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FOCUS OP NEPAL

NOG STEEDS GEEN GRONDWET
De nationale opkomst bij de verkiezingen van 2013 lag rond drie-
kwart van de stemgerechtigden. Momenteel bereikt de geloof-
waardigheid van de politieke wereld een historisch dieptepunt. 
Toen de deadline in zicht kwam, trokken duizenden mensen de 
straat op om hun leiders te dwingen hun beloften waar te maken 
en voor een nieuwe grondwet te zorgen. Met het zoveelste falen 
van de grondwetgevende vergadering hebben veel burgers het 
gevoel dat het sociaal contact tussen de bevolking en de politici 
onherstelbaar verbroken is.

Nu de eerste woede bekoeld is, hebben de meeste Nepalezen 
besloten om de politiek links te laten liggen. Ze nemen noch 

Donderdag 22 januari liep opnieuw een deadline af voor het 
bekomen van een nieuwe grondwet, niettegenstaande alle poli-
tieke partijen zich na de verkiezingen van 2013 akkoord hadden 
verklaard om tegen dan een akkoord te hebben bereikt.

We zijn nu zes premiers en twee verkiezingen later. De ideologische 
kloof tussen de oppositie- en de regeringspartijen blijft er voor 
zorgen dat een nieuwe grondwet altijd op de lange baan wordt 
geschoven. De afstand tussen de het Nepalese volk en de regering 
lijkt alsmaar meer onoverbrugbaar te worden. Hoe de politieke 
partijen het vertrouwen van de burgers kunnen terug winnen, 
blijft koffi edik kijken.

Drie dingen kunnen niet lang verborgen blijven: 
de zon, de maan en de waarheid. 

Boeddha
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de tijd noch de energie om nog langer te luisteren naar 
de toespraken van politieke leiders die enkel maar lucht 
verkondigen. Welke kant moet Nepal uit?

ONZE PROJECTEN 

EVEN GRASDUINEN IN HET VERLEDEN (DEEL 2)

Tijdens de Bikasdag in Leuven werden 25 projecten van 
Bikas aan de hand van een fototentoonstelling voorgesteld 
aan het publiek. Deze expo zal in de loop van het feestjaar 
‘25 jaar Bikas’ het land rondreizen. 

Bikas zet zich in voor ontwikkelingsprojecten met een 
hoge toegevoegde waarde. Het zijn veelal microprojecten 
die vooral vrouwen, kinderen en plattelandsbewoners ten 
goede komen. De lokale gemeenschappen participeren 
steeds in de ontwikkeling, medefi nanciering, uitvoering en 
opvolging van de projecten. Bikas werkt met lokale ngo’s 
en plaatselijke projectcomités. De vereniging en de leden 
staan in voor de gedeeltelijke fi nanciering en de begeleiding 
van de projecten.

In deze uitgave vindt u een tweede reeks - ondertussen 
succesvol afgeronde - projecten.

HOE GAAT HET MET 
YVES LETERME?

Voormalig premier Yves Leterme is niet van de aardbol 
verdwenen. Hij was in de Nepalese hoofdstad om mee te 
helpen aan het schrijven van een nieuwe grondwet en om 
communautaire hervormingen door te voeren. Secretaris-
generaal van de Internationale Intergouvernementele 
Organisatie voor Democratische en Electorale Assistentie 
(IDEA), dat is tegenwoordig zijn job. Als baas van dat ken-
niscentrum, dat gevestigd is in Stockholm, reist hij de wereld 
rond om overal te helpen de democratie te verstevigen. De 
Nepalese pers is ervan overtuigd dat hij hun man is. De 
oud-premier ziet trouwens parallellen met België. “Veel 
van de woorden en concepten die ik hoorde tijdens mijn 
bezoek aan Nepal gebruiken we in België ook.” Al zijn er 
verschillen, tegenover de 103 etnische groepen staan er 3 
in België en dat zijn dan wel taalgroepen. “Alles hangt af 
van de kunst van onderhandelen. Leiders zullen een sterke 
ruggengraat en vastberadenheid moeten tonen, ook om naar 
hun achterban terug te gaan en daar een moeilijk compromis 
te verdedigen,” aldus nog Leterme.

GIFTEN
Voor een gift van 10 euro per jaar ontvangt u ons 
trimestrieel tijdschrift (zwart-wit) per post en/of online 
in kleur. Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een 
fi scaal attest. U kan ons steunen op het nummer 
BE32 2200 7878 0002 op naam van Bikas vzw.

