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NEPAL GETROFFEN DOOR KRACHTIGE AARDSCHOKKEN
Vlak voor het ter perse gaan van dit tijdschrift werd Nepal getroffen door een enorm krachtige aardbeving van 7,9 op de schaal van
Richter, gevolgd door meerdere zware en minder zware naschokken.
Deze ramp kwam niet onverwacht want ze was reeds lang voorspeld
door vele wetenschappers en seismologen. De kracht van de eerste
aardschok was zo groot dat de door ieder van ons gekende historische
centra terug herleid zijn tot wat ze waren na de zware beving in de
jaren dertig van vorige eeuw. Bhaktapur en Kathmandu Durbar Square
zijn niet meer te herkennen. Ook Patan is getroffen maar minder
hard. Opvallend bericht: de paleizen van de twee Kumari Devi’s of
de ‘levende godinnen’ zijn zo goed als onbeschadigd gebleven. De
plaatselijke hindoe bevolking ziet daarin een teken van goddelijke
bescherming.
Maar de aandacht van BIKAS gaat vooral naar de slachtoffers. Bij
het afsluiten van dit nummer staat de teller reeds boven de 7 000

doden, duizenden gewonden en talloze vermisten. Omdat er nog
steeds weinig berichten komen vanuit het platteland groeit de vrees
dat er nog heel wat meer slachtoffers zijn gevallen. De dorpjes in de
bergen zijn in gewone omstandigheden al heel moeilijk bereikbaar. Nu
worden helikopters ingezet om de gewonden naar de ziekenhuizen te
brengen. Detail: de Nepalese overheid beschikt slechts over zes heli’s,
Men is dus aangewezen op buitenlandse bijstand. Lokale zelforganisatie moet dikwijls eerste hulp bieden in de afgelegen gebieden.
Volgens schattingen zijn acht miljoen mensen getroffen in 39 districten, van wie meer dan twee miljoen in de 11 zwaar getroffen districten. Zowat anderhalf miljoen mensen hebben dringend hulp nodig.
Vandaag 3 mei wachten vele afgelegen dorpen nog steeds op hulp.
De huizen zijn ofwel ingestort ofwel te erg beschadigd om nog een
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ONZE PROJECTEN
KALIPUL EZELSPAD
Veilig naar school langs het ezelspad en het leerlingenpad
Iedereen, overal ter wereld, ziet zijn kinderen graag veilig naar
school gaan. Ook de dorpelingen van Mallaj en ruime omgeving.
Met bewonderenswaardige inzet en veel handenarbeid wordt
het ezelspad uitgebreid met een aftakking naar de school. De
nieuwe weg wordt uit de bergwand gehakt en trede na trede
verankert zich in de betonnen trap op de helling richting school.
Het pad was bij het ter perse gaan van deze editie van het
tijdschrift reeds voor 230 meter lengte aangelegd, zijnde 262
treden. Het ‘leerlingenpad’ had toen nog geen trapleuning maar
er was al wel 65 meter van geconstrueerd. Deze bestaat uit
betonnen palen met drie rijen ingewerkte ijzeren buizen. Van
zodra de constructie klaar is, zal de reling geschilderd worden
om ze te beschermen tegen corrosie. Bijgaande foto’s geven
een idee van de stand van zaken.

EVEN GRASDUINEN IN HET VERLEDEN (DEEL 3)
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, medefinanciering, 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 financiering en de begeleiding
van de projecten.
In deze uitgave vindt u een derde reeks - ondertussen succesvol afgeronde - projecten.
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BOUW VAN VIJF WATERTANKEN IN
DEURALI, PALPA DISTRICT, CENTRUMWEST NEPAL
Deurali kent een onregelmatige watervoorziening. Het dorp
bevindt zich eerder bovenaan de heuvels. Door de bouw van vijf
watertanks van elk 6000 liter, bovenop de heuvel, willen het dorp
en de scholen zich ook tijdens drogere periodes op regelmatige
basis van water voorzien.

KINDERSPONSORING
CHILD HAPPINESS
POKHARA EN KATHMANDU

VORMINGSCENTRUM TE DEURALI
BOUW VAN EEN AUDITORIUM

Sympathisanten sponseren de studiekosten van kinderen
uit vluchtelingengezinnen, verarmde gezinnen en wezen
vooral in de regio Pokhara en Kathmandu. Onderwijs is de
poort naar ontwikkeling. Individuele sponsors onderhouden contact met hun sponsorkind en krijgen regelmatig
een overzicht van de behaalde schoolresultaten van de
begunstigde kinderen.

In Deurali nabij Tansen is een auditorium gebouwd. Het is
het hoofdgebouw van dit vormingscentrum, bestemd voor
de regio West-Palpa dat zo’n 60.000 inwoners telt. Het
centrum biedt vooral landbouwopleidingen aan en organiseert ook andere regionale gemeenschapsbijeenkomsten.
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VERVOLG EVEN GRASDUINEN IN HET VERLEDEN

DE BRICK CHILDREN SCHOOL

BRUG OVER DE DUMRAHI RIVIER
SARDI, NAWALPARSI DISTRICT, ZUID-NEPAL
Bouw van een brug in gewapend beton over de Dumrahi rivier voor
de VDC (Village Development Committee) Benimanipur. Tijdens het
regenseizoen is de oversteek van de rivier uiterst moeilijk. De brug
verbindt de gemeenschappen aan beide oevers en verbindt ook de
school met het dispensarium.

