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MEER DAN 1 JAAR 
NA DE AARDBEVING

Talrijke ceremonies moesten in april de dag van de 
aardbeving herdenken. Zaterdag 25 april en dinsdag 12 
mei 2015 vonden twee zware aardbevingen plaats met 
duizenden slachtoffers als gevolg. De ramp vernietigde 
een half miljoen woningen. Een jaar later leven volgens 
cijfers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan nog 
anderhalf miljoen mensen in tijdelijke onderkomens. 
Naast de gevolgen van de aardbeving kwam door de 
maandenlange blokkade de economie nog meer onder 
druk te staan. Bovendien zijn veel Nepalezen aan het 
werk in de Golfstaten en hebben de vrouwen de leiding 
van het huishouden op zich genomen, zeker in de dorpen.

De woede van de bevolking uit zich vooral tegen het trage 
tempo waarmee de regering aan de wederopbouw werkt. 
Dagelijks organiseren de politieke partijen demonstraties 
tegen het bewind. Buitenlanders die tijdens betogingen 
gearresteerd werden, dreigen het land te worden uitgezet.

Vele mensen die have en goed verloren hebben tijdens de 
ramp, wachten nog steeds op een schadevergoeding. De 
internationale gemeenschap heeft nochtans voldoende 
financiële middelen ter beschikking gesteld om met 
de heropbouw te starten. Er werd vier miljard beloofd 
waarvan een vierde is gestort. Meningsverschillen tussen 
de regerende partijen belemmeren echter een verdere 
uitbetaling van de buitenlandse hulp. Ondertussen kregen 
de meeste slachtoffers een bescheiden eerste betaling. De 
regering beloofde 1 700 dollar per verwoest huis, maar 
slechts een kleine duizend gezinnen kregen een eerste 
schijf van 500 dollar.

De Nationale Dienst voor Wederopbouw (NRA), die toe-
zicht houdt op de verdeling van de middelen, voorziet 
dat in december de meeste slachtoffers een vergoeding 
zullen gekregen hebben.

De overheid legt aan de bevolking regels op bij het her-
opbouwen van hun woningen, maar het duurde maan-
den vooraleer deze bekend werden gemaakt. De ngo’s, 
die ondertussen begonnen waren aan de renovatie van 
scholen en gezondheidscentra, werden gevraagd om hun 
werkzaamheden te stoppen en te wachten op de evaluatie 
van de NRA. Een proces dat nog maanden kan aanslepen.

ONZE PROJECTEN 
THE BRICK CHILDREN SCHOOL   –   SCHOOLJAAR 2016 - 2017
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Kopila Nepa en de Belgium Brick Children School Foundation, 
BBCSF, staan de komende jaren voor een hele reeks nieuwe 
uitdagingen.

Met spijt in het hart zien we dat zowel op internationaal, federaal 
en gewestelijk vlak er steeds minder middelen en fondsen ter 
beschikking worden gesteld van ontwikkelingssamenwerking en 
noodhulp. Dat de overheid in de subsidies voor ontwikkelings-
samenwerking gaat snoeien, is dramatisch te noemen.

De massale toestroom van vluchtelingen afkomstig uit alle 
windstreken is een humanitaire ramp. Volgens een VN rapport 
zijn er naar schatting zo’n 60 miljoen mensen op de vlucht. Onze 
wereldleiders waren en zijn blijkbaar nog altijd niet in staat om 
dit enorme probleem (tijdig en met visie) aan te pakken. Het 
voorkomen en vooral het stoppen van oorlogen in heel de wereld 
is blijkbaar geen prioriteit en staat dikwijls te laat of helemaal 
niet op hun agenda. De UNO wordt maar al te vaak buiten spel 
gezet en ook daar ontbreekt het dikwijls aan moed en daadkracht.
De grote hulporganisaties worden dagelijks geconfronteerd met 
terreur, massamoorden en ook nog eens met talrijke natuur-
rampen, zoals de verwoestende aardbeving van vorig jaar in 
Nepal. Deze specialisten ten velde worden amper gehoord en al 
helemaal niet betrokken bij de besluitvorming en acties van de 
diverse regeringen. Artsen zonder Grenzen wil niet langer geld 
van de EU-instellingen gebruiken, uit protest tegen de schandalig 

gevoerde mondiale vluchtelingenpolitiek. Ook het grote aantal 
4de pijler organisaties ziet dit met lede ogen aan.
De kleinschalige projecten ontvangen steeds minder subsidies 
en middelen en bovendien worden ze dikwijls niet au serieux 
genomen. Nochtans zijn het net deze 4de pijler projecten die 
samen met enkele grote hulporganisaties het verschil kunnen 
maken. Eén van de belangrijkste doelstellingen ‘onderwijs voor 
iedereen’, is anno 2016 nog steeds niet gerealiseerd! Als BBCSF 
blijven we daarom vechten om aan zoveel mogelijk Brick Children 
en ‘dalit-kinderen’ basisonderwijs aan te bieden, hen de kans te 
geven op een beter bestaan.

BBCSF start net daarom een nieuwe campagne en doet daarom 
een oproep aan onze trouwe sponsors om uw project verder te 
steunen. U heeft de Brick Children School in vijf jaar tijd mee tot 
een succesverhaal helpen maken. We willen daar nog eens vijf 
jaar bovenop doen, door het project niet alleen verder te zetten 
maar door het te laten groeien en indien mogelijk nog verder uit 
te breiden.
In drie campagne-affiches zetten we de Brick Children centraal. 
Ze staan symbool voor het verschil tussen ‘onderwijs en geen 
onderwijs’. Het recht voor iedereen op basisonderwijs, ‘educa-
tion for all’. Samen met onze plaatselijke partner, Kopila Nepa, 
die ‘uitzonderlijk’ werk verricht, onze Welshe vrienden, de Brick 
Children School Trustees, die het onderwijsprogramma financieren, 
BeChild uit Duitsland, die ook het project steunen en met u allen, 
de BBCSF-donoren, willen we een nieuw vijfjarenplan uitwerken. 

Uw Brick Children School steunen kan via het BIKAS rekening-
nummer BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of 
Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro (bedragen 
cumuleerbaar). 
De vrijwilligers van BBCSF, het Kopila Nepa team en de Brick 
Children zijn u dankbaar.

ONZE PROJECTEN 
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Website: 
www.brickbybrick.be en www.bikas.be 

BE32 2200 7878 0002. Vermeld aub 

BBCSF of Brick Children School.

THE BRICK CHILDREN SCHOOL   –   SCHOOLJAAR 2016 - 2017
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DE BRICK CHILDREN SCHOOL OP WEG 
NAAR ERKENNING DOOR DE NEPALESE 
OVERHEID

Het Kopila Nepa team kreeg eind juni het bezoek van de ‘Social 
Welfare Council’. De ambtenaren van SWC Nepal waren zeer onder 
de indruk van de werking en activiteiten binnen de Brick Children 
School. Het Kopila Nepa team werd geprezen voor hun inzet en 
hun professionele aanpak. De leidinggevende ambtenaar sprak 
over een uitzonderlijke situatie. Men had nog nooit een dergelijke 
school van dit niveau aangetroffen buiten Kathmandu. De SWC 
ambtenaren zullen een rapport maken over hun werkbezoek en 
het later presenteren op een forum aan de hoge raad van het SWC, 
in aanwezigheid van een afvaardiging van het Kopila Nepa team. 
Anita, coördinator en onze vertrouwenspersoon in de Brick Child-
ren School was bijzonder tevreden over de supervisiemissie van 
SWC en hun positieve bevindingen. Het Kopila Nepa team kreeg 
op het einde van het bezoek van één van de ambtenaren wel 
een verrassende rekening gepresenteerd. Blijkbaar moet de Brick 
Children School mee betalen voor het samenstellen van officiële 
rapporten door een overheidsinstelling zoals het SWC. (Website: 
http://www.swc.org.np). Wanneer de Brick Children School en 
Kopila Nepa natuurlijk via deze weg kunnen erkend worden als 
een officiële instelling, is een kleine bijdrage aan de overheid wel 
goed besteed!

KOPILA NEPA TEAM ACTIEF IN BHAKTA-
PUR EN MAHA LAXMI DISTRICT

BASISSChOOL
De lokale overheid van Sanogoan, het district waar de Brick 
Children School ligt en waar ook Anita en Bimal wonen, heeft 
een aanbevelingsbrief gestuurd naar het lokale bestuur van 
het Maha Laxmi district waarbij de goedkeuring wordt gege-
ven om een kleuterschool op te richten onder de supervisie 
van het Kopila Nepa team. Het Maha Laxmi district ligt juist 
onder Timi en Bhaktapur. BBCSF wacht op verder nieuws en 
een goedkeuring door de plaatselijke overheid.

Voorlopig besluit BBCSF
Het zal vooral van de plaatselijke gemeenschap afhangen of 
ze een dergelijk project willen ondersteunen en realiseren. 
Het Kopila Nepa team zal vooral een informatieve en sturende 
rol spelen bij het opstellen en uitvoeren van het onderwijs-
programma naar het voorbeeld van de Brick Children School.

