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FOCUS OP NEPAL

25 JAAR BIKAS
weigeren, de dispensaria en hospitalen moeten toegankelijk zijn 
voor iedereen, ook voor de laagste kasten.

De projecten die voorzien in verbeterde drinkwatervoorziening 
krijgen nog steeds veel aandacht, ondermeer van Bikas Wijnegem. 
Ook gezondheidszorg is een grote bekommernis voor ons, als re-
cent voorbeeld de bloedbank van Beni. Onderwijs staat ook op het 

Bikas mag 25 kaarsjes uitblazen en we gaan dit op gepaste wijze 
vieren zonder al te veel pracht en praal, want dat geld kunnen 
we beter besteden aan onze projecten in Nepal.

Al onze projecten moeten ten diensten staan voor alle lagen van 
de bevolking, dus ook de dalits, de zogenaamde onaanraakbaren. 
De scholen die Bikas fi nancieel ondersteunt, mogen geen kinderen 

Een reis van duizend mijl begint met een enkele stap. 
Arabisch spreekwoord



2  BIKAS 24:3 - juli / augustus / september 2013

voorplan met momenteel de Brick Children op kop. 
Maar ook de infrastructuur heeft een belangrijke 
plaats in de projectenwerking (bijvoorbeeld ‘het 
Ezelspad’, zie elders in dit tijdschrift).

Onbewust heeft Bikas gedurende zijn 25 jaar 
werking gestreefd naar het halen van de millen-
niumdoelstellingen: 

1. Het uitbannen van extreme honger en armoede

2. Het bereiken van een universele basiseducatie

3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen

4. Kindersterfte tegengaan

5. Het tegengaan van moedersterfte

6. Het uitbannen van HIV/ aids, malaria en andere 
ziekten

7. Bescherming van een duurzaam leefmilieu 
(onder andere drinkwater en sanitatie)

8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samen-
werking voor ontwikkeling

In een volgende uitgave gaan we wat dieper in 
op onze verwezenlijkingen binnen de millennium-
doelstellingen.

Wilt u meer weten over onze werking, raadpleeg 
dan onze website www.bikas.be

DE BRICK CHILDREN SCHOOL IN HET REGENSEIZOEN

In deze tijd van het jaar leven de Brick Children samen met hun 
ouders in de bergdorpen. Het is in Nepal momenteel het regen-
seizoen en de steenbakkerijen zijn niet operationeel. De landerijen 
worden gebruikt om er rijst op te planten en ze staan grotendeels 
onder water. 
Ook de Brick Children School heeft haar eigen rijstveld tot vlak 
tegen de school. Met de opbrengst van de rijst zal men zaken 
aankopen voor de school. Het Brick by Brick project wordt daardoor 
ook meteen een voorbeeld waarbij duurzaam wordt omgesprongen 
met de beschikbare gronden rondom de school. De BBCSF staat 
in voor de huur van een groter stuk grond waarop de school werd 
gebouwd en dit wordt nu door onze partner de NGO Kopila Nepa 
op een voorbeeldige manier gebruikt.

Zoals men op de foto kan zien zijn er enige evenwichtsoefenin-
gen nodig om in de Brick Children School naar het toilet te gaan 
gedurende het regenseizoen, gelukkig zijn er ook daar ‘Brick by 
Bricks’ om een brug te slaan tussen Noord en Zuid.

DE BRICK CHILDREN ‘ZOMERSCHOOL’

Na het vertrek van de seizoenarbeiders bleef de Brick Children 
School actief.

De leerkrachten en de vrijwilligers van de Brick Children School, 
gesteund door de BBCSF, geven momenteel les aan kinderen uit 
Siddhipur en Imadol. In de twee maanden dat ze nu les krijgen in 
de BCSchool worden ze door de leerkrachten terug op het gewone 
niveau gebracht zoals in de reguliere scholen van Nepal. 

ONZE PROJECTEN 

DE BRICK CHILDREN SCHOOL
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Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de sociale 
aspecten en dat heeft een positieve weerklank tegenover de 
ouders van de kinderen van de omliggende dorpen. Het sociale 
contact tussen de plaatselijke bevolking is sterk toegenomen via 
de ontmoetingen die de verantwoordelijken van de BCSchool 
organiseerden tussen ouders en leerlingen. 

De leerkrachten en de vrijwilligers van de plaatselijke NGO Kopila 
Nepa, waar wij, de BBCSF, mee samenwerken, hebben op een paar 
maanden tijd het vertrouwen gewonnen van de dorpsbewoners. 
De school is al een begrip in de regio. Men is dan ook op zoek 
naar fondsen om ’s morgens en ’s avonds een schoolbus te kun-
nen inzetten om kinderen te gaan oppikken in verder afgelegen 
steenbakkerijen.

Naast de kinderen die een leerachterstand hebben en moeilijk 
kunnen volgen in de reguliere staatsscholen, wordt er ook speciale 
aandacht geschonken aan de Dalits, kinderen uit de laagste kaste, 
die geen onderwijs kunnen betalen.

De leerkrachten zorgen niet alleen voor onderwijs maar verzorgen 
ook de kleinsten en lossen dikwijls kleine medische problemen op. 
Veel kinderen hebben ontstekingen die thuis niet kunnen verzorgd 
worden en naar de een dokter gaan zit er niet meteen in. 