Dit jaar kregen de Brick Children nieuwe schoentjes!

BRICK BY BRICK

SHREE NARAYAN MIDDELBARE SCHOOL
MORANG DISTRICT, ZUIDOOST NEPAL
Bouw van een middelbare school te Dangraha, een landbouwgemeenschap in de dichtbevolkte Terai. Hier wonen vooral lage
kasten in deze eerder afgelegen dorpen. Ook in het nabije Hattimuda is er een school gebouwd door Bikas.

WORDT VERVOLGD
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Vijf jaar geleden vertrokken drie laatstejaarsstudenten
lerarenopleiding Groep T naar Nepal om er stage te volgen in de Brick Children School. Ondertussen is het een
‘voorbeeldschool’ geworden in de regio van Siddhipur,
Imadol, Lobo en Tikathali. Het is nu ook de gelegenheid
om een overzicht te geven en de verwezenlijkingen even
op een rijtje te zetten.
In 2010 startte het project in Tikathali. De drie studenten
brachten 3 500 euro sponsoring bij elkaar. Met dit geld
werd ondermeer het sanitair vernieuwd en een schoolpoortje aangekocht. Voor de Mitra Bourding School
in Shabahill werd een volledige computerinstallatie
aangekocht. In datzelfde jaar kwam ook de productie
van de film ‘Brick by Brick’ tot stand, gefinancierd met
privé budget en met de steun van ES Broadcast & Media.
In 2011 werd de Belgium Brick Children School Foundation gesticht. Er volgt een nauwe samenwerking met
de Welshe Brick Children School Trustees. Zij zorgen
voor het onderwijsprogramma en betalen de lonen van
leerkrachten en helpers, schoolmateriaal en het dagelijkse middagmaal voor de kinderen. In datzelfde jaar
gaat ook de film in première in Capitool Gent. ‘Brick
by Brick’ belicht belangrijke millenniumdoelstellingen
zoals extreme armoede, kindersterfte, kinderarbeid en
onderwijs voor iedereen.
Het initiatief geniet de bescherming van UNESCO. In
2011 brachten leden van BBCSF en Bikas een werkbezoek
ter plaatse.

unen door uw
U kan de Brick Children ste
eningnummer
bijdrage te storten op het rek
02 met de vervan Bikas BE32 220 0787800
40 euro krijgt u
melding ‘Brick by Brick’. Vanaf
een fiscaal attest.

ONZE PROJECTEN

In 2012 werd de film ‘Brick by Brick’ op dvd gezet, ook
dit keer met de steun van ES Broadcast & Media. De
Belgium Brick Children Foundation – afgekort BBCSF –
werd op 20 februari van dat jaar officieel opgericht en
kreeg het erkenningsnummer VLB20121565. De Foundation werkt onder de koepel van de vzw Bikas met als
ondernemingsnummer 476058875. Vanaf dan starten
acties over heel Vlaanderen voor fondsenwerving. Het
Departement Vlaams Onderwijs stort op 23 januari en
op 2 oktober 2012 een totaalbedrag van 7 000 euro ter
subsidiëring van het project. GROS Kortenberg en Deinze
steunen met een subsidie van 1 250 euro. Ondertussen
worden er onderhandelingen gevoerd met ECO Himalayan in Kathmandu voor de bouw van een nieuwe Brick
Children School. Ook wordt Kopila Nepa opgericht. De
staf van deze NGO staat samen met de leerkrachten en
helpers in voor de exploitatie van de school.
De documentaire ‘Brick by Brick’ wordt uitgezonden op
Canvas. Van de opbrengst van de verkoop werden de
productiekosten, montage en geluidsafwerking betaald.
De huur van een voorlopige locatie in Siddhipur en voor
de investering in IT materiaal bedroeg 1 033 euro. Op
24 december stortte het Departement Vlaams Onderwijs
nog eens een bedrag van 5 600 euro. In 2012 brachten
leden van Bikas en werkbezoek, studente Elke Hendrickx
deed er een stage.
In 2013 startten de schoolvoorstellingen van de film
‘Brick by Brick’. Voor een blue ray kopie werd 411 euro
geïnvesteerd.
Begin april werd de nieuwe Brick Children School geopend. Het totaal budget voor deze Prefab Brick Children
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School bedraagt 25021 euro. Er is voortaan basisonderwijs voor 90
Brick Children in drie klassen en is er avondonderwijs voor volwassenen en er zijn ook naaiklassen voorzien. Van dan af worden de
Brick Children ook jaarlijks medisch onderzocht.
Voor de huur van grond en aankoop van klein materiaal werd
een budget van 1 500 euro uitgetrokken. De plaatsing van een
afsluiting rond de school en de aankoop van IT- en video materiaal kostten 2033 euro. Op 18 juni kreeg de BBCSF een subsidie
van 1500 euro van het Departement Vlaams Onderwijs. GROS
Kortenberg bracht 1350 euro steungeld in. De Belgium Brick
Children School Foundation wordt lid van de Pijlerorganisatie
en leden van BBCSF en Bikas brengen een werkbezoek. De eerste
diploma’s worden uitgereikt aan de vrouwen van de naaiklassen.
In de Brick Children School organiseerde Kopila Nepa dat jaar ook
een gezondheidsweekend voor vrouwen uit de omliggende dorpen
Siddhipur, Lobo, Imadol en Tikathali.
Bij de aanvang van 2014 is aanschaf van een minibusje een van de
nieuwe doelstellingen. Het voertuig zal de kleinste Brick Children
afhalen in de verst afgelegen steenbakkerijen. Een budget van
2033 euro wordt uitgetrokken voor de huur van grond en de aankoop van lesmateriaal. GROS Kortenberg stort 1500 euro subsidie.
In april wordt een eerste schijf, zijnde 5 533 euro, vrijgemaakt
voor de aankoop van het busje. Het Departement Vlaams Onderwijs stort op 11 juli een bedrag van 7000 euro en GROS Deinze
brengt een subsidie van 900 euro in. De definitieve aankoop van
het minibusje betekent een uitgave van een extra 4 533 euro.
Een andere nieuwe doelstelling voor 2014-2015 is de bouw
van een extra sanitair blok en een werklokaal. De huur van de
gronden hiervoor en de plannen voor de bouw van het sanitaire
blok bedragen 2033 euro. Naast Wales, Koipla Nepa en de BBCSF
steunt nu ook een vierde partner de Brick Children School. Dank zij
BeChildFund uit Duitsland wordt een satelietschooltje opgericht