STEENBAKKErIjEN
Enkele eigenaars van steenbakkerijen in de omgeving van 
Bhaktapur brachten een bezoek aan de Brick Children School. 
Ze waren bijzonder onder de indruk van het complex en van de 
manier waarop het Kopila Nepa team te werk gaat. De land-
eigenaars stelden voor om twee ropani grond – dat is 1 000 
m2 of 10 are – ter beschikking te stellen om er een school op 
te bouwen. Ook zou er water en elektriciteit voorhanden zijn.

ZOMERKLASSEN (REGENSEIZOEN) IN 
BRICK CHILDREN SCHOOL

De zomerklassen in de Brick Children School worden steeds 
populairder. Meer en meer kinderen uit de naburige dorpen 
volgen er regelmatig de lessen. Er gaat heel veel aandacht 
naar hygiëne. Dit blijkt toch nog altijd een groot probleem 
te zijn. Door de gevolgen van de aardbeving is er in de 
omgeving van de dorpen Imadol, Sanogoan en Siddhipur 
dikwijls een tekort aan proper water. Ook de luizenplaag 
steekt weer eens de kop op en daarom startte het Kopila 
Nepa team een campagne ‘haarknippen’. De dokter werd ook 
verschillende malen ingeschakeld omdat nogal wat Brick 
Children met chronische ademhalingsproblemen kampen.

Ondertussen zijn de zonnepanelen en accu’s op het hoofd-
gebouw van de school operationeel en deze kunnen bij het 
uitvallen van het elektriciteitsnetwerk ingeschakeld worden 
en zo de school voorzien van noodstroom.
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BRICK CHILDREN SCHOOL EN EEN 
CEREBRAL PALSY SCHOOL. 

De Brick Children School gebouwen zijn nu zeven dagen op 
zeven in gebruik. Zelfs op zaterdag - een vrije dag in Nepal - en 
s’ avonds zijn er activiteiten in de school. Buiten de naaiklassen 
en het volwassenenonderwijs wenst nu ook het CP, de ‘Self-
help Group for Cerebral Palsy’, gebruik maken van de lokalen 
op vrije dagen.
De zelfhulpgroep voor kinderen die geboren werden met her-
senbeschadiging en met gestoorde motoriek door gebrek aan 
zuurstof tijdens de geboorte, zouden graag gebruik maken 
van een klas. Onze vertrouwenspersoon Bimal - die ook mee 
verantwoordelijk is voor de Brick Children School samen met 
zijn echtgenote Anita, hoofdleerkracht en coördinator van het 
Kopila Nepa team - is al meer dan 25 jaar werkzaam in het CP 
centrum, een niet-gouvernementele en non-profit organisatie 
vooral gesteund door Nederland en Duitsland. Aangezien er ook 
in de regio waar de Brick Children School zich bevindt nood is 
aan een kennis- en hulpcentrum voor ouders met kinderen die 
lijden aan celebral palsy (hersenverlamming) wordt vanuit Kopila 
Nepa de vraag gesteld om een bijkomend lokaal te bouwen op 
de beschikbare grond rond de school om er een speciale vorm 
van bijzonder onderwijs te kunnen inrichten voor deze kinderen 
met een beperking. In Nepal worden maar al te vaak dergelijke 
kinderen verstoten en letterlijk ‘weggestopt’ door de ouders uit 
onwetendheid, angst, bijgeloof en schaamte. Het loont zeker 
de moeite om een bijkomende afdeling te voorzien waarin deze 
kinderen met een beperking aangepast onderwijs krijgen. Het 
zou niet alleen een belangrijke en nuttige aanvulling zijn voor 
de bestaande Brick Children School, maar ook de vooroordelen 
die er momenteel bestaan tegenover dergelijke kinderen met 
een beperking mee de wereld uit te helpen. 
Website CP: http://www.cpnepal.org/objective.html 

BBCSF advies: 
Wij zijn volledig gewonnen om naast de Brick Children School 
een uitbreiding te voorzien voor kinderen die te maken hebben 
met hersenverlamming (CP). Dit project sluit mooi aan bij onze 
visie, onderwijs voor iedereen en op die manier blijven we ook 
het kleinschalige project van de Brick Children School trouw. 
Het is een haalbare doelstelling en een mooi project waarbij 
de Brick Children en de CP-kinderen met een beperking elkaar 
zullen vinden. Het Kopila Nepa team steunt volop dit project, 
versterkt door de vrijwilligers van de Self-help Group for Celebral 
Palsy uit Dhapakhel, Lalitpur en de plaatselijke gemeenschap 
rond de Brick Children School en de ouders van de CP-kinderen, 
allen zijn vragende partij. Eens de ouders overtuigd zijn van de 
noodzaak dat ook hun kinderen met een beperking het recht 
hebben op onderwijs gaan ze een heel belangrijke rol spelen in 
het leertraject van hun kinderen.
Nieuwe uitdagingen en projecten die we samen met U en onze 
internationale partners zouden kunnen realiseren. Uw Brick 
Children school weer naar een hoger niveau tillen. Dit kun-
nen we natuurlijk alleen maar als U zoals in het verleden dit 
succesproject en uw Brick Children School met veel liefde en 
‘steentjes’ gul blijft steunen.

Met dank aan ieder van U. 

De leerkrachten van het Kopila Nepa team volgden midden juni 
een computercursus. Het is een voorbereiding om in het najaar 
de eigen computerklassen in de Brick Children School te kunnen 
leiden.

Net voor het einde van het reguliere schooljaar, begin mei, hadden 
de leerlingen van de laagste graad in de tuin van de Brick Children 
School gezaaid en plantjes geplant. Het resultaat is wonderlijk. 
De school ligt nu in het midden van een sprookjestuin en steekt 
natuurlijk fel af tegenover de grauwheid van de steenbakkerijen. 
Het Kopila Nepa team versterkt weer eens het imago van de 
school door het terrein om te toveren tot een prachtige plaats, 
waar kinderen thuis zijn en graag naar toe komen.

We kunnen het niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk de inzet 
is van de lokale bevolking en het team dat deze school mee heeft 
uitgebouwd tot een voorbeeldschool die wordt bewonderd en 
gewaardeerd door de bewoners van de dorpen rond, ‘ uw Brick 
Children School’.

Men besprak uitvoerig de mogelijkheden om een basisschool 
binnen de steenbakkerij op te richten. Het gaat nagenoeg om 
400 Brick Children die momenteel geen onderwijs krijgen. Het is 
nog niet duidelijk of de landeigenaars de grond definitief willen 
afstaan.

Voorlopig besluit BBCSF
Men moet erg voorzichtig zijn wanneer het gaat om afspraken 
met de eigenaars van de steenbakkerijen. Het verdwijnen van de 
RK Brick Children School in 2011 in gedachte.
Landeigenaars zijn dikwijls alleen uit op winst. Wanneer ze geen 
profijt meer kunnen halen uit het verhuur van hun gronden, slo-
pen ze desnoods de school (RK-schooltje). BBCSF waarschuwde 
de partners en zal zeker nooit in een project stappen waarbij de 
school wordt opgetrokken uit bakstenen. Bovendien moet men 
eerst nog aan een hele reeks andere voorwaarden voldoen. De 
landeigenaars moeten ook definitief afstand doen van de grond.
De betrokkenheid van de lokale gemeenschap en de participatie 
van onze Welshe partners zijn primordiaal. Vooraleer BBCSF-BIKAS 
in dit project stapt en een nieuwe Brick Children School laat 
bouwen in Bhaktapur wensen wij eerst een MOU (memorandum 
van overeenstemming) af te sluiten, waarbij Kopila Nepa, Wales 
en de lokale gemeenschap minstens voor tien jaar de garantie 
geven dat ze de school met eigen middelen zullen exploiteren. 
BBCSF-BIKAS zou alleen de kosten dragen voor de bouw van de 
prefab school, geraamd op 30 000 euro. Zonder deze garanties 
kan dit project niet worden uitgevoerd.
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BOUW ME EEN DORP

U kan nu ook via onze website kennisma-
ken met ‘Construis-moi un village’, een 
project van onze Waalse Bikas-afdeling. 
Dit initiatief van Laurent Breuer en Marc 
Preyat steunt de heropbouw van het dorpje 
Paelep in het Rasuwa district in Langtang 
National Park.

Op de home page van onze website www.
bikas.be vindt u een directe link waarop u 
ook de reportage ‘Nepal, l’année d’après’ 
kunt vinden. Tegen het verschijnen van dit 
tijdschrift zal de reportage ook voorzien zijn 
van Nederlandse ondertiteling. Op de Face-
Book pagina van ‘Construis-moi un village’ 
vindt u eveneens deze reportage.

U zal zien hoe de initiatiefnemers op zoek 
gaan naar de bronnen die het dorp van 
water voorzien, om zo de lengte van de 
waterpijp te bepalen die het water naar 
het dorp moet brengen. De reportage duurt 
een tiental minuten en geeft een treffend 
sfeerbeeld van een Nepalees bergdorp.