VOLWASSENENONDERWIJS EN NAAIKLASSEN IN DE BRICK 
CHILDREN SCHOOL

De klassen waarin volwassenenonderwijs en naailessen worden 
gegeven, lopen gewoon door. Veel vrouwen uit de omliggende 
dorpen hebben via de mond aan mond reclame opgevangen dat 
ze in dat kleine Brick Children schooltje wel iets kunnen bijleren.
Er wordt vooral aandacht geschonken aan de familiale problema-
tiek, geboorteregeling, hygiëne, gezondheidszorg.

In het begin van het nieuwe schooljaar, na het regenseizoen zul-
len de vrouwen en leerkrachten van de naaiklassen hun handen 
weer vol hebben met het maken van nieuwe uniformen voor de 
Brick Children. 
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ONZE PROJECTEN 

INSCHRIJVINGEN IN DE BRICK CHILDREN SCHOOL
In oktober start een nieuw schooljaar en de voorbereidingen zijn 
al volop bezig. De leerkrachten bezoeken meestal op zondag kleine 
bergdorpen die niet te ver afgelegen zijn. Ze nemen er contact 
op met de ouders die in oktober naar de vallei van Kathmandu 
zullen afzakken om er te werken in de steenbakkerijen. Van elk 
kind dat wordt ingeschreven, wordt een dossier aangelegd door de 
leerkrachten. Meestal wordt het ‘inschrijvingscontract’ gevalideerd 
door het plaatsen van een vingerafdruk van de ouders. 
Bij de inschrijvingen worden afspraken gemaakt met de ouders in 
verband met het regelmatig naar school gaan van hun kinderen. 
Er wordt ook sterk de nadruk gelegd op de betrokkenheid van de 
ouders zelf. Het oudercontact tijdens het schooljaar met de school 
is daarbij van zeer groot belang.

EEN OMHEINING ROND DE BRICK CHILDREN SCHOOL

Er is een budget beschikbaar om een draadafsluiting rond de 
school en de speelplaats te plaatsen, maar het is wachten op het 
droge seizoen om dit uit te voeren. De afsluiting is nodig om de 
kinderen te beschermen tegen de zware transporten van bakstenen 
van en naar de steenbakkerijen.
In oktober - november zal een werkgroep vrijwilligers van de 
BBCSF een bezoek brengen aan het project.

HET PILOOTPROJECT ‘BRICK BY BRICK’

Dank zij de inzet van de vrijwilligers van de BBCSF in samenwer-
king met de vzw BIKAS en de plaatselijke NGO Kopila Nepa, werd 
op minder dan twee jaar tijd het ‘Pilootproject Brick By Brick’ 
gerealiseerd. Dit zou natuurlijk nooit mogelijk zijn geweest zon-
der de steun van de vele honderden donoren. De vele honderden 
mensen die de dvd Brick by Brick aankochten, maar ook diegenen 
die het project steunden door giften. Elk steentje is belangrijk in 

een dergelijk kleinschalig project. Wij hebben recent nog kunnen 
rekenen op een uitzonderlijke bijdrage van onze twee mecenas-
sen uit Gentbrugge, Godelieve en Etienne De Cock, die zomaar 
eventjes 2.000 euro overmaakten aan de BBCSF, waarvoor onze 
innige dank en waardering.

Van een tweede mecenas, mevrouw Marie Lippens uit Knokke, 
ontvingen we het genereuze bedrag van 1.000 euro, waarvoor 
onze oprechte dank ook in naam van de Brick Children.

Het departement Vlaams Onderwijs van minister Pascal Smet 
heeft de laatste schijf van de subsidie van 7.000 euro gestort. 
Deze subsidie heeft het mee mogelijk gemaakt dat we zo snel 
het pilootproject van de Brick Children School hebben kunnen 
realiseren. 

De komende jaren zullen we proberen om de school voldoende 
middelen te bezorgen om kwalitatief verder te groeien. Investeren 
in kwaliteitsonderwijs voor de Brick Children is een zeer goede 
investering, Brick by Brick bouwen we verder samen met u allen. 
Het project steunen kan zoals u wel weet via een storting aan de 
vzw BIKAS op het rekeningnummer BE32 220-0787800-02 met 
de vermelding Brick by Brick of BBCSF. 

Namens alle vrijwilligers, Kopila Nepa en de Brick Children ‘dank 
u wel’, Dhanyabad. 
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HET EZELSPAD

De werken aan het Ezelspad (Kalipul Mule Trail), de verbindings-
weg tussen Kalipul en Beni, vorderen gestaag. Vanuit Beni werd 
begonnen aan een betonnen trap, waarvan ondertussen meer 
dan de helft van de 1000 treden is voltooid. We laten de foto’s 
voor u spreken.
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Bij het ontwaken heeft de zon de mist verslagen en prijkt het 
Kanchenjungagebergte aan de horizon. De hele dag gaat het 
bergafwaarts, door wouden met rododendrons, langs rivieren, 
dan akkers met gierst en ten slotte rijstvelden. Vooral deze laatste 
zorgen voor hinder omdat er constant omheen moet gewandeld 
worden. Het is dan ook met een volledige dag vertraging dat ze 
halt houden aan Dhungesangu. 