DHANYABAD… BEDANKT
• Bikas kreeg 2 272 euro subsidies van de gemeente 

Mol.
• GROS Assenede schenkt 960 euro aan diverse 

projecten van Bikas.
• GROS Everberg maakte via Bikas 1 700 euro steun 

over aan de Brick Children School.
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OPLEIDING EN BEGELEIDING 
VAN VROUWENGROEPEN VOOR 
HET GENEREREN VAN EEN EIGEN 
INKOMEN, NAWALPARASI EN 
CHITWAN DISTRICT, ZUID-NEPAL

Diverse projecten beogen inkomensverwerving voor vrou-
wen: opleidingen tot fi etshersteller, opstarten van naaiate-
lier, aankopen van gronden voor het samen bewerken van 
suikerrietvelden, kweekprogramma’s met varkens en geiten, 
groentekweek, … dikwijls gefi nancierd door  interne spaar-
systemen van de vrouwengroepen. Vrouwen scoren beter in 
fi nancieel beheer ten voordelen van het gezin dan mannen. 

ONZE PROJECTEN 

WATERVOORZIENING DAMDAME 
MET 10 AFTAPPUNTEN, KASKI 
DISTRICT, AAN DE VOET VAN DE 
ANNAPURNA

De watervoorziening van Damdame is sterk verbeterd door 
op 10 verschillende locaties in het dorp aftappunten te 
voorzien. De betere bereikbaarheid van water stimuleert 
de hygiëne.

WATERVOORZIENING DAMDAME
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BOUWEN VAN EEN DIJK IN DE 
NARAYANRIVIER, NAWALPARASI 
DISTRICT, ZUID-NEPAL

De grote Narayanirivier verlegde haar bedding gedeeltelijk 
en spoelde veel landbouwgrond en woningen weg. Om er-
gere schade te voorkomen, bouwde men een dijk om de rivier 
terug uitsluitend in zijn oorspronkelijke bedding te leiden. 
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VERVOLG EVEN GRASDUINEN IN HET VERLEDEN

WORDT VERVOLGD

De doelstelling 2015 van de BBCSF (Belgian Brick 
Children School Foundation) is de bouw van extra 
sanitaire voorziening en van een multifunctioneel 
lokaal.

Momenteel zijn er maar twee toiletten en één 
douchecel beschikbaar. Met het groeiend aantal 
leerlingen is een uitbreiding met twee extra toi-
letten en een bijkomende wasplaats noodzakelijk. 
Een multifunctioneel lokaal voor de leerkrachten 
en een opslagplaats voor schoolmateriaal is wen-
selijk. Het budget wordt geschat op 7 500 euro.

Begin december waren er al 70 kinderen in-
geschreven in de Brick Children School. De 
maximum capaciteit wordt stilaan bereikt. In de 
satellietschool volgen nog eens 25 kinderen les.

MIDDELBARE SCHOOL VAN TAKAM, 
MYAGDI, CENTRUM-WEST-NEPAL

Bouw van een middelbare school met 11 leslokalen. De school 
dient voor Takam, met 5.000 inwoners en de omliggende dorpen. 
De leerlingen van het middelbaar onderwijs hadden voordien als 
enig alternatief naar Beni of Pokhara te verhuizen om hun studies 
verder te zetten. De afstand tot de familie en de hogere kosten 
leidden dikwijls tot de onderbreking van de studies.

BLOEDBANK BENI, DISPENSARIUM VOOR 
BLOEDAFNAMES, MYAGDI DISTRICT, 
WEST-NEPAL

Een gebouw voor het inzamelen en bewaren van bloed, naast 
het ziekenhuis van Beni. De bloedbank moet voorzien in de eigen 
voorraad voor transfusies in het ziekenhuis van Beni. 
Beni heeft als hoofdstad van het Myagdi dstrict zwaar onder de 
burgeroorlog geleden.

ONZE PROJECTEN 

bbubuuurrggggererroooooooooorrrllogogogogoggg gggeeleeddddeeennnn.
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DeDe lleee rkrachten van KoKopipilala NNepepa en BCS trekken er 
elkeke ddag op uit om na de llese urenen nnieuwe inschrij-
vingenn tte e doen.

BRICK BY BRICK BRICK BY BRICK 
20152015

U kan de Brick Children steunen door uw 

bijdrage te storten op het rekeningnummer 

van Bikas BE32 220 0787800 02 met de ver-

melding ‘Brick by Brick’. Vanaf 40 euro krijgt u 

een fi scaal attest.
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ONZE PROJECTEN 

KHANDBARI
Er zijn wel degelijk dokters aan het werk in Khandbari hospitaal!