LULANG

Lulang is een afgelegen dorp in het Myagdi district in het westen 
van Nepal. Hier geeft Bikas financiële steun bij de onderstutting 
van de Shree Lulang lagere en secundaire school. De school, samen 
met het voorliggende schoolplein, liep het risico tijdens de moesson 
van de berghelling te schuiven. Daardoor dreigden ook de lager 
gelegen huizen en velden bedolven te geraken onder aarde en puin.
Hetgeen de inwoners van Lulang vreesden, gebeurde in 2015 toen 
een aardverschuiving een deel van de speelplaats meenam en een 
lager gelegen woning verwoestte.

De onderstutting omvat het bouwen van een ‘muur’ van met steen 
gevulde draadkorven die in zeven lagen boven elkaar liggen. De 
onderste rij is uiteraard in de berghelling ingegraven om de muur 
een stabiele ondersteuning te bezorgen.
Er worden twee types steenkorven gebruikt: een korf van 1,5m x 
1m x 1m en een grotere korf van 2m x 1m x 1m. De eerste noemen 
we type 1,5 en daarvan zijn 137 stuks nodig. De tweede noemen 
we type 2 en hiervan zijn er 213 stuks nodig.
Om die 350 korven te vullen, moet meer dan 630m³ steen aange-
voerd worden. ‘Aangedragen’ is juister uitgedrukt, want de laatste 
300 meter moeten de stenen manueel ter plaatse gebracht worden, 
bij gebrek aan andere mogelijkheden uiteraard.

Door alle nieuwe projecten die ten gevolge van de aardbeving 
opgestart werden, liep deze onderneming tijdens de eerste helft 
van dit jaar wat minder in de kijker. Toch werden de werken on-
verminderd voortgezet en naderen zij ondertussen hun voltooiing. 
Momenteel zijn reeds zes van de zeven lagen steenkorven geplaatst 
en gevuld. Men is bezig aan de laatste laag waarmee dit project 
voor ongeveer 90 procent is afgewerkt.
De totale kost van deze opdracht was begroot op 44 558 euro 
waarvan de vzw Bikas 25 132 euro voor haar rekening neemt. 
De lokale inbreng bestaat uit het transport van de 630 m³ steen 
naar de bouwplaats.

Op de foto’s is te zien hoe hoog en steil de muur van steenkorven 
wel is. Boven paalt deze muur aan de speelplaats van de school, 
waar dus kleine kinderen spelen. Het comité meldt ons dat er reeds 
een paar ongevallen gebeurd zijn waarbij de kinderen naar beneden 
vielen. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar, vandaar de vraag van 
het comité voor de bouw van een omheining om de kinderen weg 
te houden van de afgrond. Het comité zal aan Bikas een begroting 
bezorgen, maar heel duur kan dit niet zijn. Meer daarover in het 
volgende tijdschrift.
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JO LOGGHE NOODFONDS

Een tweede fase voor ‘resilient homes’, aardbevingsbe-
stendige woningstructuren, is ondertussen opgestart. 
De werkgroep rond het Jo Logghe Noodfonds voorziet in 
totaal nog meer dan honderd woningen in Haku, Nessing 
(Rasuwa), Dhading en Sindhuli.

Heel wat bouwprofielen liggen al klaar voor levering. 
Het is (nog steeds) wachten op de Nepalese autoriteiten 
die het licht op groen moeten zetten voor de bouwtoe-
lating. Zodra dit is gebeurd, kunnen de geprefabriceerde 
metalen bouwskeletten ter plaatse gebracht worden en 
opgebouwd.

Dan volgt het heuglijke moment dat de tijdelijke ‘dorps-
daklozen’ hun eigen woning kunnen uitbouwen… De 
inwoners van Ramechhap zouden nu wel eens de eerste 
gelukkigen kunnen zijn.

het werk is dus zeker nog niet gedaan. Giften om 
ons project in Nepal verder te zetten, zijn dus nog 
steeds welkom op het rekeningnummer van BIKAS 
BE 32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘jo 
Logghe – Noodfonds’.
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VAN SCHOOL TOT 
SCHOOL

SChOOLING IN ThE MONSOON

CEPP, het Centre for Educational Policies and 
Practices, is een Nepalese ngo die zich toe-
legt op het verbeteren van het onderwijs in 
overheidsscholen op het platteland.
In de buurt van steden in Nepal sturen ouders 
hun kinderen meer en meer naar (soms dure) 
privéscholen. Die evolutie is ook op het plat-
teland zichtbaar.
Ouders hebben het vertrouwen in de over-
heidsscholen verloren. Die overheidsscholen 
bieden gratis onderwijs aan, maar hebben 
tegelijkertijd te kampen met verschillende 
problemen: de leraren dagen niet altijd op, de 
kinderen gaan vaak alleen maar naar school 
als hun werk op het veld kan gemist worden, 
de kwaliteit van het geboden onderwijs is 
te laag.
Nochtans investeert de overheid in deze 
scholen en zou het onderwijs met een aantal 
‘goedkope’ maatregelen kunnen verbeterd 
worden. Daartoe is de inspanning van alle 
betrokkenen - ouders, leerkrachten, de lokale 
gemeenschap, de kinderen… - vereist.
CEPP is op dit vlak werkzaam. CEPP wil het 
beroep van leerkracht opwaarderen, de leer-
krachten motiveren, de ouders bewust maken 
van het belang van onderwijs, de kwaliteit van 
de lessen verbeteren en het onderwijs kindge-
richt maken. Tegelijkertijd wil de organisatie 
ook het beleid rond onderwijs in heel Nepal 
beïnvloeden.

De fotoreportage ‘Schooling in the Monsoon’ 
werd ons door CEPP toegestuurd. De foto’s zijn 
gemaakt door initiatiefnemer Teeka Bhattarai 
en door de andere medewerkers van CEPP. De 
bijschriften bij de foto’s zijn samen met Teeka 
geschreven. Een link naar de volledige repor-
tage kan u vinden op de website van Bikas. 

U kan dit project mee helpen groeien 
door een bijdrage te storten op het re-
keningnummer Bikas BE32 2200 7878 
0002, met de vermelding ‘Vrienden van 
Paul en Carine’. 

Hartelijk bedankt!

Paul Beké en Carine Verleye

ONZE PROJECTEN 
BARUN SECONDARY SCHOOL 
KHANDBARI

Khandbari ligt ten oosten van Kathmandu en is de hoofdstad van het 
Sankhuwasabha district, dat zelf een deel vormt van de Koshi Zone. Het 
bergdorp Khandbari, met zo’n 30 000 inwoners, ligt aan de voet van de 
Makalu, met zijn 8 463 meter hoogte een uitdaging voor menig toerist.
In Khandbari woont de adoptiedochter van het echtpaar Der Kinderen-
Smulders uit Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen. Zij steunen dit 
kind financieel zodat ze lessen aan de Barun Secondary School kan 
volgen en over het nodige leermateriaal kan beschikken. Om de twee 
jaar brengen ze een bezoek aan Khandbari en de omgeving.
Vorig jaar kort na de aardbeving, werden ze gecontacteerd door de 
directeur van de school die vertelde dat de school een ‘rode sticker’ 
had gekregen. Met andere woorden dat er geen les meer kan gegeven 
worden omdat de schade aan het schoolgebouw te groot is. Hij was 
de wanhoop nabij en vroeg of José en Guy iets konden doen om de 
school te helpen.

“Samen met enkele vrienden hebben we toen het initiatief genomen 
om geld in te zamelen voor dit project”, vertellen Guy en José. “Samen 
met de Bikas-groepen Oud-Turnhout en Wijnegem hebben we enkele 
initiatieven genomen. Zo organiseerden wij een ontbijt. Rik Dierckx 
heeft een prachtige film gemaakt over Nepal die op een benefietavond 
getoond werd. Dirk Van Oevelen ondersteunt ons in het sponsoren van 
het sanitaire gedeelte van de school. De Raad voor Ontwikkelingssa-
menwerking – R.O.S.A. – van de gemeente Oud-Turnhout gaf positief 
advies aan ons project waardoor we van onze gemeente 5 537,50 euro 
krijgen. Verder heeft Rik Dierckx met GROS Wijnegem ons project ge-
steund zodat ook de gemeente Wijnegem een duit in het zakje doet met 
zowat 6 000 euro. Net voor de ingang van de grote vakantie meldde de 
Provincie Antwerpen ons dat ze ons project zullen sponsoren met 5 000 
euro. Ook Bikas zelf heeft ons project mee ondersteund waardoor we 
ondertussen zijn kunnen starten met de heropbouw van de school. Op de 
bijgevoegde foto’s kan u zien dat de funderingswerken reeds begonnen 
zijn. De moesson brengt echter mee dat de werken vertraging hebben 
opgelopen,” aldus nog José en Guy. “We zijn enorm blij met zo veel steun 
en we hopen dit project weldra tot een goed einde te brengen. We zijn 
immers van plan van in een latere fase, eens de zes voorziene klassen en 
twee sanitaire blokken klaar zijn, nog meer klassen herop te bouwen.”