Op hun weg naar Dhoban komen ze aan bij een groot feest 
waarop de dorpelingen hen uitnodigen. Jos aanvaardt het voedsel 
uit beleefdheid, hoewel hij vreest voor besmetting. Wanneer hij 
verneemt dat er gefeest wordt omwille van een overledene die 
nu het geluk heeft om met zijn voorouders verenigd te zijn, is hij 
nog minder enthousiast.
Het vervolg van de weg heeft een steile afdaling in petto en is 
dus een zware beproeving voor de kuiten. Daarenboven is het 
constant uitkijken om niet te struikelen over de talrijke loslig-
gende stenen. De tenten worden rechtgezet op de plek waar de 
Tamur, die ontspringt aan het basiskamp van de Kanchenjunga, 
zich met donderend geraas in de Majhawa Khola stort. Het ijzige 
smeltwater komt met zo’n geweld naar beneden dat zelfs pootje 
baden levensgevaarlijk zou zijn. De hele nacht overstemt het 
bulderende lawaai van de bergrivier alle andere geluiden en laat 
geen moment stilte toe.

Wanneer ze de rivier langs een hangbrug oversteken, kunnen ze 
het pad naar Taplejung volgen. Jos vindt een goed tempo om de 
beklimming aan te pakken en rust zo nodig onder een vijgenboom 
waar hij schaduw vindt voor de hete zon en enkele ogenblikken 
kan genieten van het panorama. Wanneer hij zijn bestemming 
bereikt, wordt hij geconfronteerd met een nederzetting van een 
netheid zoals hij in tien jaar trekken in Nepal nog nooit zag.
Hij wordt door de bevolking aangegaapt als een curiosum, het-
geen hem niet verwondert want vermits hij gedurende de hele 
trekking nog geen enkele toerist gezien heeft, kan het niet anders 
of de verschijning van trekkers moet wel iets zeldzaam zijn. Een 
politieman vraagt hem verwonderd wat hij hier komt doen. Jos 
antwoordt dat hij op stap is om de Kanchenjunga te zien en de 
politieman kan niet begrijpen waarom hij verder wil. Hij kan toch 
immers de berg van hier zien liggen. Wanneer Jos hem uitlegt dat 
hij haar van dichtbij wil zien, knikt hij en vraagt naar Jos’ ouder-
dom. Als hij het hem zegt, is hij ontzet en zegt dat hij gek is, dat 
alle Nepalezen op die leeftijd allang gestorven zijn. Hij stempelt 
zijn trekkingspermit af en giert het uit. Jos kan er hoegenaamd 
niet om lachen. Hij geraakt nog meer ontstemd wanneer hij merkt 
dat er een landingsveld is en het dus mogelijk moest geweest 
zijn om tot hier te vliegen en daardoor acht dagen uit te sparen. 

In de ochtend is er al meteen een hoogteverschil van bijna 1000 
m te overschrijden om op een bergkam te komen. Vandaar hebben 
ze een prachtig panorama met aan de ene kant Sikkim en aan de 
andere kant achtduizenders zoals de Makalu en de Kanchenjunga. 
Het pad leidt hen door een woud met hoge bomen waarvan de 

UIT DE MEMOIRES VAN   JOS GOBERT 
(opgetekend door Erik Soberon)

Ter ere van Jos Gobert, de stichter van Bikas die op 16 september 2010 overleed op 90-jarige leeftijd

stammen tot 30 m hoog reiken. Drie uren lang wandelen ze tussen 
de reuzen die hen elk uitzicht ontnemen. Wanneer ze ten slotte 
in een open landschap geraken, komen ze aan een dorp waar hen 
de toelating om te kamperen geweigerd wordt. De dorpelingen 
zijn er opvallend onvriendelijk en wantrouwig tegenover hen. 

Als ze het gebied de dag erop verlaten langs een ontbost land-
schap, worden ze wel gastvrij ontvangen, maar dan door honder-
den bloedzuigers. De route naar Lali Kharka gaat langs struikgewas 
met slangen, zompige rijstvelden en vele beken waar rivierkreeften 
aan de oevers liggen tussen de natte stenen, waarop ze vaak 
voorzichtig moeten balanceren om veilig verder te komen. De zon 
beukt genadeloos in op hun hoofd en wanneer ze in de namiddag 
hoogte winnen en een kale rotswand moeten oversteken, is de 
hitte ondraaglijk. Hun voeten hebben weinig greep op het effen 
oppervlak. Het klimmen is lastig en duurt lang, veel langer dan 
ze verwacht hadden. Telkens wanneer Jos schat dat de top van 
de col in zicht zou komen, blijkt het nog een eind te stappen te 
zijn. Er lijkt geen einde aan de klim te komen.
Wanneer de tenten uiteindelijk in een dorpje worden opgesteld, 
kan iedereen tot rust komen, maar pas nadat ze hun zalven en 
andere medicijnen uitgehaald hebben om zieke kinderen te ver-
zorgen die de moeders hen brengen. 

(wordt vervolgd)



BIKAS BIKAS 24:3 - juli / augustus / september 2013  7

DRUK VERKEER OP DE MOUNT EVEREST

80-JARIGE JAPANNER ALS OUDSTE MENS OOIT OP DE MOUNT 
EVEREST
Het was de derde keer dat Yuichiro Miura de berg Everest beklom 
en bedwong. Hij was 70 toen hij de top van ’s werelds hoogste 
berg bereikte. Hij deed het nog eens over op zijn 75ste. Sinds 
2008 stond het record op naam van de Nepalees Min Bahadur 
Shercan die toen 76 was. Miura kampt al een tijdje met hartrit-
mestoornissen en werd in januari voor de vierde keer geopereerd. 
22 mei werd zijn gloriedag en bereikten hij en zijn sherpa vanuit 
het laatste van de zes basiskampen in zeven uur tijd de top. Het 
ging hem niet zozeer om het record, wel om de uitdaging, aldus 
de kranige alpinist.