Onlangs was er een TV uitzending over Nepal waarin beweerd werd 
dat er helemaal geen dokters in Khandbari hospitaal aanwezig 
zouden zijn. Dit is foutief en om verwarring bij onze sponsors te 
vermijden, moet Bikas deze desinformatie wel weerleggen. Daartoe 
namen we contact op met dr. Madan Kumar Upadhyaya. Hij is de 
hoofdgeneesheer van het hospitaal en tevens hoofd van het District 
Health Offi ce. In zijn reactie meldde hij “dat hij geschokt was door 
dit nep-nieuws”. Meteen voegde hij er de namen bij van elk van de 
artsen uit zijn ‘energieke en jonge team, dat ter plaatse de arme en 
behoeftige bevolking medische bijstand verleent’. Mét foto’s erbij 
tijdens hun werk.

Bijgaande foto toont het voltallige team. Van links naar rechts: Dr 
Anupama B.K., Dr Amit Rauniyar, Dr Ganesh Lama, hoofdgeneesheer 
Dr Madan Kumar Upadhyaya en Dr Bikash Sah. Dus vijf artsen in 
totaal!

Het pilootproject Brick by Brick wil zich inzet-
ten voor volgende millenniumdoelstellingen: het 
bestrijden van extreme armoede, onderwijs voor 
iedereen, kindersterfte tegengaan, oog hebben 
voor de gezondheid van de moeders, bescherming 
van een duurzaam leefmilieu en de ontwikkelings-
samenwerking tussen Noord en Zuid bevorderen.
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BRICK BY BRICK 
2015

Projectie van de documentaire ‘Brick by Brick’, met achteraf 
gespreks- en discussieforum over subsidies voor jongeren 
die naar het Zuiden vertrekken als stagiair of vrijwilliger, 
met getuigenissen van vrijwilligers ter plaatse. Ook een kort 
fi lmverslag over de stage in de Brick Children School door 
studenten van GroepT in Leuven.

Zaterdag 2 mei om 20 uur in OC Berkenhof, Beekstraat 25, 
Kortenberg. Inkom gratis. Organisatie Belgium Brick Chideren 
School Foundation in samenwerking met GROS Kortenberg

BIKAS ACTIEF
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ONZE PROJECTEN 

BEZOEK AAN BENI

Van 13 oktober 2014 tot 1 november ging Jill Vervoort met 13 
vrienden naar Nepal voor een trekking in Kumjung om daarna een 
bezoek te brengen aan het stadje Beni waar Bikas het Ezelspad 
en de bloedbank heeft gesponsord. Jef Van Bouwel, een van de 
leden van de groep, schreef over dit bezoek het volgend verslag:

Op 27 oktober brachten we in Beni eerst een bezoek aan het 
districthospitaal. Het hospitaal is gesubsidieerd door de staat. 
Offi cieel zijn er 15 bedden beschikbaar maar in werkelijkheid zijn 
er meestal 25 tot 30 bedden nodig. Er worden dan bedden bij 
gezet in de gang. Er is een mannenzaal en een zaal voor vrouwen 
en kinderen. Met telkens acht bedden, een observatiekamer met 
twee bedden, een kamer voor baby’s met een couveuse en een 
zestal bedjes die allemaal bezet waren, een bevallingsruimte en 
een verpleegstation. In een ander paviljoen was het labo gevestigd 
voor bloedonderzoek, een RX-kamer met een mobiel RX-toestel 
(de dosering van de stralen was onvoldoende om duidelijke RX-
foto’s te nemen). De fi lms worden nog ontwikkeld in een donkere 
kamer in ontwikkelvloeistof. In een derde paviljoen bevond zich 
een echoapparaat en het kantoor van de directie. Daarnaast is 

er ook een operatiezaal. Het sanitair stond in een apart gebouw 
maar was totaal verouderd (zowat 30 jaar oud). Aan de ingang 
van het hospitaal bevindt de apotheek waar de mensen hun ge-
neesmiddelen komen afhalen.

Er is ook een bloedbank waar bloed wordt afgenomen, bewaard en 
uitgewisseld met andere bloedbanken in Kathmandu en Pokhara. 
Deze bloedbank is gefi nancierd door Bikas en in gebruik genomen 
in 2008. De medische staf en het verplegend personeel wonen in 
gebouwen op het terrein. De maaltijden voor de patiënten worden 
twee maal per dag door het ziekenhuis verzorgd. Hygiëne is wel 
een probleem. Op het terrein liep zelfs een hond rond. Er stond 
een open vuilniston met afval en gebruikte handschoenen. Een 
oude jeep deed dienst als ambulance.