LULANG PROJECT
In Lulang is men gestart met de verharding en versteviging van het schoolplein. Lulang is een dorp in
het Myagdi district in het westen van Nepal. Door
veelvuldige aardverschuivingen dreigt de dorpsschool weg te zakken.
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in een ver afgelegen steenbakkerij.
Leden van Bikas en BBCSF brengen een werkbezoek en studente
Tine Maes volgt er een stage.
De Brick Children School wordt een voorbeeldschool in heel
de regio. Leerkrachten uit de andere omliggende staatsscholen
komen er op stage.
Voor de doelstellingen van 2015 – realisatie van het extra sanitair
blok met toiletten en septische put en het bouwen van een werklokaal – wordt een budget van 9500 euro voorzien. GROS Kortenberg
heeft alvast een bijdrage van 1700 euro subsidiegelden verleend.
Van 2010 tot begin 2015 werd een budget van 47219 euro gespendeerd. Het Ministerie Vlaams Onderwijs subsidieerde 21000
euro, Gros Kortenberg en Deinze droegen 6700 euro bij. Het totaal
van de inkomsten, fondsenwerving bij onze mecenassen, vrijwilligers BBCSF, schoolvoorstellingen en evenementen bedroeg op
1 februari van dit jaar 29948 euro. De reserve van BBCSF voor de
nieuwe investering bedraagt op dat ogenblik 10000 euro.
Om de komende jaren de Brick Children School verder te kunnen
exploiteren en uit te breiden, vraagt de Belgium Brick Children
School Foundation aan hun sympathisanten om zoals tijdens de
afgelopen jaren de Brick Children School te blijven steunen. Dit
kan via het rekeningnummer BE32 220 0787800 02 met de vermelding ‘Brick by Brick’. Via deze rekening van Bikas geven giften
vanaf 40 euro recht op een fiscaal attest.
De vrijwilligers van BBCSF geven schoolvoorstellingen in heel
Vlaanderen. Twee lesuren houden een filmvoorstelling in blue ray
projectie van de documentaire ‘Brick by Brick’ in, gevolgd door een
discussieforum over het project, over de millenniumdoelstellingen
en over kleinschalige ontwikkelingshulp. Er wordt een bijdrage
van 1 euro per leerling gevraagd.