In 1970 was Miura de eerste mens die de Mount Everest afdaalde 
op ski’s en met behulp van een valscherm. De fi lm ‘The man who 
skied down Everest’ uit 1975 ging hierover, een documentaire die 
destijds een Oscar won.

Miura is blij dat hij terug thuis is, maar hij heeft nog veel plannen. 
Maar ook zijn rivaal, de één jaar oudere Nepalees Min Bahadur 
Sherchan, is zich aan het voorbereiden voor een klim naar de top.

EÉNBENIGE INDIASE VROUW BEDWINGT DE TOP
Twee dagen eerder dan de Japanner bereikte de 26-jarige Arunima 
Sinha de hoogste top ter wereld na een trage beklimming. De 
voormalige volleybalster werd twee jaar geleden door dieven 
uit een trein gegooid toen ze zich probeerde te verweren tegen 
diefstal. Een trein die uit de andere richting kwam, reed over haar 
linkerbeen. Ze is de eerste vrouw die een amputatie onderging én 
de Everest wist te bedwingen. 
In 1998 was de Britse alpinist Tom Whittaker de eerste persoon 
met een handicap – een geamputeerde voet – die de Everest 
overwon.

Op 29 mei was het exact 60 jaar geleden dat de 8 848 meter hoge 
Everest werd bedwongen. De expeditie van de Nieuw-Zeelander 
Edmund Hillary en zijn Nepalese sherpa Tenzing Norgay duurde 
twee maanden en mobiliseerde meer dan 300 mensen met acht 
ton materiaal.
Sinds die dag hebben minstens 4 364 mensen de top van de berg 
bereikt. De Everest kostte ook aan minstens 300 mensen het leven, 
van wie zes dit seizoen. Tegenwoordig vormen de commercialise-
ring en de vervuiling van de Everest een groot probleem.

DE MOUNT EVEREST BEKLIMMEN? AL LANG NIET MEER ZO 
UITZONDERLIJK…
Sinds die legendarische eerste beklimming proberen soms honder-
den mensen tegelijkertijd de top van de hoogste berg ter wereld 
te bereiken. De overbevolking op de fl anken van de berg is soms 
zo groot dat er doden vallen die te wijten zijn aan onder andere 
zuurstofgebrek. Op de Lotshe, een berg die verbonden is met de 
Everest, staan soms 200 bergbeklimmers te wachten in een lange 
rij op een bergwand van 7620 meter hoog.
Meteorologisch is mei de beste tijd van het jaar voor de beklim-
ming. Reisbureaus boden daarom speciale herdenkingstochten 
aan. Dit jaar haalden al zowat 520 alpinisten de top. Ervaren 
bergbeklimmers vragen om een betere regeling van het verkeer op 
de berg. Het extreme gedrag van mensen die klimervaring hebben, 
brengen beginners in gevaar. De druk op de berg wordt te groot.

GOED NIEUWS VOOR TREKKERS
Na herhaaldelijke aanvallen op wandelaars en trekkers was sinds 
het einde van de zomer vorig jaar een verbod van kracht om zonder 
begeleiding van een gids of een erkende drager door de Lantang 
vallei te trekken. Dit verbod is nu opgeheven. Wandelaars, zelfs 
individuen, kunnen nu ongehinderd de streek verkennen. Vraag is 
of de opschorting van de reglementering te maken heeft met de 
daling van het aantal toeristen of met het verminderd risico op 
aanslagen.

STRENGERE REGELS BEKLIMMING MOUNT EVEREST
Vanaf volgend jaar zal de Nepalese overheid strenger toezien op de 
expedities die de Mount Everest willen bedwingen, met de bedoe-
ling het milieu beter te beschermen en om incidenten te vermijden.

Een vast inspectieteam zal vanuit het basiskamp (op 5000 meter) 
de expedities coördineren in plaats vanuit Kathmandu. Niet al-
leen de afvalhoop vormt een probleem, ook gênante incidenten 
komen meer en meer voor. Zo was er een gevecht tussen sherpa’s 
en bergbeklimmers omwille van het roekeloze gedrag van de klim-
mers. Ook proberen de alpinisten steeds gekkere stunts uit zoals op 
de top op hun hoofd gaan staan of zich in hun adamskostuum te 
laten fotograferen. Kortom de wildgroei aan expedities moet aan 
banden worden gelegd. Het inspectieteam moet er voor zorgen 
dat de expedities vooraf melden dat ze een nieuw record willen 
vestigen. Daarna zal worden bepaald of de recordpoging wel bin-
nen de regels valt. Het team zal ook een aanspreekpunt zijn voor 
de expedities en indien nodig de reddingsoperaties coördineren.
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De maoïstische CPN voorzitter Mohan Baidya is voorstander om alle 
politieke partijen te betrekken bij de verkiezing van de grondwetgevende 
vergadering door middel van gesprekken en onderhandelingen. Het moet 
worden duidelijk gemaakt, zegt hij, dat het noodzakelijk is om samen te 
werken met de nationalistische krachten, met inbegrip van de voormalige 
koning, om de soevereiniteit en integriteit van het land te waarborgen. 
Tijdens een persconferentie in Makwanpur, Hetauda district, waar-
schuwde hij wel dat zijn partij zich intens zal verzetten tegen eventuele 
pogingen van de zittende regering en de grote politieke partijen om hun 
toevlucht te nemen tot beïnvloeding van de verkiezingen. Hij zal dus niet 
toelaten dat de regering haar wil opdringt aan het volk. Baiyda zei verder 
dat, hoewel zijn partij banden wil smeden met de voormalige koning en 
zijn entourage, hij er alles zal aan doen om de soevereiniteit van het 
land te beschermen en weerstand te zullen bieden aan de toegenomen 
buitenlandse interventie. De CPN-Maoisten zullen nooit een compromis 
sluiten over kwesties zoals republikanisme, secularisme en federalisme. 