Zwangere vrouwen worden aangemoedigd om op prenatale con-
sultatie te komen. Daarvoor krijgen ze een premie van de overheid. 
Het bedrag is afhankelijk van de afstand en de bereikbaarheid van 
het ziekenhuis. Anticonceptie zoals de pil is gratis. Bevallingen 
gebeuren op een natuurlijke manier zonder pijnstilling of epidu-
rale. In de arbeidskamer verblijven zes patiënten. Enkel vrouwen 
zijn hier toegelaten. Na de bevalling blijven de vrouwen nog 24 
uur in het ziekenhuis.
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ONZE PROJECTEN 

We kregen een rondleiding door een zeer geëngageerde dokteres. 
Samen met de directeur verwoordde ze voor ons de noden van 
het ziekenhuis: waterleiding met zuiver water, nieuwe toiletten, 
een nieuw RX-toestel met hogere straling om een betere diag-
nose te kunnen stellen, nieuwe toestellen voor bloedonderzoek 
en onderzoek van lichaamsvochten, nieuwe toestellen voor het 
toedienen van zuurstof… Er wordt een masterplan opgesteld met 
architecten en aannemers. Een bevriend aannemer wil het gebouw 
schenken waarin de toiletten moeten komen. De toestellen en 
voorzieningen moeten door henzelf bekostigd worden. Daarvoor 
zullen ze steun vragen aan Bikas.

Na de lunch beklommen we het Ezelspad. Het is een realisatie in 
samenwerking met Bikas en de dorpsbewoners op het bergplateau. 
Een prachtig initiatief dat zo goed als klaar is: brede trappen in 
beton, een stevige leuning, grotendeels geschilderd, evenals de 
palen. Toen we twee derde van de weg afgelegd hadden, zagen 
we een aftakking naar de plaatselijke secundaire gemeenschaps-
school, een weg die heel smal, steil en gevaarlijk is, zeker bij slecht 
weer. In de school zelf werden we hartelijk ontvangen zowel door 
de leerkrachten als door de leerlingen in uniform. Het is een school 
voor jongens en meisjes. Hier werd de vraag gesteld om steun 
zodat ook deze aftakking van het Ezelspad verhard kan worden. Jill 

was reeds op de hoogte. Zo te zien heeft Bikas hier nog veel werk.

Bij de afdaling naar Beni kwam de secretaris van het project ons 
tegemoet. Ook hij vroeg steun voor de 350 m lange aftakking naar 
de school. Samen stapten we naar beneden en elke autochtoon 
die naar boven kwam, kreeg te horen dat wij de sponsors van de 
trap waren en ze werden aangemaand om ons zeer vriendelijk 
goede dag te zeggen.

Toen we bijna beneden waren, barstte er een stortbui los. Zo 
ontving onze groep nog een extra zegening voor ons bezoek.
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Als er één top is in de Himalaya die respect en bewondering af-
dwingt dan is het de Makalu. De vijfde hoogste top in de wereld 
(8463m) is een prachtige, sterke en discrete berg, in de schaduw 
van zijn beroemde buur, de Everest.

De verhalen over de verkenning en de beklimming van deze Ne-
palese reus getuigen van een ongerept en authentiek alpinisme, 
ver verwijderd van de hebzucht en de overdaad die men beleeft 
op sommige toppen.
De Makalu werd voor de eerste keer beklommen in 1955 door een 
Franse expeditie. Dit was een compleet succes omdat alle leden 
de top bereikten. Er zijn echter weinig Belgen die tot nu toe heb-
ben geprobeerd in hun voetsporen te treden. In 1989 leidde Rudi 
Bollaert een eerste poging tot 7400 m. In 2008 stopte Jean-Luc 
Fohal zijn beklimming rond 8000 meter.

In de lente van 2015 zal er opnieuw een nationale Belgische 
expeditie vertrekken om te proberen deze prachtige berg te be-
klimmen, zestig jaar na het eerste succes. Er wordt gekozen voor 
de route van de Franse expeditie van 1955, via de Makalu-la en 
de noordwestkant.