VERVOLG BLZ 1
veilig onderkomen te kunnen bieden. De mensen overleven in tenten
waarin door de vele stort- en onweersbuien van de afgelopen dagen
alles doorweekt is. Er is tekort aan drinkwater en voedsel en men
vreest voor epidemieën.
Door de zware naschok van zondag 26 april is ook Khaharekhola
totaal verwoest. Het dorpje was in 2007 de drijvende kracht achter
de Seilasadak, een weg die de ontsluiting zou vormen van dit afgelegen gebied in Kavre. Zaterdag 2 mei volgde een andere zware
naschok van 7,8 op de schaal van Richter, die zorgde voor nog meer
verwoestingen in de bergdorpen.
De mensen voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Een
overheid die er maar niet in slaagt de buitenlandse hulp te coördineren. Nu dat sinds vandaag ook de luchthaven van Kathmandu
wordt afgesloten voor zware vliegtuigen, blijven de Nepalezen nog
meer verstoken van buitenlandse hulp. De sfeer onder de bevolking
wordt steeds maar grimmiger. Hulploosheid en woede zetten aan tot
opstand en lokale plundering.
Misschien toch een klein lichtpuntje vermelden, er zijn vandaag acht
dagen na de eerste zware aardschok toch nog drie mensen levend van
onder het puin gehaald, waarvan een 100-jarige man.
Wat is momenteel de toestand bij onze vrienden, onze medewerkers
en onze projectpartners in Nepal? Onze projectpartners hebben laten
weten dat ze fysiek in orde zijn, maar wel is er vele materiële schade.
Ook onze vrienden in Nepal en de Nepalese familieleden van onze
BIKAS-leden hebben laten weten dat ze de ramp overleefd hebben.
Maar nog niet van iedereen hebben we nieuws, onder andere van
Angnima Tamang in Barkhu, in het zwaar getroffen Langtang gebied.
We zijn via de sociale media wel te weten gekomen dat hij in leven
is, maar over het wel en wee van zijn Paramendo Eco Farming blijven
we nog in het ongewisse.
Over de toestand van onze recente projecten is ons bericht dat de
Beni bloedbank, het Kalipul ezelspad en de school in Takam intact
zijn dankzij de stevige bouw. In Takam zou er wel schade zijn aan
de huizen. De Seilasadak is nog steeds berijdbaar voor motorfietsen
maar voor zwaardere voertuigen zoals terreinwagens en busjes is er
geen doorkomen meer aan. In Damdame is de watertank stuk en de
aangebouwde directiewoning van de school is ingestort. In Khumjung
is 99 procent van de huizen beschadigd. Van Deurali en Dhustung
moeten we nog de eerste berichten krijgen. De Brick Children School
is onbeschadigd. Deze stevige prefab voldoet aan de moderne vereisten en is aardbevingsresistent. De school doet momenteel dienst
als veldhospitaal.
WAT DOET BIKAS NU?
BIKAS besliste om een budget van 20 000 euro vrij te maken voor
noodhulp en later nog eens 50 000 euro als structurele hulp voor de
heropbouw van de infrastructuur in een latere fase.
Als u dit BIKAS tijdschrift leest, zal de 20 000 euro naar onze partners
in Nepal zijn overgeschreven.
10 000 euro gaat naar ons project Brick Children School dat nu fungeert als noodopvangcentrum voor de getroffenen van de aardbeving.
In de school verblijven nu meer dan 100 mensen die niet meer naar
hun huizen terug kunnen. In de tuin van Bimal, de projectleider,
verblijven nog eens 30 mensen in tenten. De school bevindt zich in
de vallei van Kathmandu maar tussen de velden nabij de steenbakkerijen, in een relatief veilige omgeving dus. We verwachten hier
nog een grote toestroom van daklozen. De leerkracht Sushma, die
een rol speelt in de Brick Children film is haar huis kwijt en slaapt
buiten onder een tentzeil.

BIKAS tracht de volgende dagen en weken haar noodhulp verder
gericht te organiseren via onze lokale partner CWISH en via Jo Logghe
voor wat Kathmandu betreft.
Via onze FaceBook pagina (Bikas België-Belgique) houden we u op
de hoogte van de recentste ontwikkelingen.
UW HULP IS NU CRUCIAAL:
U kan steunen door te storten op BIKAS
IBAN: BE32 2200 7878 0002
BIC: GEBABEBB
met vermelding ‘Aardbeving Nepal’
(BIKAS geeft een fiscaal attest vanaf 40 euro)
FAMILIE LOGGHE ROEPT OP VOOR NOODHULP VIA BIKAS
De familie Sherpa-Logghe is ongedeerd. Zij zijn trouwens nu al heel
actief bezig met hulpverlening ter plaatse.
Jo Logghe was medestichtster van BIKAS en vele jaren lang ook
onze contactpersoon voor onze BIKAS projecten. Als Belgische die
het langst in Nepal leeft, kent zij het land als geen ander. En ook alle
Belgen die Nepal ietwat kennen, kennen Jo.
BIKAS heeft een budget van 5 000 euro onmiddellijke noodhulp ter beschikking gesteld om via Jo de juiste directe noden te kunnen lenigen.
De familie van Jo deed in België een oproep voor noodhulp om
Nepal en de Nepalese bevolking te steunen. “Daartoe openden we
van hieruit een noodrekening samen met BIKAS, dé vrijwilligersorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal”, schrijft Hans
Logge, die ruim 30 keer Nepal bezocht en vele honderden mensen
Nepal liet ontdekken.
U kan uw bijdrage storten via ons BIKAS rekening nummer. Wil u Jo
specifiek steunen vermeld dan ‘Jo Logghe – noodfonds’.
De familie biedt de garantie dat het ingezamelde geld snel en volledig
zal benut worden daar waar de nood het hoogst is.
NOODHULP BBCSF
De Brick Children School in Siddhipur, district Imadol, niet ver van
het zwaar getroffen Patan, is intact gebleven omdat het gebouwd
is met materialen en als constructie die aardbevingsbestendig zijn.
Onze partner ter plaatse is de NGO Kopila Nepa Brick Children School.
Alle stafleden hebben na de aardschok de school onmiddellijk ingericht als opvangcentrum. De eerste nacht verbleven er 100 mensen
van wie het huis was verwoest of die niet meer in hun beschadigde
huizen durfden slapen. In de tuin van onze coördinators Anita en
Bimal werden nogmaals dertig mensen opgevangen. Ze verblijven
in tenten. Er wordt voor hen gezorgd en gekookt. De eerste zakken
rijst zijn al aangekocht.
Na de eerste berichten over de aardbeving startte de Belgium Brick
Children School Foundation onmiddellijk een noodoproep naar haar
leden. BIKAS deed hetzelfde. Binnen de 24 uur beschikten we reeds
over 10 000 euro die zondagavond, de dag na de ramp, al werd
overgemaakt naar de rekening van de NGO Kopila Nepa om in de
eerste noden te voorzien.
U kan uw financiële steun overmaken op de rekening van Bikas met
de vermelding ‘Noodhulp Brick Children School’
(Zondagavond 3 mei 2015)
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OM DE TWEE DAGEN 1 DODE