SAMENWERKING MET DE 
VOORMALIGE KONING 
ONDERWERP VAN GESPREK

Het Wereldnatuurfonds is op Oneplanetcrowd.nl gestart 
met de eerste crowdfunding actie in de strijd tegen 
stroperij. Met de eco-drone, een onbemand vliegtuigje 
uitgerust met camera en gps, worden wildstropers snel-
ler opgespoord. Waar parkwachers nu soms nog dagen 
moeten lopen om een spoor te volgen, is het straks 
mogelijk om stropers binnen een paar uur te lokaliseren.

De eco-drones zijn een baanbrekend middel in de strijd 
tegen grootschalige stroperij van bedreigde diersoor-
ten zoals de olifant en de neushoorn. In uitgestrekte 
gebieden is het moeilijk om stropers op heterdaad te 
betrappen. De eco-drone kan sneller en gemakkelijker 
verdachte activiteiten, zoals kampvuurtjes op ongebrui-
kelijke plaatsen, opsporen. De eerste tests, gehouden 
op verschillende locaties in Nepal, India en Congo, zijn 
positief.

Het Wereldnatuurfonds hoopt via www.oneplanet-
crowd.nl voor eind augustus het doelbedrag van 10 000 
euro te halen. Hiermee kan het WNF twee onbemande 
vliegtuigjes ,voorzien van camera en gps, aanschaffen 
en de parkwachters trainen in het gebruik en onder-
houd.

Vanaf 15 euro kan men deelnemen aan het project.

(Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project 
te fi nancieren. Het gebeurt via een directe overeenkomst 
tussen investeerders en ondernemers. De kleine inves-
teerders noemt men de ‘crowd’, mensenmassa.)

CROWDFUNDING TEGEN STROPERIJ

Vorig jaar in mei concerteerde Ani Choying Drolma, een 
Nepalees boeddhistisch non van Tibetaanse afkomst, 
in het Casino van Chaudfontaine. Ook dit jaar staat ze 
op het programma van het Casino, meer bepaald op 26 
oktober. Bij het ter perse gaan van deze uitgave van het 
Bikas tijdschrift was het aanvangsuur nog niet bekend. 

Voor meer informatie verwijzen we u door naar haar 
website www.anichoying.be. U kan de organisatoren 
ook contacteren via concert@anichoying.be.

ANI CHOYING DROLMA 
IN CONCERT
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PROTEST TEGEN 
KINDERSLAVERNIJ

Begin juni protesteerden voormalige kinderarbeiders tegen het 
kamalari- of kamaiya-systeem, een traditionele vorm van ge-
dwongen arbeid. Vaak worden meerdere generaties van een familie 
daardoor getroffen. In 1921 werd de slavernij in Nepal offi cieel 
verboden, maar deze traditie is blijven bestaan.

Het kamalari-systeem houdt in dat meisjes worden verkocht om 
als dienstmeid, ‘kamalari’ te gaan werken. De meisjes zijn erg 
jong, acht à negen jaar, maar soms ook nog maar vijf. Ze komen 
terecht in steden, ver weg van hun dorp, om te gaan werken bij 
grootgrondbezitters, ambtenaren en zakenmensen. Ook leraren 
en ministers durven zich bezondigen aan deze praktijk. Fysisch, 
verbaal en seksueel misbruik zijn schering en inslag. Hoewel de 
praktijk al sinds 2000 verboden is, zijn er de dag van vandaag nog 
honderden meisjes als kamalari aan de slag.

Een organisatie van voormalige kamalari had opgeroepen tot 
betogingen en stakingen. De groep eist ook een onderzoek naar de 
dood van een meisje dat door haar werkgevers zou verbrand zijn.
Eén van de betogingen in de hoofdstad draaide uit op een anticli-
max. De politie trad hardhandig op tegen honderden manifestan-
ten. Eén van de slachtoffers was de 22-jarige Urmila Chaudharry, 
ex-huishoudslaaf en lokale ambassadrice van de Plan-campagne 
die ijvert voor gelijke rechten voor meisjes. Samen met zo’n 70 
meisjes betoogde ze voor een onderzoek naar het trieste lot van 
44 meisjes die misbruikt werden als slaaf, zes van hen lieten 
daarbij het leven en 11 van hen raakten zwanger op jonge leeftijd. 
Urmila werd hardhandig aangepakt door de ordediensten en liep 
daarbij enkele ernstige verwondingen op. Aan opgeven denkt ze 
echter niet.

Urmila werd ‘verkocht’ op haar zevende. Tien jaar later kon ze 
ontsnappen bij haar ‘eigenaars’, kort nadat ze vernam dat kinder-
slavernij illegaal is. Dankzij Plan Nepal kon ze een opleiding volgen 
en werkt ze nu samen met de organisatie om zoveel mogelijk 
meisjes te redden van een bestaan als kamalari. Omdat armoede 
de hoofdoorzaak is van het voortbestaan van het systeem, zoekt 
Plan International naar oplossingen om de levensomstandigheden 
van arme gezinnen te verbeteren, ondermeer met kleinschalige 
economische projecten die gezinnen helpen om een eigen inkomen 
te verwerven en hun kinderen te laten school lopen.