Om een expeditie van deze omvang voor te bereiden, mag er niet 
worden geïmproviseerd. Het idee is al meer dan een jaar geleden 
ontstaan. Stukje bij beetje en stapje voor stapje krijgt het project 
vorm: het samenstellen van een groep vrienden die ervaring op 
grote hoogte hebben (andere toppen in de Himalaya en de Andes), 
uitwerking van het budget, sponsors zoeken, de vliegtuigtickets 
reserveren, een agentschap zoeken dat verantwoordelijk is voor 
de logistiek, het nakijken van het hoogtemateriaal, regeling van 

administratieve formaliteiten, enz… Omdat deze expeditie geen 
enkele commerciële doelen heeft, neemt dit meer tijd in beslag 
om te organiseren, wat een menselijke dimensie creëert waarbij 
elke deelnemer een persoonlijke toets aanbrengt. Vele voorberei-
dende activiteiten hebben als doel een hechte groep te vormen, 
een groep die momenteel bestaat uit acht klimmers, Franstaligen 
en Nederlandstaligen: Christiane Blaise, Rudi Bollaert, Jean-Luc 
Fohal, Sofi e Lenaerts, Stef Maginelle, Guido Riemenschneider, 
Koen Verschraegen en Stef Wolput.

Parallel aan deze expeditie zal een begeleidingstrekking, bestaande 
uit een tiental personen, de mogelijkheid bieden vanuit Tumlingtar 
de valleien van Arun en Barun te ontdekken. Een authentiek Nepal 
waarin we de plaatselijke bevolking zullen ontmoeten die aan de 
voet van deze beroemde bergen leeft. Stap voor stap, van vallei 
naar vallei, zullen we het basiskamp van Makalu bereiken, opge-
richt op een hoogte van ongeveer 5600m, bij het samenkomen 
van de gletsjers van Chago en Barun.

Makalu 2015 ondersteunt de Belgisch-Nepalese humanitaire 
vereniging Bikas. Dankzij giften van vele mensen kan de expeditie 
fi nancieel steun geven aan een project voor de modernisering 
van het  ziekenhuis van Khandbari, een klein dorp gelegen op de 
route van de trekking in de vallei van Barun, tussen Tumlingtar 
en Tashi Gaon.

We staan voor een nieuw en mooi avontuur op fysiek en men-
selijk vlak.

Jean-Luc Fohal

EEN NATIONALE BELGISCHE EXPEDITIE 
NAAR DE MAKALU

DE EXPEDITIE ZAL PLAATSVINDEN 
VAN 5 APRIL TOT 31 MEI 2015

 Aanvullende informatie wordt op de website en de 
Facebook pagina van de expeditie geplaatst.

 Live nieuws op: 
 http://www.makalu2015expedition.com/ en 
 https://www.facebook.com/Makalu2015expedition
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Losar is het Tibetaanse nieuwjaar en meteen de belangrijkste 
feestdag voor de Tibetanen en ook voor de volkeren van Tibetaanse 
origine zoals de Tamang en de Sherpa.

De viering van Losar (lo=jaar en sar=nieuw in het Tibetaans) be-
stond al voor de opkomst van het boeddhisme. De voorbereiding 
van het feest begint vijf dagen eerder met het lezen van teksten 
en met meditatie. In de huizen wordt alles schoongemaakt, men 
zorgt voor nieuwe kleren, ruzies worden bijgelegd en schulden 
vereffend. Het lijkt alsof men een nieuw leven begint.

De eerste dag van Losar is een familiefeest terwijl de tweede dag 
aan religieuze zaken wordt gewijd. De derde dag wordt in het 
openbaar gevierd, meestal in open lucht, waarbij chaang, zelf 
gebrouwen gerstebier, wordt gedronken.

Losar vond dit jaar plaats van 18 tot 20 februari.

De Gurkha of de Gorkha, een Nepalese bevolkingsgroep met 
een roemrucht verleden, zijn vooral bekend geworden door 
hun rol als soldaten in dienst van het Britse leger, dat nog 
steeds een aantal Gurkha eenheden heeft, die gezamenlijk 
de Gurkhabrigade worden genoemd. Aanvankelijk waren er 
problemen bij het pensioneren van deze Gurkha militairen 
maar dank zij de inzet van de Britse actrice Joanna Lumley 
kwam daarin verandering en wonen nu velen van deze moe-
dige militairen in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Indische 
leger heeft sinds de onafhankelijkheid in 1947 enkele Gurkha 
regimenten.

Britse soldaten werden 200 jaar geleden voor het eerst 
geconfronteerd met de Gurkha’s. Ze kwamen vanuit tegen-
gestelde richting, toen de imperialistische Britten in 1814 
Nepal binnenvielen. Na zware verliezen aan Britse zijde, 
haastte de Britse Oost-Indische Compagnie zich in 1815 
een vredesverdrag te tekenen. Daarbij kreeg deze het recht 
de voormalige vijanden in te lijven als soldaat. Sindsdien 
hebben de Gurkha’s over de hele wereld onder de Britse vlag 
gevochten. Onder hun motto ‘beter te sterven dan een lafaard 
te zijn’, kregen ze de laatste 185 jaar 26 Victoria-kruisen 
toegekend, meer dan enige andere legereenheid.