We houden u van het verdere verloop van de werken op de hoogte in een 
volgende uitgave van dit tijdschrift. De werkgroep Bikas Oud-Turnhout 
zal in de toekomst nog meerdere acties organiseren ten voordele van de 
school in Khandbari. Meer daarover kan u alvast lezen in dit tijdschrift 
onder de rubriek ‘Bikas actief’ en op onze website www.bikas.be .
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ONZE PROJECTEN 

De Bagmati rivier in de buurt van raigaon (Makwanpur) en 
Pipalmadi (Sindhuli)

Waarom klagen? Deze meisjes zijn het gewend de rivier over te 
steken om naar school te gaan. Tijdens de moesson zwelt de rivier 
echter sterk aan en wordt de overtocht moeilijker.

het werkgebied van CEPP, het Centre for Educational Policies 
and Practices 

CEPP is actief in 33 scholen in de driehoek gevormd door de dis-
tricten Sindhuli, Makwanpur en Rautahat (SiMaRa) in de Inner 
Terai, de grensstreek tussen de laagvlakte en de Middle Hills. Het 
gebied ligt ten zuiden van Kathmandu en ten noorden van de 
East-West Highway, de verkeersas in het zuiden van Nepal. Het 
wordt doorkruist door de Bagmati rivier en haar zijrivieren, maar 
is afgelegen en achtergesteld. De kinderen in de scholen behoren 
tot de etnische minderheden Rai, Tamang en Pahari.

De kleinste kinderen 
kunnen de rivier niet al-
leen oversteken

Hun mama of papa of 
iemand van de school 
brengt hen naar school of 
naar huis. 

Boekentas? 

Niet iedereen heeft een 
boekentas… Vaak zorgen 
ouders wél voor een tas, 
als ze een kind naar een 
betalende privéschool 
sturen. Het hoge aan-
tal meisjes in de gratis 
overheidsscholen wordt 
soms toegeschreven aan 
het feit dat hun broers 
vaak naar een privéschool 
gaan!
Meisjes hebben het in 
Nepal moeilijker dan jon-
gens, niet alleen in het 

onderwijs. CEPP zet zich daarom ook in voor vrouwenemancipatie.

Kinderen komen graag naar school

Ook de kleintjes willen met hun vrienden of hun broers en zus-
sen meekomen. De school is anders dan het leven thuis en ze 
leren graag bij. Kinderen in overheidsscholen op het platteland 
van Nepal hebben zelden een ‘lunchpakket’ bij. Daardoor zijn ze 
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’s middags moe en zwak en niet in staat om de leerstof op te 
nemen. CEPP moedigt de ouders aan hen wat eten mee te geven 
zodat de leraren hen ‘voedsel voor de geest’ kunnen aanbieden.

Bagmati higher Secondary School, raigaon

Het Nepalese schooluniform is in deze overheidsschool wat 
aangepast. Onder het lichtblauwe hemd en de donkerblauwe 
rok dragen de meisjes een lange broek. Het uniform leunt op die 
manier dichter aan bij hun gewone kleren en geeft hen meer 
bewegingsvrijheid.
Nepalese schoolkinderen komen ’s morgens samen op het school-
terrein, zingen het volkslied en krijgen turnoefeningen (‘school 
drill’). Daarna pas gaan ze naar de klassen.

Een gewone klas

De klassen op het platteland 
zijn dikwijls weinig kindge-
richt. De vloer is stoffig, er zijn 
geen didactische materialen, 
er valt weinig licht binnen, in 
de moesson kunnen de kinde-
ren de leerkracht amper horen 
omdat de regen zo hard op het 
metalen dak klettert… 

Een ‘modelklas’

In elk van de scholen van het werkgebied zorgt CEPP voor een 
‘modelklas’, ingericht met de medewerking van de leerkrachten, 
van Nepalese en buitenlandse vrijwilligers met ervaring in het 
onderwijs én van stagiaires uit Vlaamse normaalscholen.
Er wordt gezorgd voor een vloerbekleding zodat kinderen uit de 
lagere klasjes op kussens op de grond kunnen zitten en zo geen 
stof meer inademen. De muren worden aangekleed.
Bij hun werkbezoeken overnachten leden van het CEPP team in 
deze klassen.

Kwaliteitsvol onderwijs

Ook de kwaliteit van de lessen verbetert stilaan. In Nepalese 
scholen wordt overwegend gebruik gemaakt van ‘rote teaching’, 
dit houdt in dat de leraar voor zegt en de leerlingen herhalen. 
Kinderen leren Engels door het leerboek over te schrijven… zonder 
de tekst te begrijpen of te kunnen lezen… 
In deze klas gebruikt de leerkracht enkele materialen om Engels 
aan te leren.

Touwtjespringen

Er is weinig ruimte voor 
‘spel’ in Nepalese over-
heidsscholen. CEPP moe-
digt spel aan. De ervaring 
leert immers dat kinderen 
dan beter kunnen oplet-
ten.

ONZE PROJECTEN 
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rennen in de regen… 

Als een hevige regenbui losbarst, rennen de kinderen naar de klas.

Als de regen te hevig wordt… 

haasten de kinderen zich terug 
naar huis, zelfs als het nog 
maar middag is. Als ze langer 
wachten, kunnen ze de rivier 
immers niet meer over. Een 
leerkracht gaat mee om te be-
oordelen of de overtocht veilig 
is. Pas tegen de avond zal de 
regen minder hevig worden. 
Dan staat de rivier weer lager.

Even ontspannen in de koelte van de avond 

De leraren in dit gebied komen vaak uit de Terai, de laagvlakte in 
het zuiden. Zij kunnen ’s avonds niet naar huis toe, het is te ver. 
Vaak zeggen ze ‘hier is niets te doen’ en vervelen ze zich. Lessen 
voorbereiden is in de meeste scholen een uitdaging. CEPP legt er 
zich op toe deze leraren te motiveren en al hun inspanningen te 
waarderen.

Teaching teachers

Een gepensioneerde leerkracht, initiatiefnemer van een lokale ngo 
waarmee CEPP nauw samenwerkt, ondersteunt een school om het 
door de overheid verplichte School Improvement Plan (SIP, Plan ter 
Verbetering van de Scholen) bij te sturen. In de praktijk kopiëren 
veel scholen de ‘plannen’ van andere scholen, door gebrek aan 
vaardigheden of interesse. In dit voorbeeld krijgen de leerkrachten 
bijscholing rond ‘hoe het vertrouwen van de ouders te winnen’.

Nog meer bijscholing… 

Op 25 juni organiseerde CEPP een bijscholingsdag voor de leer-
krachten, in samenwerking met ‘Teachers Can Make a Difference’. 
Op zo’n dag worden ‘good practices’ getoond, waardevolle prak-
tijkvoorbeelden uit scholen in hetzelfde of uit een nabijgelegen 
School District. De films worden besproken, leraren stellen vragen 
aan het panel en discussiëren.

CEPP wil niet alleen op lokaal vlak werken maar zoekt ook naar sa-
menwerkingsverbanden en beïnvloeding van het onderwijsbeleid. 
‘Teachers Can Make a Difference’ is een gezamelijke inspanning 
van het Ministerie van Onderwijs, de District Education Office 
(in dit geval Rautahat), CEPP en de coördinerende Suryodaya 
Education Foundation.

ONZE PROJECTEN 
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Vorming voor de ouders

CEPP medewerkers geven vorming aan de Mother Groups over 
de rol van de SMCs. De SMCs zijn School Management Commit-
tees, een soort uitgebreide oudercomités. Niet alleen de ouders 
maken er deel van uit, maar ook leraren en directeurs van de 
lokale scholen.
CEPP hecht veel belang aan de rol van de ouders en aan het orga-
niseren en sterker maken van de Mother Groups. Moeders hebben 
een belangrijke invloed op het verbeteren van het onderwijs.

Komen zij morgen naar school? 

Sommige kinderen gaan niet naar school. Hun ouders hebben 
hen thuis nodig. Als ze niet meehelpen op het veld verliest hun 
familie te veel inkomen. Het onderwijs is niet aangepast aan de 
noden van de mensen. Scholen zullen rekening moeten houden 
met de plaatselijke omstandigheden om ook aan deze kinderen 
onderwijs te kunnen bieden. Geld en infrastructuur alleen kunnen 
Nepals onderwijsproblemen niet oplossen.

CEPP’s motto is ‘Education is a Light’. 
Die slogan wordt voor de scholen in dit gebied werkelijkheid als 
de ouders het belang van onderwijs inzien, als de leerkrachten 
enthousiast zijn en als het beleid zich bewust is van de realiteit 
van het platteland.

ONZE PROJECTEN 
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ONZE PROJECTEN 

HAKU

Haku en Nessing zijn twee afgelegen bergdorpen in het Rasuwa 
district in de nabijheid van het gekende toeristische Langtangge-
bied. Deze twee dorpen werden zo goed als helemaal weggeveegd 
door de verwoestende aardbeving van 25 april 2015.

Nadat we half april nieuws kregen dat 23 van de 30 bouwpak-
ketten in Nessing opgezet, afgewerkt en bewoond waren bleef 
het een tijdje stil.