Over het leven van Urmila is een boek verschenen bij Meulenhoff 
Boekerij B.V. Het werd geschreven door Urmila Chaudhary en 
Nathalie Schwaiger.

De ‘4 de Pijler’ heeft samen met 11.11.11, de Vlaamse 
Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen in het Pro-
vinciehuis in Gent een discussieforum gehouden met als 
thema kleinschalige ontwikkelingssamenwerking door 4de 
Pijler organisaties. BIKAS stuurde een vertegenwoordiger.

De Nederlandse documentaire ‘De bijsluiter van Goed 
doen’ werd vertoond en diende als uitgangspunt voor 
de discussie achteraf. Inhoudelijk werden er een aantal 
sterke punten belicht in de documentaire, zoals de val-
kuilen en problemen die zich kunnen voordoen wanneer 
men een project alleen maar met goede bedoelingen 
opstart. Tijdens het debat achteraf bleek dat toch een boel 
organisaties, die zich specifi ek richten op kleinschalige 
projecten, al heel wat tegenslagen te verwerken kregen. 

Er waren tachtig ‘4de Pijlerorganisaties’ uit heel Vlaan-
deren vertegenwoordigd op het forum. Het was een rijke 
uitwisseling van ideeën en goede raad alom. De honderden 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten of 4de Pijlerpro-
jecten worden met de dag belangrijker in het landschap 
van ontwikkelingshulp aan het buitenland. Ze zijn naast 
de grote organisaties zoals 11.11.11, Broederlijk Delen, 
Vredeseilanden, de laatste jaren sterk toegenomen. Er is 
een zeer ruime verbreding vast te stellen bij de Vlaamse 
bevolking. Daarom neemt 11.11.11 het initiatief om een 
4de Pijlerpanel op te starten. Een overlegplatform dat 
het gemeenschappelijke belang van 4de pijlerinitiatieven 
wil bewaken, opvolgen en steunen. Het is dus niet alleen 
belangrijk om als organisatie geregistreerd te zijn als 
4de Pijler maar daarnaast is het ook belangrijk om lid te 
worden van het 4de Pijlerpanel.

Op 5 OKTOBER is er van 10 uur tot 13 uur in het 
hoofdkantoor van 11.11.11. een eerste startvergadering 
van het 4de pijlerpanel.

INFO: www.11.be of www.4depijler.be

BIKAS WAS ER BIJ
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AGGRESSIEVE OLIFANTEN MAKEN SLACHTOFFERS
Begin augustus waren al drie mensen omgekomen door geweld van 
aanvallende olifanten. Een 16-jarige jongen werd doodgetrapt terwijl 
hij paddenstoelen zocht. Een 63-jarige man werd gedood toen hij hout 
sprokkelde en een 75-jarige man verloor het leven toen een horde 
wilde olifanten zijn dorp binnenstormde. De aanvallen vonden plaats 
zowel in het zuidwesten als in het zuidoosten van Nepal. Door de 
ontbossing wagen de dieren, op zoek naar voedsel, zich steeds dichter 
bij bewoonde gebieden.

DISCRIMINATIE OP DE SCHOOLBANKEN
Bishal Marik, een Dalit jongen en derdeklasser in de openbare hogere 
secundaire school in Rangeli, een landelijk stadje in het district Morang, 
verliet onlangs de school omdat hij door zijn leraren gediscrimineerd 
werd. De leerkrachten raakten niet eens zijn boeken en aantekeningen 
aan. “Ze vragen ons om achteraan in de klas te gaan zitten”, zei Bishal.
Zoals Bishal zijn er nog twaalf  andere kinderen van het eerste tot het 
vijfde leerjaar die halverwege hun studies stopten vanwege vermeende 
discriminatie tegen hen. “We drongen er meermaals bij de schoolleiding 
op aan om de praktijken te stoppen, maar toch werd het gedrag van 
de leraren er niet beter op,” zei Bilaruwa Marik, wiens zoon Ramesh 
ook is gestopt met studeren. De directie van de school beweerde niet 
geïnformeerd te zijn over de wantoestanden en beloofde de zaak te 
onderzoeken bij het hervatten van de lessen na de zomervakantie.

BOEDDHISTISCH PROTEST
Eind juli kwamen in Kathmandu honderden boeddhisten de straat 
op om te betogen tegen de regering. De betogers, onder wie enkele 
monniken, blokkeerden de straten rond een regeringsgebouw om zo 
de ambtenaren te beletten naar hun werk te gaan. Het gevolg was dat 
het verkeer urenlang muurvast zat. De oproerpolitie hield een oogje in 
het zeil maar greep niet in. De reden van de betoging was de weigering 
van de regering om een boeddhistisch heiligdom te laten bouwen in 
de jungle in het westen van Nepal.