In beide wereldoorlogen vochten meer dan 200 000 Gurkha’s 
mee. Overal waren ze te vinden, van de modderige loopgraven 
in Frankrijk en België tot in Italië, Griekenland en Zuidoost 
Azië. Veertienduizend Nepalese soldaten sneuvelden. Hun 
namen zijn onder andere te vinden op de Menenpoort.

GURKHA

LOSAR
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*TELEX*

WIM SMETS WIL ZESDE ACHTDUIZENDER OP ZIJN PAL-
MARES
Hiermee wil Smets (46) zijn Belgisch record wat dit betreft verbeteren. 
Nog nooit stond een Belg op de top van de Makalu, op de grens van Nepal 
met Tibet, met zijn 8463 meter de vijfde hoogste berg ter wereld. Wim 
Smets is met vijf  topbeklimmingen boven de achtduizend meter nu reeds 
Belgisch recordhouder. De voorbereidingen voor deze expeditie zijn al een 
tijd geleden gestart. Eind maart sluit Smets zich aan bij een internationaal 
team van topklimmers.

REACTIE VANUIT NEPAL OP AANSLAG CHARLIE HEBDO
De Nepalese overheid veroordeelde onmiddellijk na de feiten de aanslag 
op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. “De Nepalese overheid 
is diep geschokt bij het vernemen van de terroristische aanval op het kan-
toor van het magazine Charlie Hebdo, die de dood van de hoofdredacteur, 
andere leden van de redactie en een lid van het veiligheidspersoneel tot 
gevolg had,” aldus een verklaring van het ministerie van buitenlandse za-
ken. “Deze laffe en brutale daad van terreur is totaal onterecht,” voegde 
de woordvoerder eraan toe. “De regering en de bevolking van Nepal uiten 
hun medeleven aan de nabestaanden en benadrukken hun solidariteit met 
de regering en het volk van Frankrijk in hun strijd tegen het terrorisme en 
de verdediging van de vrijheid van meningsuiting.”

PASPOORTEN MET DERDE GESLACHT
Nepal gaat paspoorten uitgeven waarbij het derde geslacht een optie is. In 
2007 erkende het Nepalese hooggerechtshof  het derde geslacht. Niettegen-
staande deze ogenschijnlijk verdraagzame maatregel van de Himalayastaat, 
hebben de LHBT’s het er niet gemakkelijk. De LHBT-beweging (Lesbisch, 
Homo, Bi en Transgender) hoopt evenwel dat met deze administratieve 
wijziging de discriminatie zal wegebben.

OP DE VUIST IN HET PARLEMENT
Dinsdag 20 januari schreef  geschiedenis is het Nepalese parlement. Een 
vergadering over de grondwet liep op een enorme vechtpartij uit. Leden van 
de oppositiepartij waren het niet eens met het wetsontwerp voor de nieuwe 
grondwet en keken niet op een kopstoot meer of  minder. Stoelen werden 
in de lucht gezwierd en politici vlogen elkaar letterlijk in de haren. De hel 
brak los toen parlementsvoorzitter Subash Nemwang de samenstelling van 
een onderzoekscommissie wilde bespreken. Een paar veiligheidsmensen 
raakten bij de schermutselingen gewond. De parlementsleden op hun beurt 
brachten het er vanaf  met een paar blauwe plekken. Ook buiten het parle-
ment braken rellen uit. De oproerpolitie hield ongeveer 50 betogers aan.

NEUSHOORN UITGERUST MET EEN ZENDER
In de Khata corridor, een zeer rijk natuurgebied tussen Nepal en India, is 
voor het eerst een Indische neushoorn uitgerust met een zender. Het gaat 
om een jong neushoornvrouwtje dat met de zender om haar nek waar-
devolle informatie zal leveren aan het Wereldnatuurfonds (WNF). Samen 
met de Nepalese overheid zal het WNF van de data gebruik maken om de 
bedreigde neushoorns nog beter te kunnen beschermen tegen de stropers.
De Khata corridor, in het westen van Nepal, verbindt het Bardia National 
Park met Katarniaghat Wildlife Sanctuary. Bardia NP is een semi tropisch 
oerwoud waar naar schatting 450 soorten vogels leven en zowat 650 soorten 
zoogdieren, zoals de ernstig bedreigde Bengaalse tijgers en Indische neus-