In mei gingen zes Nepalese vrijwilligers, onder leiding van een 
ingenieur, van Kathmandu naar Nessing om te zien hoe ver men 
ondertussen stond met de laatste zeven constructies. Ondanks de 
belofte om binnen een paar weken ook de resterende huizen af te 
werken, was men toch niet verder geraakt. Blijkbaar hadden we 
de lat van onze verwachtingen hier veel te hoog gelegd.
Op voorhand hadden we afgesproken dat wie zijn huis na twee à 
drie maanden niet afgewerkt had én het ook niet daadwerkelijk 
bewoonde, hij dit huis ( de stalen ruwbouw) zou moeten afstaan 
aan een ander gezin. We gingen er vanuit dat de mensen die dit 
niet gedaan hadden niet echt geïnteresseerd waren en dat we 
dan beter een ander gezin konden helpen, dat er wel werk van 
zou maken.
Ook zouden we de volgende levering van de resterende 35 bouw-
pakketten pas doen als de eerste 30 geleverde noodwoningen 
allemaal klaar en bewoond waren.
Maar dit was door ons helemaal verkeerd ingeschat. Hier botsten 
onze culturen…
We zijn begonnen met aan de allerarmsten een bouwpakket te 
geven. Vol goede voornemens droegen deze mensen, soms met 
hulp van anderen, de zware metalen buizen over de lange weg 
naar hun dorp om er de constructie op te zetten .
Zoals verwacht had de meerderheid zijn woningen verder afge-
werkt maar de meest behoeftigen hadden gewoonweg de middelen 
niet om hun huizen te voltooien.
Als deze mensen, die eerst ‘iets’ kregen, na een tijdje alles terug 
moesten afgeven, ontstonden er verhitte discussies. We beseften 
toen dat we dit niet konden maken. Onze taak was en is juist om 
deze mensen te helpen en hen de mogelijkheden te bieden om hun 
huis verder af te werken zodat ze er ook in kunnen gaan wonen.

Na overleg met de dorpsbewoners en onze lokale ngo, HCI (Hi-
malayan Climate Initiative), besloten we om de mensen, die niet 
over eigen middelen beschikken, een financiële steun te geven. Zo 
kunnen zij investeren in materialen die ze voor de opbouw van de 
muren kunnen gebruiken. Eventueel kunnen ook arbeidskrachten 
betaald worden en dit vooral voor de gezinnen waarvan vaak enkel 
de vrouwen, kinderen en oudere mensen nog in het dorp zijn.

De families die ondertussen in hun afgewerkte huizen wonen, 
hebben een serieuze sprong voorwaarts gemaakt. Het ene huis is 
al mooier en meer afgewerkt dan het andere. De ene gebruikte 
stenen, de andere zinken platen of hout en nu staan er in Nessing 
al 23 afgewerkte en bewoonde tijdelijke huisjes. Wat een groot 
verschil met de tenten en shelters waar ze voorheen in leefden!

Ook brachten de Nepalese vrijwilligers uit Kathmandu een bezoek 
aan Haku. Hier konden ze verschillende stalen constructies mee 
helpen opzetten.

In maart leverden we in Haku 27 bouwpakketten zonder de for-
mele toestemming van de lokale CDO (Chief District Officer). Toch  
verliep dit zonder noemenswaardige problemen.
Ook hier bleek dat de meeste jonge mannen, de belangrijke werk-
krachten, niet meer in het dorp woonden maar elders verbleven 
om geld te verdienen voor hun familie.
Geld dat in de eerste plaats nodig is om zich van voedsel en andere 
primaire behoeften te voorzien.
Geld voor heropbouw is er niet. Vandaar dat naast manuele hulp 
er voor sommigen ook extra financiële hulp nodig is. Zeker de 23 
gezinnen wiens woning met alles erop en eraan uitbrandde, deze 
mensen moeten we vanzelfsprekend extra helpen.

Umesh, de leraar van Haku, meldde ons dat hij heel blij was met de 
vier schoolklassen die we vorig jaar in de zomermaanden hadden 
helpen bouwen. Deze lokalen worden optimaal gebruikt door de 
meer dan 200 schoolkinderen.
Umesh liet weten dat er in de regio van Rasuwa zo’n 50 ngo’s 
werkzaam zijn maar niemand gaat naar Haku. De ngo’s bieden 
hulp aan de dorpen die gemakkelijk bereikbaar zijn. Wij gingen 
de uitdaging aan om naar de moeilijk bereikbare en afgelegen 
dorpen Haku en Nessing te gaan.

Ondertussen zijn de meeste mensen terug naar Haku gekeerd en 
volgen de meeste kinderen terug les in hun eigen dorp, opnieuw 
met hun vertrouwde leerkrachten van voorheen en dit in de tij-
delijke klassen die wij hun schonken.
De landbouwers hebben ondertussen hun gronden bewerkt en 
kijken hoopvol naar de toekomst om hun gewassen te oogsten.
Niettegenstaande de meeste dorpsbewoners nog altijd in shelters 
leven, ondertussen zowat een anderhalf jaar na de aardbeving, zijn 
er toch enkelen die hun vervallen huizen proberen op te knappen.
Men wacht en hoopt dat de regering de beloofde gelden voor 
heropbouw ooit toch eens zal geven. Maar anderzijds beseft men 
ook dat dit nog wel jaren op zich kan laten wachten.

We weten dat Haku en Nessing twee van de moeilijkst te berei-
ken plaatsen in heel Nepal zijn om hulp te bieden. Soms is het 
ontmoedigend maar anderzijds weten we dat deze mensen net 
diegenen zijn die onze hulp het hardst nodig hebben.
Hun hoop is op ons gericht en wij doen ons best, samen met onze 
sympathisanten ,om ervoor te zorgen dat de leefsituatie van deze 
Tamang gemeenschap verbetert en dat hun kinderen in meer 
comfortabele omstandigheden terug naar school kunnen gaan.

In plaats van vereenvoudiging is er nu een nieuwe overheidsin-
stantie, de NRA (National Reconstruction Authority), bij gekomen 
die op haar beurt niet zo vlot met de andere instanties com-
municeert.
Het rommelt ook weer tussen de politieke partijen en met geregeld 
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opnieuw stakingen her en der wordt het de Nepalezen en de ngo’s 
niet altijd gemakkelijk gemaakt.

In de toekomst willen we de mensen die hun huis nog niet konden 
afwerken financieel steunen. Vanaf het ogenblik dat de CDO (Chief 
District Officer) zijn toestemming geeft, worden de resterende 35 
bouwpakketten zo spoedig mogelijk in Nessing geleverd.
De onderhandelingen met de NRA (National Reconstruction 
Authority) verlopen sinds begin juli zeer bemoedigend. Men is 
onder de indruk van het werk van HCI (onze lokale ngo en hun 
Nepalese vrijwilligers). De medewerkers van de NRA willen hun 
uiterste best doen om op hun beurt de Chief District Officer te 
overtuigen om mee te werken.

Langs een weg vol hindernissen over de Himalaya geraken we 
hopelijk met goed nieuws tot in Nessing en Haku.

Wilt u ook een aardbevingsbestendige noodwoning sponsoren 
(900 euro voor één bouwpakket) dan kan u dat doen door een 
bijdrage te storten op de Bikasrekening BE32 220078780002 met 
vermelding ‘HAKU’. Persoonlijke giften vanaf 40 euro geven recht 
op een fiscaal attest.

Bedankt beste sponsors, groot en klein, voor al de financiële 
steun die we reeds kregen en we hopen dat u ons blijft steunen 
om mee te bouwen aan een betere toekomst voor deze Tamang-
gemeenschap in dit afgelegen, vergeten berggebied. 

Betty Moureaux

Volg ons Haku-project op de vernieuwde website van www.bikas.be

ONZE PROJECTEN 

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Een groep studenten van de Arteveldehogeschool Gent liep 
stage in Nepal toen het land in april en mei vorig jaar ge-
troffen werd door twee zware aardschokken. De studenten 
raakten gelukkig niet gewond, ook docente Lut De Jaegher, 
die ook ter plaatse was, bleef ongedeerd.
De groep zette zich onmiddellijk in bij het verlenen van 
basishulp. Nadien werden ook de meest noodzakelijke ma-
terialen aangekocht om toch al de ergste noden te lenigen.

Na de terugkeer van de stagiairs besloot de directie van 
de Arteveldehogeschool (AHS) zich verder te focussen op 
hulp aan Nepal. In het verlengde van haar eigen onderwijs-
opdracht ziet AHS zich geroepen om de nodige aandacht 
te schenken aan het educatieve. Na overleg werd gekozen 
voor de opbouw van Khari, een dorp in het Dhading district 
in de Bagmati zone, centraal Nepal.

AHS werkt samen met Bikas. De opbrengst van diverse 
acties wordt gestort op de rekening van Bikas en langs die 
weg komt ongeveer een derde terecht bij onder andere 
de noodhulp voor de meer afgelegen dorpen. De overige 
fondsen worden gebruikt voor de structurele heropbouw 
in de educatieve of sociale sector, zoals bijvoorbeeld de 
heropbouw van vernielde scholen in plattelandsdorpen. 