EX-KONING HELPT HULPGOEDEREN VERDELEN
Voormalig koning Gyanendra Shah arriveerde op 22 juli relaxed en 
ontspannen in Dhangadi, de hoofdstad van het district Kailali in het 
zuidwesten van Nepal, samen met negen leden van zijn familie. Zijn 
schoondochter Himani Shah, zijn kleinzoon Hridayendra en twee 
kleindochters waren een dag eerder aangekomen. Voormalige koningin 
Komal Shah, dochter Prerana Singh en twee nichtjes begeleidden de 
ex-koning. Een groot aantal supporters verwelkomde de Shah familie. 
De familie reist in de meest westelijke districten van Nepal om hulp-
goederen te verdelen onder de slachtoffers van de overstromingen. 
Die hulpgoederen worden verzameld door de Himani Trust, een NGO 
voorgezeten door voormalig kroonprins Himani Shah. Ondertussen 
nam het hoofd van de verkiezingscommissie, Nil Kantha Uprety, tijdens 
een persconferentie in de hoofdstad de verdeling van de goederen op 
de korrel. Het verdelen van materialen van een niet-gouvernementele 
organisatie zou een schending zijn van de verkiezingsgedragscode. 
Helpen van mensen in nood mag echter niet als een aanzet tot kritiek 
beschouwd worden.

HANDEL IN DIPLOMA’S… EEN PLAAG
Degelijk onderwijs is broodnodig om een land economisch te ontwik-
kelen. Handel in diploma’s is daarom nefast voor de toekomst van 
een natie.
In Nepal wordt veel waarde gehecht aan het beheersen van de Engelse 
taal. Met de diploma’s Engels durft het daarom al eens mis te gaan. 
Universitaire diploma’s Engels kan men immers kopen voor 15 000 
Nepalese roepies, zowat 140 euro, een maandloon voor veel mensen. 
Dergelijk nepdiploma opent dan weer vele deuren op de arbeidsmarkt. 
Ook de marktwaarde van iemand stijgt indien men een diploma heeft. 
Hoe hoger uw marktwaarde, des te betere man/ vrouw u kan vinden. 
Spijtig is dat iemand met een nepdiploma maar al te dikwijls in het 
onderwijs terechtkomt, met alle gevolgen van dien voor de leerlingen.

‘HEKS’ DOODGESLAGEN
In het zuiden van Nepal, in het district Parsa, is midden augustus een 
vrouw doodgeslagen omdat ze verdacht werd van hekserij. Het 45-jarige 
slachtoffer werd door een groep dorpelingen aangevallen. Ze beschul-
digden haar ervan de dochter van een buurman te hebben vervloekt. 
Ook drie vrouwen zouden betrokken zijn bij de feiten.

HERSTEL VAN DE MONARCHIE NODIG VOOR HET 
WELZIJN VAN NEPAL?
In juli organiseerden royalisten een bijeenkomst in Janakpur en vroe-
gen om een herneming van de grondwet van 1990. Honderden lokale 
leiders namen deel aan de vergadering. Een royalistische leider, Kishori 
Mahato, beweerde dat alleen een constitutionele monarchie de weg 
kan vrijmaken voor een welvarend Nepal. “Ik ben bereid mijn leven 
daar voor op te offeren,” zei Mahato, eraan toevoegend dat Nepal de 
identiteit van een hindoe koninkrijk zou moeten hebben. Hij beschul-
digde de politieke partijen ook van opportunisme. “Vroeg of  laat zal 
de monarchie worden hersteld”, beweerde hij.

VIERDE ALGEMENE VERGADERING NEPALESE BUSI-
NESSMEN’ ASSOCIATION BELGIUM
Deze vond plaats op 28 juli in de Antwerpse stadsbibliotheek in aan-
wezigheid van de heer André De Jonckheere, consul van Nepal voor 
het Vlaamse Gewest en van mevrouw Mariette Ballegeer, vertegen-
woordigster van Nepal Tourism Board en tevens lid van de beheerraad 
van Bikas. Ook mevrouw Manjila Thapa, tevens bestuurslid van Bikas, 
was aanwezig en deed het nodige vertaalwerk voor de Vlaamse gasten. 
De president van de Association, de heer Hari Thapaliya, verwelkomde 
eveneens de Nepalese ambassadeur, de heer Ram Mani Pokhrel.

*TELEX*TELEX*TELEX*
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Trekking 
Expedities 
Culturele Rondreizen 
Rafting 
Safari 
Hotelreservatie 
Vliegtuigboekingen 

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 

P.O. Box 3022 
Bhagawan Bahal - Thamel 
Kathmandu 
NEPAL 
 

Tel:   00977.1.4424249 - 4426947 
Fax:   00977.1.4411878 - 4420604 
E-mail: asianadv@mos.com.np 
Web:   www.asian-trekking.com 

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek 
 

Tel / Fax:  050-354449               e-mail  ast.np.b@scarlet.be 

- Begeleide rondreizen vanaf 2 deelnemers 
- Meer dan 90 trekkingen op vaste data 
-13 Tibet programma’s met trekkingen, 
  rondreizen, mountain bike tour 
- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash 
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals 
 

UW reis  voor U op  MAAT 

HONDERDEN DODEN DOOR OVERSTROMINGEN
In juni werden India en Nepal getroffen door zware regenval met over-
stromingen en grondverschuivingen tot gevolg. Door de aanhoudende 
regen en onweders verliep de hulpverlening moeizaam. De moessonre-
gens die vroeger begonnen dan gewoonlijk, hadden de mensen verrast. 

LAATSTE PREMIER UIT HET PRE-DEMOCRATISCHE 
TIJDPERK OVERLEDEN
Op 15 augustus overleed Marichman Singh Shrestha, de laatste pre-
mier uit het pre-democratische tijdperk. Hij werd 72 jaar en stierf  
aan longkanker. Shrestha bestuurde Nepal van 1986 tot 1990. In die 
periode bestond er nog een systeem van raadsvergaderingen in plaats 
van politieke partijen. Koning Birendra Bikram Shah was toen aan de 
macht. In 1990 werd een parlementaire democratie ingevoerd.