TOP ZUID-
AZIATISCHE 
LANDEN

Op 26 november startte in Kathmandu een tweedaagse 
topontmoeting tussen Zuid-Aziatische landen. Naar aan-
leiding van die top begon de Nepalese overheid aan een 
krankzinnige elf uren durende operatie om Kathmandu te 
‘verfraaien’. Onze correspondent in de Nepalese hoofdstad, 
Hem Chalaugain, noemt het hele gedoe kinderachtig en 
hij geeft hierbij enkele voorbeelden:

- Ze beweren Kathmandu ‘mooier’ te maken, maar ze 
planten bomen en bloemen enkel in het midden en aan 
de kanten van die straten waar de staatshoofden, in het 
bijzonder de Indiase eerste minister, zullen passeren. 
Wanneer de top voorbij is, worden de planten aan hun 
lot overgelaten, om te sterven, want niemand zal ze 
water geven.

- Terwijl mensen, die getroffen zijn door aardverschui-
vingen en overstromingen ten gevolge van de moesson, 
hun huizen hebben verloren en moeten overleven in 
tenten, maakt de Nepalese overheid zich meer zorgen 
over de ‘verfraaiingscampagne’ in Kathmandu. Ze laat 
zelfs gratis (lees ‘met het geld van de belastingbetaler’) 
de huizen schilderen die gelegen zijn langs de straten 
waar de hoogwaardigheidsbekleders passeren.

- In diezelfde straten wordt ook de bewegwijzering opge-
frist. Van de gaten in de nabije straten, waar jan modaal 
iedere dag met zijn voertuigen passeert, trekt men zich 
niets aan.

- En opeens, het is een mirakel, is er 24 uur ononderbro-
ken elektriciteit in de hoofdstad, geen sprake meer van 
stroomonderbrekingen!

- Vijf vakantiedagen extra voor de scholen, de kantoren 
zijn twee dagen gesloten.

- Ook het systeem van even en oneven nummerplaten 
wordt vijf dagen lang overhoop gehaald. Opeens mogen 
voertuigen met oneven nummerplaten niet meer rijden 
op 26 november. Nu worden het even nummerplaten op 
even dagen en oneven nummerplaten op oneven dagen.

Voor een buitenstaander kan het lachwekkend overkomen, 
maar voor de Nepalese burger die dagelijks de wantoe-
standen in de Nepalese hoofdstad moet ondergaan, is het 
pure ergernis. Daarom even dit niet-alledaags artikel over 
dingen die de kranten niet halen.
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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 

hoorns. Begin twintigste eeuw was de Indische neushoorn bijna uitgeroeid. 
Dankzij de strenge natuurbeschermings- en antistroperijmaatregelen zijn 
er volgens een laatste telling ruim 550 Indische neushoorns in de Terai. De 
Terai is een van de prioriteitsgebieden voor WNF. Ook met de tijgers gaat 
het beter. Naar schatting zouden er 198 tijgers in het wild leven in Nepal.

BUSONGELUKKEN EISEN TIENTALLEN DODEN
In november vorig jaar kwam een bus in een rivier terecht nadat het 
voertuig ongeveer vijftig meter van de weg geraakte. Er vielen minstens 
vier doden, tientallen mensen werden met de stroom meegesleurd. Het 
ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het westen van Nepal. Tien 
passagiers overleefden de crash. Bij het vertrek zaten ongeveer 45 passagiers 
in de bus, maar waarschijnlijk zijn er onderweg meer mensen opgestapt.
Een week later kwamen in het westen van Nepal nog eens minstens 
elf  mensen om toen een bus van een bergweg in de afgrond stortte. 
Negen mensen waren op slag dood, de anderen stierven op weg naar 
het ziekenhuis. Minstens 25 andere inzittenden raakten gewond. De bus 
verongelukte nadat de bestuurder het voertuig op een steile helling had 
geparkeerd om een platte band te controleren. Na het ongeval ging de 
chauffeur op de vlucht.
Bij een ander ongeval, nog een week later, lieten 17 mensen het leven bij 
een busongeval in een bergachtig gebied nabij Pokharakada, zo’n 400 kilo-
meter ten westen van Kathmandu. Veertien mensen waren op slag dood, 
drie anderen overleden later in het ziekenhuis. Vijftig inzittenden werden 

*TELEX*TELEX*TELEX*

gewond. Ze werden overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. In de 
bus zaten dus 67 mensen terwijl er slechts plaats was voor 38 passagiers.
Busongelukken in Nepal zijn meestal te wijten aan slecht onderhoud van 
bussen en wegen.