Dat is de trieste balans van de werken aan de infrastructuur voor
het WK voetbal 2022 in Qatar. FIFA-baas Sepp Blatter kondigde
koudweg aan dat de werken gewoon zullen doorgaan. Het zoveelste staaltje van dictatoriale macht. Qatar zelf beloofde iets
te doen aan de werkomstandigheden maar daar is tot hier toe
weinig van te merken. Volgens de Britse krant The Guardian stierf
in 2014 gemiddeld om de twee dagen een Nepalees tijdens de
bouwwerken voor het WK. Dat is nog optimistisch uitgedrukt want
in die cijfers zijn de omgekomen arbeiders uit India, Sri Lanka en
Bangladesh niet verrekend.
Mensenrechtenorganisaties klagen de werkomstandigheden aan:
urenlang werken in temperaturen van meer dan 50°C. Wie lange
tijd in extreme hitte werkt, is immers heel vatbaar voor fatale
hitteberoertes.
De meeste slachtoffers zijn dus Nepalezen. De Nepalese regering
verklaart dat tussen januari en november vorig jaar al 157 mensen
uit de Himalayastaat in Qatar gestorven zijn. 67 arbeiders stierven
aan de gevolgen van een plotse hartstilstand, 34 anderen door
ongelukken op de werkvloer. In 2013 stierven in dezelfde periode
ook al 168 Nepalese arbeiders, dus een verbetering is er niet.
Qatar weigert een onderzoek naar de omstandigheden waarin de
mensen moeten werken.
Veel arbeiders kwamen naar Qatar op basis van loze beloften. Ze
leenden geld voor hun reis naar de Golfstaat. Ter plaatse moesten
ze constateren dat de lonen en de werkomstandigheden allesbehalve aantrekkelijk zijn. De meeste arbeiders kunnen zelf niets
meer doen. Ze zijn gebonden aan hun werkgever en ze mogen
het land niet verlaten tijdens de duur van hun contract. Het zijn
de slaven van de 21e eeuw. Activisten geven Qatar er flink van
langs maar vergeefs. De meeste arbeiders zullen nog jaren aan
hun werkgever blijven vasthangen.
De enige die echt iets kan veranderen is de FIFA, één van de
machtigste organisaties ter wereld, maar FIFA-baas Blatter doet
alsof zijn neus bloedt. Tegelijkertijd maakt hij ook de Duitse FIFAmedewerker Theo Zwanziger belachlijk. Zwanziger staat aan het
hoofd van een werkgroep die de werkomstandigheden in Qatar
8
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bestudeert en hij waarschuwde de Golfstaat dat ze hun WK zouden verliezen als ze niet snel zouden ingrijpen. Blatter maakte
dus een einde aan een hoopgevende periode. Zelfs het debat over
een WK in de winter werd op de achtergrond geplaatst, evenals
de woordenwisselingen over hoe Qatar met de nodige miljoenen
het WK wist op te eisen.
Het ziet er nu naar uit dat er in 2022 gewoon zal gevoetbald
worden in Qatar… op de lijken van honderden, tegen dan misschien duizenden arbeiders en dat voor een prijskaartje van naar
verwacht 200 miljard euro.
In maart bezocht VRT-journaliste Veerle De Vos Qatar. Een samenvatting van haar bevindingen.
Op de 10 miljoen inwoners zijn er 9 miljoen immigranten in Qatar.
De afgelopen dertig jaar hebben ze Doha, Abu Dhabi en Dubai
opgebouwd tot de glittersteden van vandaag. Maar tot voor 2010
werd geen woord gerept over de mensonterende omstandigheden
waarin deze ‘gastarbeiders’ moeten leven en werken. De afgelopen
jaren zouden in Qatar 700 Indische en 400 Nepalese arbeiders
gestorven zijn. Elke dag vertrekken er 1500 Nepalezen naar de
golfstaat en komen er elke dag drie tot zeven doodskisten terug
aan in Kathmandu. Het zijn jonge mannen die sterven van de
hitte, van uitputting, van besmet voedsel of van honger, of een
combinatie van dat alles.
Maar niet alleen de Qatari treffen schuld. Er wonen in Qatar en
de Emiraten ook veel Europeanen. Ook Belgische bedrijven zijn
er actief. Die buitenlandse ondernemingen dragen een grote
verantwoordelijkheid. Ze kunnen immers toezien op de leef- en
werkomstandigheden van hun arbeiders. Het probleem vormt
echter de uitbesteding aan onderaannemers die de wet aan hun
laars lappen.
Door de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar komen de
wantoestanden aan het licht. Het is dus een unieke gelegenheid
om de leefomstandigheden van miljoenen arbeiders in de regio
te verbeteren.