SLECHTE STAAT LANDINGSBANEN BEMOEILIJKT 
LUCHTVERKEER
Midden augustus zorgden beschadigde afbrokkelende landingsbanen 
voor vertraagde landingen. Internationale vluchten moesten zowat 
40 minuten lang boven de hoofdstad cirkelen. Andere vliegtuigen 
konden dan weer niet tijdig opstijgen. Een deel van teerbanden was 
beschadigd en aan herstel toe. Tribhuvan is de enige internationale 
luchthaven van Nepal.  Er moest evenwel geen enkel toestel naar India 
worden omgeleid.

*TELEX*TELEX*TELEX*

YOGA VOOR NEPALESE AGENTEN MET OVERGEWICHT
Dat heeft de politieleiding besloten omdat vele agenten te passief  
geworden zijn en hun werk niet goed meer doen. Alle corpulente agen-
ten daarom moeten op yoga-kamp. Niet alleen Nepal kampt met dat 
probleem, ook in Cyprus zou 70 procent van de agenten te zwaar zijn, 
waarvan 40 procent ongezond dik. In Groot-Brittannië adviseerde een 
onderzoekscommissie om het salaris in te houden van agenten die niet 
slagen voor een fi theidstest. Die commissie had geconstateerd dat een 
meerderheid van de bobby’s overgewicht heeft. Ook in Nederland en 
in België zijn niet alle agenten even sportief  omwille van de extra kilo’s.

TIJGERPOPULATIE MET MEER DAN 60 PROCENT TOE-
GENOMEN
De Nepalese minister van natuurbescherming, Tek Bahadur Thapa 
Gharti, kon met enige trots positieve cijfers bekendmaken. Een offi ciële 
telling heeft uitgewezen dat Nepal nu 198 tijgers telt, tegenover 121 bij 
de vorige telling in 2009. Dit betekent een toename van 63,6 procent 
de afgelopen vier jaar. De strenge aanpak van de stroperij begint zijn 
vruchten af  te werpen. De telling werd uitgevoerd in vijf  beschermde 
gebieden. Volgens een schatting van het Wereldnatuurfonds (WWF) 
leven er vandaag nog 3200 tijgers in het wild, in 1900 waren er dat 
nog ongeveer 100 000.
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOCIATION VZW

c o l o f o n

OP ZOEK NAAR CULTUUR IN 
DE NATUUR
Op de overgang tussen zomer en herfst trekt Bikas de natuur 
in van de groene gemeente Mol. We kiezen dit keer voor 
wandelwegen in het coulissenlandschap van Sluis, één van 
de meest landelijke gehuchten van Mol. Het thema van de 
wandeling is dit keer ‘geuren en kleuren’.

Een relaas doen in geuren en kleuren is gewoon zeer om-
standig een gebeurtenis navertellen. Als er een reukje aan 
is, betekent dat het verdacht is. Ons geurgeheugen kan 
onnoemlijk veel geuren opslaan. Dikwijls herinneren we 
zeer vergaande beelden en belevenissen door een of andere 
geurprikkel daaraan verbonden.

Kleuren maken ons blij of droef. Zo zouden roze tinten onze 
lichaamstemperatuur verhogen. Blauwe tinten daarentegen 
werken dan weer verkoelend op ons lichaam. Ook in de politiek 
en in de religie hebben kleuren hun betekenis.

Hele steden in Nepal kleuren oranje gedurende ‘Sindoor Jatra’ 
wanneer men het nieuwe jaar inluidt en het begin van de lente 
viert. In het hippie tijdperk werd Kathmandu onlosmakelijk 
met patchouli geassocieerd en… met de geur van weat.

Een goede raad: ontwikkel uw geur- en kleurgevoeligheid en 
u zal intenser leven.

Irène Van Driessche zorgt voor de nodige uitleg onderweg 
en Maxiem Weber geeft aan het geheel een poëtisch tintje.

ZONDAG 22 SEPTEMBER OM 14 UUR
Vertrek op de parking van de kerk van Mol-Sluis, naast 
het Jakob Smitsmuseum, Sluis 155
Deelname is gratis, wandelbrochure inbegrepen, maar 
iedere gift, hoe klein ook, is welkom voor Nepal

VOLGENDE WANDELING : Bomen met magische trekjes
ZONDAG 15 DECEMBER
VERTREK OM 14 UUR op de parking van administratief 
en cultureel centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol

Voor meer info ivd_cataogh@yahoo.com of 014 31 27 99

BIKAS ACTIEF

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???
Dat kan als u over een e-mail adres beschikt. 
Stuur uw e-mail adres naar de redactie via ivd_cataogh@
yahoo.com - met de vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. 
Uiteraard kan u ook de papieren Bikas blijven ontvangen, 
vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal en per post’.

INFO OVER 
DUOLEGATEN
Op ZATERDAG 28 SEPTEMBER zal notaris Jozef Van 
Eeckhout toelichting geven over de recente wijzigin-
gen in verband met duolegaten en de fi scale aspecten 
hiervan. Er is gelegenheid tot vragen stellen.

Waar:  Zaaltje op de eerste verdieping, 
    Boekenberglei 232 in Deurne
Wanneer: Om 16 uur, duur zowat een uur
Organisatie: Bikas

BIKAS ON LINE
Buiten onze website – www.
bikas.be – zijn we nu ook te 
vinden op Facebook, zoek naar 
Bikas België-Belgique … en wordt 
vriend van Bikas!