BRITSE AMBASSADEUR BESCHULDIGD VAN DISCRIMI-
NATIE
Men verwijt hem christelijke zendelingen te steunen. Andrew Sparkes, de 
Britse ambassadeur, publiceerde op 10 december, de Internationale Dag 
van de Mensenrechten, een open brief  in de Nepalese krant Republica. 
Deze was gericht aan de raad die in het overwegend hindoeïstische Nepal 
verantwoordelijk is voor de grondwet. De ambassadeur riep op om ‘het 
recht van religie te veranderen’ te beschermen. De Britse ambassade rea-
geerde op de ophef  in een verklaring dat de brief  een verwijzing was naar 
het VN-Verdrag voor de Rechten van de Mens en geen oproep tot bekering.

AARDAPPELOOGST GETROFFEN DOOR MEELDAUW
In het Dhanusha district, op de grens met India, heeft een koudegolf  voor 
700 000 roepie schade bezorgd aan de aardappelsector. Tien procent van 
de oogst werd verwoest door meeldauw. Veel van de aardappeltelers ont-
vingen subsidies van de overheid om zelfstandig te worden. Als de koude 
aanhoudt, zal 30 procent van de oogst vernietigd worden door meeldauw, 
een schimmelaandoening bij planten.
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOCIATION VZW

c o l o f o n

BIKAS ACTIEF

STATUTAIRE ALGEMENE 
VERGADERING
Het huidige Bikas bestuur nodigt u uit op de statutaire 
algemene vergadering van onze vzw. We doen langs deze 
weg een oproep aan iedereen die Nepal een warm hart 
toedraagt. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor het 
goede doel, de verbetering van de leefomstandigheden in 
het Himalayastaatje, zijn van harte welkom om onze rangen 
te vervoegen. We hopen de kandidaten te mogen ontmoeten 
op de vergadering, maar u kan u ook melden op dit e-mail 
adres: info@bikas.be.

Op de agenda staan volgende punten:
• Overzicht van onze projecten
• Financieel overzicht van 2014 en budget voor 2015
• Kwijting van het bestuur
• Statutair ontslag van het bestuur en (her)verkiezing van 

de nieuwe bestuurders
 Aansluitend is er een vergadering van het nieuwe Bikas 

bestuur.

Zaterdag 21 maart 2015 om 14 uur in de bovenzaal van de 
Royal Esso Club, Boekenberglei 232, in Deurne (Antwerpen, 
nabij de luchthaven)

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!

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’.

BIKAS WAS ACTIEF
Nepal was het gastland tijdens ‘Mols Gewroet’ op zon-
dag 16 november. Uiteraard werd 25 jaar Bikas sterk in 
de kijker gezet. ‘Mols Gewroet’ is een jaarlijkse orga-
nisatie van de Molse derdewereldraad die de millenni-
umdoelstellingen wil toelichten aan een breed publiek.
Het jubilerende Bikas werd gevierd met zang en kinder-
dans van de NLCC groep en met de vertoning van de fi lm 
‘Brick by Brick’. Op de Bikas stand kon men kennismaken 
met de Brick Children Foundation en het toilettenproject 
Chayarsaba. Alle aanwezigen waren heel enthousiast 
over de inbreng van Bikas.

Tijdens het weekend van 6 en 7 december was Bikas ver-
tegenwoordigd op de alternatieve geschenkenbeurzen 
in Gierle en Wuustwezel. In Gierle werden ambachtelijke 
theelichtenhouders en heerlijke notenmengelingen te 
koop aangeboden ten voordele van Bikas, meer bepaald 
voor de laatste trappen van het Ezelspad project. In 
Wuustwezel ging de opbrengst van de verkoop van 
gebedsvlaggetjes naar het Chayarsaba toilettenproject.

25 JAAR BIKAS IN 
WIJNEGEM
Bikas, afdeling Wijnegem, organiseert begin van de 
zomer een plaatselijk Bikasdag. De defi nitieve plan-
ning volgt nog maar we kunnen alvast het volgende 
meegeven.
• tentoonstelling van een selectie van de foto’s ’25 

jaar Bikas in 25 projecten’ en foto’s van het project 
Brick by Brick

• de voorstelling van het scholenproject in zijn 
defi nitieve vorm en van het Ezelspad

• de projectie met Nederlandstalige ondertiteling 
van de fi lm ‘Manaslu’ van Jean-Luc Fohal

• ter afsluiting een kleine receptie

Zondag 7 juni vanaf 14 uur in het gemeenschaps-
centrum GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in 
Wijnegem