NOG STEEDS GEEN
GROEN LICHT VOOR DIPIKA
Na drie mislukte zwangerschappen besloten Bénédicte Van de
Sande en haar Nepalese man Gyanendra Khatiwada een kind te
adopteren en dienden in 2005 een verzoek in bij Kind en Gezin.
Na het doorlopen van de gebruikelijke procedures kreeg het
echtpaar in 2011 nog steeds geen kind toegewezen. Via hun
Nepalese advocaat kregen ze het dossier van Dipika in handen,
een klein Nepalees meisje dat achtergelaten werd in een tempel
toen ze een maand oud was.
Het echtpaar reisde naar Kathmandu en begon aan het adoptieproces dat resulteerde in een door de Nepalese overheid
erkende adoptie. Maar toen ze wilden terugkeren naar België
kregen ze voor Dipika geen visum. Kind en Gezin had in april
2011, de maand waarin Bénédicte en haar man naar Nepal waren vertrokken, besloten geen goedkeuring meer te geven aan
de adopties van Nepalese kinderen wegens de alom gekende
frauduleuze praktijken van veel van de weeshuizen. Ondertussen
leeft Bénédicte al drie jaar in Nepal samen met haar dochtertje.
Niemand maakte inmiddels aanspraak op het meisje wat toch
wel duidelijk maakt dat het om een weeskind gaat. Gyanendra
is naar België teruggekeerd en woont in Brugge waar hij een
winkel heeft en voor het inkomen zorgt. Dipika is nu zes jaar. De
enige hoop die de familie nog rest, is een diplomatieke oplossing.

Het kind heeft het recht op te groeien in een gezin, waarom een
visum blijven weigeren?
Ondertussen heeft Dipika samen met haar moeder het land kunnen verlaten. Dienst Vreemdelingenzaken en Buitenlandse Zaken
gaven naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nepal een visum
voor een duur van twee jaar, voldoende om alle formaliteiten in
orde te kunnen maken voor een definitief verblijf van Dipika in ons
land. Spijtig dat er eerst een ramp moet gebeuren vooraleer men
een greintje menselijkheid kan tonen.