In het volgend tijdschrift volgt een verslag van Lut De 
Jaegher die de projecten van AHS opvolgt in Nepal. (zie 
ook https://lutdejaeghernepal.wordpress.com) 

SINT-JOZEFINSTITUUT 
KONTICH LOOPT VOOR HAKU 

Honderden leerlingen, leerkrachten, ouders, oud-leerlingen 
en vrienden liepen, geruggensteund door de nodige spon-
soring, voor de heropbouw van Nepal. ‘Vrijdag de dertiende’ 
weerhield hen niet om op die mooie avond in mei hun beste 
beentje voor te zetten tijdens een run die startte om 16 uur 
en uitbolde om 24 uur. Resultaat 7 000 euro op de teller. 
‘Run for Nepal’ kan een geslaagde editie genoemd worden. 
De zon was van de partij, muziek galmde over de speelplaats, 
eetstandjes (zowel Belgische als Nepalese) trokken vele 
hongerigen en de drankkraampjes boden soelaas aan de 
dorstigen. Kort samengevat supergezellig en heel sportief!
Samen met nog andere ludieke acties konden de organisa-
toren eind juni zowat 11 000 euro als eindbedrag noteren.
Kontich… dhanyabad!!!
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DHANYABADDHANYABADHCI VERDEELT 50 000 M² 
TENTEN EN TENTZEIL

Himalayan Climate Initiative (HCI), onze projectpartner in Nepal 
en tevens onze partner voor de bouw van aardbevingsbestendige 
huizen, heeft de schenking van 13 ton kwalitatief hoogstaande 
zeilen en tenten verdeeld onder de noodlijdende bevolking.
Hieronder ziet u een foto van de eerste tentbedeling die plaats-
vond in Kapilbastu, waar een enorme brand een paar dagen 
tevoren veel schade had aangericht in het dorp.

National Volunteering Programm (Nationaal Vrijwilligerspro-
gramma) is een onderafdeling van HCI dat bestaat uit jonge 
vrijwilligers die mee helpen aan de heropbouw van het land. 
Zij kwamen als eersten na het tragische incident ter plaatse 
om de broodnodige hulp te bieden. De tenten werden zeer ge-
waardeerd door de bevolking die onmiddellijk aan de slag ging 
om de nodige tijdelijke onderkomens te bouwen.

De reis van de container met de tentzeilen was lang en niet 
zonder obstakels. Maar sinds de dag dat de goederen Nepal 
bereikten, kwamen ze 100 procent van pas. Namens de getroffen 
Nepalese bevolking dankt Bikas de firma Sioen voor de waar-
devolle schenking. Onze bijzondere dank gaat uit naar de heer 
Francis Luca voor zijn onuitputtelijk engagement dat er voor 
gezorgd heeft dat alles goed is terecht gekomen. Dhanyabad!!!

DHANYABAD KCST

Jaarlijks houdt het KCST van Sint Truiden een spon-
sortocht waarvan de opbrengst over verschillende 
projecten wordt verdeeld. Net zoals vorig schooljaar 
ging ook dit jaar een deel naar het Haku-project.
Onder een stralende zon en omgeven door een schitte-
rend decor van bloesems werd er dit jaar voor 480 euro 
vanuit het hart van Limburg voor Nepal gewandeld.
Namens Bikas en de mensen van Haku, bedankt jon-
gens en meisjes van het KCST!

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

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 fiscaal attest. U kan ons steunen op het nummer 
BE32 2200 7878 0002 op naam van Bikas vzw.
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STRIPTEKENINGEN VOOR HAKU

Tijdens het stripfestival van Knokke op zaterdag 21 mei werden 
15 striptekeningen geveild. Deze tekeningen werden gemaakt 
door bekende striptekenaars en werden geschonken voor het 
foto-stripboek van de West-Vlaamse fotograaf Erwin Merckx.

Op de gala-avond werden deze unieke en originele striptekeningen 
geveild en dit leverde de mooie som van 3 500 euro op.
In de top drie stonden het Nepal aid werk van Paul Geerts, wel-
bekend van Suske en Wiske (470 euro), de Kitson spiderman van 
Barry Kitson (460 euro) en de zwart-witte vrouwenfiguur van Jan 
Bosschaert (430 euro).

Ook volgende striptekenaars namen elk deel met een unieke teke-
ning die het publiek wist te bekoren: André Benn, Charel Cambré, 
Lode Devroe, Bruno Di Sano, Ferry, Hermann Huppen, Eric Heuvel, 
Frank Jonker, Mirian Kim, Frank Lauwers, Martin Lauwers, Alain 
Poncelet, André Taymans, Wouter Van Gyseghem, Georges Van 
Linthout, Ron Van Riet en Jos Van Spauwen. 
Siegfried Vynck, graffiti-artist, maakte een prachtig werk tijdens 
het stripfestival. Hij haalde duidelijk zijn inspiratie in Nepal en 
uit andere striptekeningen.

Bikas en in het bijzonder de mensen van Haku bedanken alle deel-
nemende striptekenaars die het Erwin Merckx mogelijk maakten 
zijn uniek initiatief te kunnen uitwerken, met name het foto-
stripboek. Ook hartelijk dank aan het bestuur van het stripfestival 
dat deze veiling mogelijk maakte… dhanyabad!

Wie foto-stripboek ‘Aid for Nepal’ (20 euro) van Erwin Merckx 
nog wil aankopen, moet vlug zijn. Er zijn nog slechts enkele 
boekjes verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar erwin.merckx@
telenet.be 

DHANYABAD
ATOMIUM STEUNT HAKU

Directie en medewerkers van het Atomium, het symbool 
van Brussel en België én internationale toeristische 
trekpleister, steunden op een unieke manier het Bikas 
project in Haku. Van 5 tot en met 16 mei werd van het 
toegangsgeld van elke betalende bezoeker 0,50 euro aan 
Haku geschonken. Het totaalbedrag klokte uiteindelijk 
op 10 000 euro. Dhanyabad, bedankt!

Het Atomium is een uniek monument en de symbolische 
getuige van Wereldtentoonstelling 1958. Ondertussen 
is het al tien jaar geleden dat het Atomium grondig 
gerenoveerd werd. Om dit te vieren kan in 2016 elke 
Belg een bezoek brengen aan het Atomium voor slechts 
5 euro. Dit aanbod geldt iedere maand voor een andere 
provincie, telkens op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Voor meer info kan u terecht op de website van het 
Atomium http://www.atomium.be/Prices.aspx .

DHANYABAD

Hieronder nog eens een lijstje van verenigingen, bedrijven en 
locale besturen die een bijdrage hebben gestort op de rekening 
van Bikas om de nood in Nepal te helpen lenigen. Het gaat om 
belangrijke donaties van de laatste drie maanden.

jO LOGGhE NOODFONDS
2694,39 euro van GVBS De Dames
1041,20 euro van Building Houses 4 Nepal

hAKU
2245,29 euro van KBO Tielt ‘t Nieuwlandt
480 euro van vzw KCST
10000 euro van Atomium asbl (social project mei)

PrOjECTEN PAUL EN CArINE
3000 euro van Zonta Aalst

OVErIGE
750,59 euro van SOS Scheut
1500 euro van gemeentebestuur Wijnegem
500 euro van gemeentebestuur Lovendegem

Van de provincie Antwerpen ontvingen wij het nieuws dat het 
project ‘Barun Secondary School Khandbari’ ten bedrage van 
5000 euro zal gesponsord worden. Nogmaals onze dank aan de 
provincie Antwerpen die al tientallen jaren onze projectwerking 
ondersteunt en ons ook niet in de steek laat tijdens deze moeilijke 
periode in Nepal.
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In de streekkrant van Ath verscheen op woensdag 15 juni een 
interview met Jean-Luc Fohal. We geven u een vertaling van het 
gesprek dat Pauline Foucart had met de man die ei zo na de top 
van de Makalu bereikte.

Jean-Luc Fohal (JLF) heeft de top van de Makalu niet bereikt 
maar hij heeft wel zichzelf overtroffen. Deze expeditie 2016 is 
een absoluut record.
Na zijn Nepalese topprestatie, die meer dan één maand geduurd 
heeft, keerde JLF naar Ath terug.
Hij was op 7 april vertrokken om de top van de majestueuze 
Makalu, de vijfde hoogste top van de wereld (8463m), proberen 
te bereiken. De vele twijfels en het wisselvallige weer hebben de 
expeditie in zijn geheel beheerst.
“Direct na onze aankomst werden wij geconfronteerd met on-
voorziene omstandigheden,” legt JLF uit.
“Na onze aankomst in Kathmandu waren wij van plan om naar 
Tumlingtar te vliegen. Jammer genoeg was dat niet mogelijk 
wegens atmosferische pollutie en waren wij gedwongen om per 
bus te reizen. De reis, op niet altijd geasfalteerde wegen, heeft 30 
uren geduurd. Die start gaf meteen de kleur aan van die bijzondere, 
onvergetelijke maar ook heel beproevende expeditie.”
Na een trektocht van zeven dagen door de vallei bereikten de 
expeditieleden het basiskamp op 6500 meter, één van de hoogste 
basiskampen tussen de achtduizenders.
“In de bergen wordt het basiskamp als een vredig oord beschouwd, 
een plaats waar het lichaam tussen de verschillende beklimmin-
gen door tot rust kan komen. Het Makalu basiskamp is echter zo 
hoog dat het moeilijk is om er uit te rusten. De conditie van het 
lichaam verslechtert er heel snel want het kan fysiologisch zulke 
hoogte niet verdragen”.

