipul-Dilfant Mule Track Construction Committee  
Mallaj-Majhphant, Parbat, Nepal  
E-mail : kdmtccsecretary@yahoo.com 

3.1.3 

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

3.1.1 
3.2.2 
4.1.1 

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  

3.1.2 

Marshyangdi Boarding High School 
Mhepi Janamarga 191, Kathmandu 44600, Nepal 
contact : Sonam Lama 
Tel : +977 1-4360380 

3.1.12 

Paramendo Eco Farming 3.2.3 
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mailto:info@cwish.org.np
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mailto:langtangboy@hotmail.com
mailto:info@himalayanclimate.org
http://www.himalayanclimate.org/
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mailto:bimalani@mail.com.np
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Thulo Barkhu, Shyabru, Rasuwa 
Contact: Angnima Tamang 
E-mail: angnima@paramendo.com  

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  

3.1.11 

Srijana Poudel 
Damdame Drinking Water Committee Secretary 

3.1.12 

Solar Cinema Nepal 
(Saurya Chalachitra Bepal) 
Anamnagar-32, Kathmandu 
E-mail : abhimanyuhumagain@gmail.com  

3.1.5 

 

Leveranciers Project 

Bikash Surgery International 
Tripureshwor,G.P.O. Box:11982,Kathmandu 
contact : A.B.Bandhari 
Tel : +977 1 4261897 
E-mail: info@bikashsurgical.com  

3.1.10 

Budhanilkantha International 
P.O. Box : 20535, 3, Chapali, Kathmandu 
contact : Milan Karmacharya 
E-mail : milan@highland.asia.np  

3.1.6 

Greniers International Traders 
E-mail : lobreuer@gmail.com  

3.1.4 

Himalayan Prefab Ltd 
Lainchaur, Nepal Scout parkings, Kathmandu, Nepal 
contact : Nilmani Sapkota 
E-mail : kproject000@gmail.com  

3.2.1 
3.2.2 
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