WEESHUISINDUSTRIE
SYNONIEM VOOR KINDERMISBRUIK
Action for Child Rights is een internationaal-Belgische organisatie
die gulle schenkers waarschuwt voor bedriegers. ACR werkt hoofdzakelijk in Nepal waar een wildgroei aan weeshuizen merkbaar is.
Veel weeshuizen worden opgericht voor financieel gewin. Het
geld uit het westen belandt in de zakken van de eigenaars terwijl
de kinderen worden verwaarloosd. De weeshuizen verwelkomen
westerse vrijwilligers met open armen. Het zijn goedkope werkkrachten die betalen voor hun verblijf en het weeshuis sponsoren.
Een tweede spijtige reden waarom weeshuizen doelbewust
opgericht worden, is seksueel misbruik. De kinderen worden tot
prostitutie gedwongen of komen terecht in de kinderhandel.
Niet alle weeshuizen zijn slecht zegt ACR, maar wie een weeshuis
wil sponsoren, moet voorzichtig zijn.
Enkele tips:
• Onderzoek via internet wie de eigenaars van het weeshuis zijn.
• Vraag de registratiepapieren van het weeshuis en kijk de jaarrapporten in. Daarin kan u zien wat er met het geld gebeurt.
• Als u een weeshuis bezoekt, praat dan met de kinderen. Als ze
dezelfde achternaam hebben, wil de eigenaar misschien hun
afkomst verbergen.
• Als de eigenaar in dezelfde slaapzaal als de kinderen slaapt,
kan dat wijzen op seksueel misbruik.
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*TELEX*TELEX*TELEX*
OPNIEUW NAAR NEPAL
In april is Jelle Veyt opnieuw naar Nepal vertrokken… per fiets.
Twee jaar geleden deed hij het traject Dendermonde – Nepal reeds
per tweewieler met als doel ginder de Mount Everest te bedwingen.
Vorig jaar stierven op ’s werelds hoogste top 16 sherpa’s waardoor
alle expedities werden afgeschaft. In juli 2013 begon Jelle voor de
eerste maal aan de tocht. Vijf maanden en 13 500 km later bereikte
hij de voet van de Everest. Maar na de tragedie van vorig jaar kon
hij zijn droom opbergen. Nu wil hij opnieuw naar het Dak van de
Wereld om de berg te beklimmen, dit keer zonder zuurstof.
TEKORT AAN UIEN
Nepal importeert grote hoeveelheden uien uit India omdat de binnenlandse productie onvoldoende is. Hoewel de uienverkoop een
ongeziene groei kent, is er geen officieel agentschap om de prijzen
te regelen. De consumenten zijn bijgevolg de dupe en betalen hoge
prijzen voor de ingevoerde groente. De prijzen zullen nog verder de
hoogte ingaan als er schaarste ontstaat in India. Niettegenstaande
dat Nepal een agrarisch land is, is het sterk afhankelijke van Indiase
landbouwproducten. De inlandse uien bederven daarenboven snel
en zijn moeilijk op te slaan. Een gebrek aan middelen zou volgens
agrarische deskundigen een grote hindernis zijn voor het produceren
van lokale uien.
VERMIST
De politie vraagt tips in verband met de verdwijning van de 31
jarige Nepalees Bhrigu Chimere die met zijn ouders in Antwerpen
woont. De jongeman is sinds 4 januari niet meer thuis geweest nadat
hij vertrok zonder portefeuille, geld en paspoort. Zijn familie en
vrienden vermoeden dat hij zich aangesloten heeft bij Bhakti Marga,
een religieuze organisatie van goeroe Sri Swami Vishwananda. De
politie is op zoek naar mensen die meer weten over Bhakti Marga
en mensen die Bhrigu hebben geholpen of gezien hebben. Info is
welkom op 0800 30 300 of op opsporingen@police.belgium.eu
VLIEGTUIG MIST LANDINGSBAAN
Doordat een vliegtuig van Turkish Airlines begin maart naast de
piste belandde, zaten duizenden passagiers vast na de sluiting van de
internationale luchthaven van Kathmandu. De Indiase luchtmacht
moest experts en uitrusting ter plaatse sturen om een handje toe
te steken bij het verplaatsen van het toestel. Een klapband was het
gevolg van de onzachte landing. Vier mensen raakten lichtgewond.
De Airbus A330 had 224 passagiers aan boord. Ze ontsnapten op
het nippertje aan een ramp. Het toestel moest landen in dichte
mist en kwam naast de landingsbaan op zijn neus tot stilstand. Het
blokkeerde daardoor de enige start- en landingsbaan. Pas na vier
dagen was het vliegveld weer open. Elke dag gebruiken bijna 14 000
reizigers de luchthaven. Het dichtstbijzijnde vliegveld ligt in buurland
India. Maart is het begin van het toeristisch seizoen in Nepal. Het
Himalayastaatje verwelkomt ieder jaar duizenden bergbeklimmers
en wandelaars.
DOLGEWORDEN NEUSHOORN DOODT VROUW
Eind maart ontsnapte een neushoorn uit het Chitwan National Park
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en richtte in het dorp Hetauda in het Makwanpur district een ware
ravage aan. Het dier vernielde alles wat het op zijn weg tegenkwam.
Een 50-jarige vrouw kwam hierbij om het leven en vielen er drie
gewonden. De dag nadien werden olifanten ingezet om het dol
geworden dier terug het bos in te drijven. Dergelijke incidenten
zijn niet ongewoon in Nepal tijdens de winter en het droge seizoen.
Neushoorns vernielen oogsten en vallen soms mensen aan. Van de
534 in Nepal wonende neushoorns leven er 503 in Chitwan.
EEN SPOORLIJN DWARS DOORHEEN DE MOUNT
EVEREST
Een investering waarover in China hardop wordt nagedacht. De
spoorlijn zou de Tibetaanse hoofdstad Lhasa moeten verbinden
met de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Er bestaat al wel een spoor
rond de hoogste berg ter wereld maar de treinritjes duren zo’n 25
uur. Nepal ziet het Chinese idee wel zitten maar er zijn natuurlijk
ook tegenstanders. The International Campaign for Tibet vreest
voor de veiligheid in de regio en voor het fragiele ecosysteem van
het hoogste en grootste plateau ter wereld. Ze weten natuurlijk ook
dat er achter dit initiatief een andere bedoeling schuilt, ook al zeggen
de Chinezen dat ze met het project het toerisme willen stimuleren
en de welvaart in Tibet verhogen. Nepal leefde lange tijd onder de
invloed van India, maar het is China dat de laatste tijd de infrastuur
met wegen en bruggen heeft verbeterd.
EERSTE A320 GELEVERD
Na een overhandigingsplechtigheid in Hamburg, werd begin februari
Nepals allereerste Airbus A320 verwelkomd op de luchthaven van
Kathmandu. Nepal koos voor dit type omdat het toestel vanaf
hooggelegen vliegvelden kan opereren. De A320 is uitgerust met
het allernieuwste RNP-systeem (Required Navigation Performance),
waardoor het een vooraf ingestelde route foutloos kan volgen. Het
vliegtuig maakt daarbij gebruik van hoogtechnologische boordnavigatiesystemen. De vloot van Nepal Airlines Corporation (NAC)
zal geleidelijk aan volledig uit Airbus-toestellen bestaan. Deze A320
is uitgerust met acht stoelen in Business en 150 in Economy Class.
NAC vliegt momenteel naar vier internationale reisdoelen en naar
25 binnenlandse bestemmingen in het hart van de Himalaya.
FIN EN NEPALEES KOMEN OM OP DE ANNAPURNA
Einde maart verongelukten een Finse bergbeklimmer en zijn Nepalese berggids op de Annapurna. Ze stierven tijdens de afdaling
dicht bij de top. De lijken werden per helikopter overgebracht naar
Kathmandu. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Annapurna is met zijn 8 091 meter de op negen na hoogste
berg ter wereld en is zeer gevaarlijk om te beklimmen. Vorig jaar in
oktober kwamen nog een tiental alpinisten om aan de voet van de
berg toen ze verrast werden door een sneeuwstorm.
GOOGLE HEEFT DE HIMALAYA BEREIKT
Samen met bergbeklimmer Apa Sherba trok Google in Khumbu
de bergen in met als resultaat adembenemende beelden van de
Khumburegio maar ook van kloosters en scholen. U kan nu het gele
Google Street View-mannetje in Khumbu plaatsen om de streek te