Een vertraagde beklimming
De leden van de internationale expeditie hadden voorzien de fi-
nale beklimming tussen 15 en 20 mei te proberen. Het winderige 
weer besliste er anders over. Na verschillende pogingen hebben 
de klimmers uiteindelijk op 20 mei de klim naar de top aangevat.
“Na drie dagen klimmen, bereikten wij in de voormiddag kamp 4 
(7650m). Daar heb ik besloten mijn zuurstoffles tijdens de rust-
tijd te gebruiken om sneller weer op krachten te komen. Dezelfde 
avond besloten wij de klim naar de top aan te vangen. De hele 

nacht zijn wij met hoofdlampen op verder getrokken. Rond 1uur ’s 
nacht voelde ik dat ik zuurstof nodig had maar toen ik het masker 
op mijn mond zette, kreeg ik de indruk dat ik ging stikken. Ik kon 
de inspanning en het inbrengen van zuurstof niet onder controle 
krijgen. Ik heb zonder enige hulp moeten verder klimmen. In de 
voormiddag stond de ‘gang van de Fransen’ voor ons. Ik zag 100 
meter verderop de top maar ik moest een beslissing nemen. Ik 
was uitgeput, zonder enige kracht. Ik dacht aan de afdaling die 
ik nog moest doen. Ik voelde dat mijn leven in gevaar was en ik 
besloot terug te keren. De Makalu zou me daar gehouden hebben 
als ik was verder gegaan.
Hoewel hij de top niet echt bereikt heeft, is Fohal toch tot de 
behoorlijke hoogte van 8350 meter geraakt en heeft hij zichzelf 
overtroffen en zijn records gebroken.
“Ik had nog nooit zulke hoogte bereikt,” benadrukt hij. “Mijn 
lichaam was uitgeput. Gedurende de afdaling plofte ik om de 
drie stappen neer. Ik had meer zelfvertrouwen moeten hebben 
en zonder zuurstof durven klimmen. Het niet kunnen gebruiken 
van zuurstof tijdens de inspanningen om de top te bereiken, heeft 
mij ontwricht. Maar ik ben echter tevreden zonder die hulp tot 
die hoogte te zijn gekomen. Ik vraag mij af of ik even tevreden 
zou zijn geweest als ik zuurstof had gebruikt. Ik zou zeker niet 
hetzelfde gevoel hebben gehad, denk ik. Mijn finale beklimming 
was een kwestie van details”.
Jean-Luc Fohal denkt om in de toekomst andere toppen in de 
Himalaya te proberen.
“Met Makalu is het gedaan”, denk ik. “Een vierde beklimming 
zou niets nieuws meer brengen. Ik wens andere mooie toppen te 
proberen zoals de Annapurna, 8091m”.

heiligt het doel altijd de middelen?
JFL stelt spijtig vast dat het idee zijn berg te verdienen voor velen 
wordt vervangen door de topprestatie en dat de huidige klimmers 
tot alles bereid zijn om hun doel te bereiken.
“Sommigen gebruikten al zuurstof op 7000 meter,” betreurt hij. “Is 
dat verdienstelijk te noemen met zoveel faciliteiten en comfort? 
Zuurstof moet spaarzaam en voor veiligheidsredenen gebruikt 
worden. Een top bereiken vraagt inspanningen en niet enkel 
van de mogelijkheden van de vooruitgang genieten. Denken we 
daarbij aan de pioniers die, met weinig middelen, de weg voor de 
bergklimmers moedig geopend hebben”.

DE PERSOONLIJKE OVERWINNING 
VAN JEAN-LUC FOHAL
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WIST U DAT
Het woord ‘panda’ een Nepalese oorsprong heeft? De naam panda 
komt van het Nepalese woord ‘poonya’ en vrij vertaald betekent 
dat zoveel als ‘bamboe-eter’. En waar is een panda verzot op? 
Juist, op bamboe…

SOLDEN BIJ NEPAL AIRLINES
Nepal Airlines verkoopt twee Boeing 757’s bouwjaar 1987 en 1988. 
De toestellen zijn niet langer winstgevend. De onderhoudskosten 
slokken al de winst op. Per uur zou de tweemotorige Boeing vier 
ton kerosine nodig hebben. Nepal Airlines wilde één toestel pas 
in 2019 aan de kant zetten, maar daar ging de regering niet mee 
akkoord. Het toestel dat als eerste uit de vloot wordt gehaald, wordt 
nu onderhouden in Singapore. Het andere vliegtuig stond ook al 
met technische mankementen aan de kant. Sinds vorig jaar vliegt 
Nepal Airlines met twee zuinigere A320’s. In de 757’s kunnen 190 
passagiers plaatsnemen, met de A320’s kunnen 158 personen mee.

36 NEP-ARTSEN OPGEPAKT
De Nepalese politie pakte op 20 juni 36 personen op die zich 
uitgaven voor arts maar niet over de juiste papieren beschikten. 
Ze hadden diploma’s vervalst en hun cv’s aangepast om in een 
ziekenhuis aan de slag te kunnen gaan. De aanhoudingen maken 
deel uit van de ‘Operatie Kwakzalver’ die nep-artsen opspoort. De 
meeste arrestanten beweren dat ze in China hebben gestudeerd, 
anderen noemen Rusland, India, Bangladesh en Pakistan als 
land waar ze hun opleiding volgden. De Nepal Medical Council 
(NMC), de instantie die de artsen registreert, protesteert tegen de 
arrestaties. Ze vindt het onaanvaardbaar dat artsen tijdens hun 
werk worden opgepakt door rechercheurs die zich voordoen als 
patiënten. De verdachten die beschuldigd worden van valsheid in 
geschrifte, riskeren een gevangenisstraf  van maximaal vijf  jaar. 
Maar mogelijk zijn er ook ambtenaren betrokken bij de verval-
sing van de diploma’s en ook het administratief  personeel van de 
onderwijsinstellingen zelf.

150 KLIMMERS OP DEZELFDE DAG OP DE TOP VAN 
DE EVEREST
Mei was een drukke maand voor ’s werelds hoogste. Nadat twee 
jaar niemand de top haalde, begon dit jaar het Everest-seizoen 
op 11 mei toen de eerste sherpa’s de top bereikten. Sinds het 
recordaantal van 150 alpinisten op 19 mei, hadden reeds 88 klim-
mers de top gehaald, waaronder ook Jelle Veyt. Vorig jaar werden 
alle Everest-expedities geannuleerd nadat de aardbeving ook het 
basiskamp had verwoest. Negentien bergbeklimmers kwamen om. 
In 2014 stierven zestien mensen nadat een lawine zich een weg 
baande door de gevaarlijke Khumbu Icefall.

CANADEES HET LAND UITGEZET
Nepal heeft het werkvisum ingetrokken van een Canadees die 
vier jaar in Kathmandu werkte voor een IT bedrijf. Hij moest het 
land verlaten omdat hij volgens de Nepalese immigratiedienst 
verdeeldheid zaaide door provocerende tweets. Hij uitte zich te 
kritisch over het Nepalese regime en op de nieuwe grondwet. De 
man, die zelf  Nepalees kan lezen en schrijven, reageerde vaak op 

ACTIVITEITEN 
TEN VOORDELE VAN DE 
BRICK CHILDEREN SCHOOL

Op zaterdag 3 september neemt BBCSF deel aan de vrije-
tijdsbeurs in Kortenberg. Die vindt plaats in GC Colomba, 
Wijngaardstraat 1 in Kortenberg, van 13.30 uur tot 18 uur.

‘Het visueel geheugen van de Kempense steenkoolmijnen’ 
is een verzameling van zes films vol pure nostalgie uit 
de jaren ’50. Geïnteresseerden zijn welkom in het O.C. 
Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg, op zaterdag 10 
september, aanvang 20 uur, duur 2.30 uur.

Vrijdag 30 september om 20 uur organiseert BBCSF in 
samenwerking met ‘Buren van de Abdij’ een projectie van 
de roadmovie ‘Lhasa-Kathmandu, de weg naar de vrijheid’ 
in de middeleeuwse refter van de Sint-Baafsabdij van Gent.

Zondag 16 oktober zal BBCSF vertegenwoordigd zijn op 
het Wereldfeest in GC Colomba in Kortenberg, van 13.30 
uur tot 18 uur.

In samenwerking met OKRA Diest organiseert BBCSF een 
filmvoorstelling van de documentaire ‘Lhasa-Kathmandu’, 
op maandag 7 november om 14 uur in de Aula Geertrui 
Cordeys in het Begijnhof van Diest.