*TELEX*TELEX*TELEX*
ontdekken of u kan beginnen aan een begeleide tour. Google trok
al eerder naar de top van de Everest om het basiskamp in beeld
te brengen.
INTERNET ON THE TREK
Of wifi op de hoogste berg ter wereld. Eenenzestig jaar nadat
de eerste mens voet zette op de Everest heeft ook het draadloos
internet de berg bereikt. Dankzij een bedrijf uit Kathmandu kunnen de bergbeklimmers vanaf vorig jaar gebruik maken van wifi in
het basiskamp op 5 545 meter hoogte. Voordien waren de trekkers
tijdens hun beklimming voor hun internet afhankelijk van een dure
satellietverbinding. Wifileverancier Everest Link werd op 1 oktober
vorig jaar opgericht om een snelle en betaalbare internetverbinding
aan te bieden in het afgelegen Solukhumbu district waarin de Everest
ligt. Het bedrijf werkt nauw samen met plaatselijke ngo’s.
KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD ZOWAT HET
LAAGSTE IN NEPAL
Ook India, Pakistan, Algerije en Tunesië bevinden zich bovenaan
dit rijtje. Dit blijkt volgens Numbeo, ’s werelds grootste database
over mondiale levensomstandigheden. In vergelijking met Frankrijk bijvoorbeeld is het in Nepal gemiddeld drie keer goedkoper

om zich te voeden of zich te verplaatsen. De huur is er meer dan
negen keer goedkoper. India, tweede in dit klassement, is het land
waar de consumptieprijzen het meest betaalbaar zijn maar waar de
huurprijzen toch lichtjes hoger liggen dan in Nepal. Omgekeerd is
het Zwitserland waar de levensduurte het hoogst is. In de top vijf
van de meest toegankelijke landen bevinden zich ook Singapore,
Noorwegen, Hong Kong en Luxemburg. Numbeo vergelijkt slechts
die 119 landen waarvan de gegevens beschikbaar waren. De site
houdt geen rekening met de meeste Afrikaanse staten en vergeet
zelfs een aantal Aziatische landen. Helemaal afwezig in de berekeningen zijn de kosten voor onderwijs en kleding.
NEPAL ZET DRONES IN TEGEN STROPERS
Sinds 2011 heeft Nepal twee keer mogen vieren dat er een jaar lang
geen enkele neushoorn, olifant of tijger is gedood door stropers.
Door de inzet van slimme technologie zoals gps-patrouilles en
drones trekken de stropers er aan het kortste eind. De twee drones
die het Nepalese leger op dit ogenblik telt, zijn betaald via crowdfunding door het Wereld Natuur Fonds (WNF). De onbemande
vliegtuigjes zijn uitgerust met een camera en ze worden ingezet
om stropers snel te kunnen legaliseren op open vlaktes in Chitwan
National Park. Ook de nauwe samenwerking met lokale partners is
succesvol. Nepal telt 534 neushoorns en 198 tijgers.

⇒
⇒

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

Trekking
Expedities
Culturele Rondreizen
Rafting
Safari
Hotelreservatie
Vliegtuigboekingen

- 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
ZZZUW reis voor U op MAAT

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek
Tel / Fax: 050-354449

e-mail ast.np.b@scarlet.be
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BIKAS ACTIEF

SLOTVIERING
25 JAAR BIKAS VZW
‘Bikas-projecten vroeger en nu, van en door de mensen
van Nepal’ dat is het onderwerp van de fototentoonstelling die een rijk overzicht geeft van wat de plaatselijke
bevolking verwezenlijkt heeft met de steun van BIKAS.

DHANYABAD… BEDANKT
De Climbing Managers schonken Bikas 2 700 euro.
Samen met Jean-Luc Fohal zijn ze momenteel bezig
aan de beklimming van de Makalu.

Het is de blikvanger van de viering van 25 jaar Bikas
die feestelijk van start ging op 27 september 2014 in
Leuven en die in Wijnegem wordt afgerond met een
slotviering op zondag 7 juni 2015.
Vanaf 14 uur is iedereen uitgenodigd om met ons een
glaasje te komen drinken, wat bij te praten, herinneringen op te halen of de tentoonstelling te bekijken.
Om 15 uur projecteren we de prachtige expeditiefilm
van Jean-Luc Fohal ‘La montagne de l’esprit’, de beklimming zonder zuurstof van de Manaslu, een Nepalese
berg van 8167m.
Jean–Luc is een Belgische topklimmer die met deze
geslaagde beklimming zijn derde achtduizender op zijn
palmares mocht schrijven. Dit voorjaar is hij op weg
naar de top van de Makalu (8463m).
Voor Wijnegem hebben we een primeur! Voor het eerst
wordt zijn documentaire vertoond met Nederlandstalige
onderschriften.

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’.

De voorbije jaren steunde Bikas Wijnegem het project
in Kalipul ’het ezelspad’. Liesbeth Vranken bezocht het
project en maakte met vier medestudenten van de
lerarenopleiding van het CVO TSM te Mechelen een
lessenpakket voor het secundair onderwijs. Liesje Van
Dyck paste alles in een mooi kleedje. Om 16.30 uur
komt Liesbeth ons op een speelse manier dit prachtig
educatief materiaal voorstellen.
Tot 18 uur kan er bij een koud of warm drankje en een
hapje nog nagepraat worden.
Zondag 7 juni van 14 tot 18 uur in Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem.
De toegang bedraagt 8 euro. De opbrengst is ten
voordele van de heropbouw van Nepal.

co l o fo n

FOCUS OP NEPAL

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN NEPAL
‘BIKAS’ ASSOCIATION VZW
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