Op zaterdag 3 december vinden in zaal Palace, Markt 32 in 
Deinze projecties plaats van de docu ‘Lhasa-Kathmandu’ en 
optredens met mantragezangen. Er is een middagvoorstel-
ling om 15 uur en een avondvoorstelling om 20 uur, een 
samenwerking tussen BBCSF, de stad Deinze en de GROS.

Vrijdag 23 december om 20 uur wordt de film ‘Lhasa-
Kathmandu’ geprojecteerd in zaal De Bijenkorf, Sportstraat 
4 in Assenede.

En dan noteren we reeds 2017 voor een filmprojectie 
‘Lhasa-Kathmandu’ in de Kamermuziekzaal van het Con-
certgebouw in Brugge, Het Zand 34. De voorstelling vindt 
plaats op vrijdag 3 februari om 20 uur, de opbrengst gaat 
naar BBCSF en het project Haku.

Op maandag 6 en dinsdag 7 februari vinden er de hele dag 
schoolvoorstellingen plaats met de documentaire ‘Lhasa-
Kathmandu’ in het Arjaan Theater, Zonnebloemstraat 5 
in Geraardsbergen.

BBCSF was ook nog actief in Binkom met een projectie 
van ‘Lhasa-Kathmandu’ en op het wereldfeest in Lubbeek, 
steeds in een succesvolle samenwerking met OKRA Binkom.

BIKAS ACTIEF 
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berichten van andere critici en ging met hen in dialoog. Nepal verbiedt 
buitenlanders om deel te nemen aan de politiek. De wet bepaalt dat 
iedereen die de nationale veiligheid in gedrang brengt of  publieke onrust 
creëert, gedeporteerd wordt.

DODELIJK SELFIE MET OLIFANT
Begin juli werd in het zuiden van Nepal een man gedood toen hij een 
selfie wilde nemen met een wilde olifant. De olifant maakte deel uit 
van een kudde van 21 soortgenoten. De dieren bevonden zich op de 
weg van het westen naar het oosten in het Parsa Wildlife resevaat. Ieder 
jaar tijdens de moesson ondernemen de dieren deze tocht. De man 
stopte langs de weg om een foto te nemen van de olifant die op zijn 
beurt de aanval inzette. De man liet daarbij het leven. Er leven in totaal 
65 olifanten in het Parsa reservaat, in heel Nepal zijn er dat ongeveer 
170. Eenzelfde aantal dikhuiden verblijft in de toeristische sector en 
in de kweekprogramma’s van de overheid. Het gebeurt wel vaker dat 
olifanten mensen doden in het zuiden van Nepal, voornamelijk langs 
de grens van natuurgebieden.

GESCHONKEN VLIEGTUIGEN LEIDEN TOT… RUZIE
China is boos op Nepal omdat Nepal Airlines weigert met twee Chinese 
toestellen te vliegen die in 2014 geschonken werden door China. Nepal 
Airlines vindt ze niet geschikt om ze in te zetten in hun vloot. Het gaat 
om een Harbin Y-12 en een MA60, ongeschikt volgens Nepal Airlines 

omdat ze niet voldoen in bergachtige gebieden. In het contract dat werd 
afgesloten bij de schenking staat dat Nepal nog drie Harbin Y-12’s en een 
extra MA60 zou kopen. Maar de Nepalese luchtvaartmaatschappij heeft 
zich al uitgesproken tegen de komst van nog meer Chinese toestellen, 
terwijl de vliegtuigen geschilderd en wel klaar staan in China. Maar dat 
zou volgens de Nepalese luchtvaartautoriteiten dan weer illegaal zijn 
om toestellen te schilderen zonder toestemming.

SOULZANGERES JOSS STONE REDDENDE ENGEL VOOR 
DE 11-JARIGE RAMESH
Een jongen die lijdt aan een zeldzame huidaandoening die hem langzaam 
maar zeker in een standbeeld verandert. Twee weken na zijn geboorte 
begon de huid van Ramesh plaats te maken voor grote zwarte schub-
ben. De dokters in Baglung, een afgelegen regio in Nepal, hielden het 
op een schimmelinfectie, maar het ging alsmaar slechter met Ramesh. 
Op vijfjarige leeftijd kon hij niet meer stappen en nog nauwelijks pra-
ten. Toen ontdekt werd dat hij aan ichtyose leedt, een verdroging van 
en schubvorming op de huid, konden zijn ouders niets anders doen 
dan hun zoontje thuis verzorgen, een behandeling konden ze zich niet 
veroorloven. Tot ze hulp kregen uit onverwachte hoek, met name Joss 
Stone die via de sociale media kennismaakte met het probleem van Ra-
mesh. Haar optreden in Kathmandu bracht 1 750 euro op voor Ramesh. 
Een persoonlijk bezoek aan het ventje ontroerde de zangeres zodanig 
dat nu de Joss Stone Foundation, naast zo wat 200 andere wereldwijde 
goede doelen, ook borg staat voor het herstel van de kleine Ramesh
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 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

BIKAS PRESENTEERT

‘BrICK By BrICK’ is de titel van een documentaire film 
over de stage van drie Belgische leerkrachten in de Brick 
Children School in de vallei van Kathmandu. Deze 71 mi-
nuten durende film toont het harde leven van de Tamang 
gezinnen die werken in de steenbakkerijen.

‘LhASA-KAThMANDU. DE wEG NAAr DE VrIjhEID’ is 
een documentaire roadmovie die het verhaal brengt van 
de bewogen geschiedenis van Tibet.
Wenst u één van deze films vertoond te zien in het 
plaatselijke cultuur- of gemeenschapscentrum? Is een 
plaatselijke vereniging geïnteresseerd om één van deze 
films voor te stellen aan haar leden, neem dan contact 
op Jean-Pierre Coppens. Stuur een mail naar alsich-
can1432@gmail.com. Ook ideaal als schoolvoorstelling.

‘hIMALALyA’ is een avondvullende documentaire in twee 
delen van elk 50 minuten. De maker, Rik Dierckx, brengt 
hiermee het boeiende verhaal van de hemelhoge bergke-
ten en van zijn taaie bewoners. In het tweede deel toont 
deze documentaire de oorzaken en de gevolgen van de 
rampzalige aardbeving van vorig jaar. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met Rik Dierckx 03 353 01 84.

Bikas beschikt ook over een lesmap over Nepal voor het 
secundair onderwijs, ‘EEN EZELSPAD – TOEKOMST IN 
2000 TrEDEN’. De kern van dit lessenpakket vormt het 
‘hoekenwerk’, vier didactische werkvormen waarbij de 
leerlingen de aspecten van het rijke Nepalese leven gaan 
verkennen.
Meer informatie hierover vind u op onze website – www.
bikas.be – onder publicaties. U kan ook mailen naar 
info@bikas.be .

ANDERS REIZEN WANDELDAG

Op zondag 22 mei organiseerde Anders Reizen zijn jaar-
lijkse wandeldag die dit jaar plaatsvond in het Vrieselhof in 
Oelegem. Ook Bikas was vertegenwoordigd met een stand 
waar de haiku bundel ‘Tussen zwart en wit’ te koop werd 
aangeboden, alsook het foto- en striptekeningenboek ‘Aid 
for Nepal’. De opbrengst gaat naar ons project in Haku.

HIMALAYA – DREIGENDE 
SCHOONHEID
Is een documentaire film in twee delen (50 minuten per 
deel) van Bikas bestuurder Rik Dierckx. Deze film wordt 
op vrijdagavond 11 november vertoond in O.C. De Djoelen, 
Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. De opbrengst gaat 
naar de heropbouw van de Barun Secundary School van 
Khandbari. Organisatie Bikasgroep Oud-Turnhout i.s.m. 
Bikas Wijnegem.

NIEUW BIKAS BESTUUR

Bikas heeft een nieuw bestuur. Jarenlang heeft Gaby 
Roegiers op onnavolgbare wijze het voorzitterschap 
waargenomen maar nu achtte hij de tijd rijp om de fakkel 
aan iemand anders door te geven.
Nieuwkomer in het bestuur, Betty Moureaux, werd bereid 
gevonden deze taak op zich te nemen. Betty is een trouw 
Nepalbezoeker en voelt zich nauw verbonden met het 
land en zijn inwoners. Na de aardbeving heeft ze zich als 
geen ander ingezet om de nood van de dorpelingen van 
Haku en Nessing in het erg getroffen Langtangte lenigen.
Nadat ook de Vlaamse ondervoorzitter, Stefaan De 
Jonckheere, te kennen had gegeven even een stap op zij 
te willen zetten, werd – nogmaals een nieuwkomer in 
het bestuur – Karel Arets de nieuwe ondervoorzitter voor 
Vlaanderen. Karel is een lid van de Bikas groep uit Gierle, 
waarvan Jill Vervoort al jaren de drijvende kracht is.
Claude Van Collie blijft de ondervoorzitter voor Wallonië 
en Daniel Hendrix zal zijn taak als penningmeester verder 
zetten. En Bikas mag zich gelukkig prijzen dat Peter David 
nog steeds het werk van secretaris op zich blijft nemen.
Meer over het nieuwe bestuur zal u kunnen lezen in de 
herfsteditie van dit tijdschrift.


