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trekken toeristen door het historische stadscentrum van Bhak-
tapur. Ze betalen bij de ingang 2500 roepie (iets meer dan 21 
euro) om binnen te mogen. In de gewone volkswijken echter is 
van heropbouw niet veel te merken. De mensen wonen nog steeds 
in de noodhutjes die na de aardbeving gebouwd werden door 
hulporganisaties. Met het geld dat ze sparen, kopen ze bouw-

Twee jaar na de verwoestende aardbeving ligt het land nog steeds 
in puin. Hoe kan dit, waar zijn de miljoenen ingezamelde euro’s 
gebleven?

De meeste Nepalezen hebben geen geld om hun huis opnieuw op 
te bouwen. Toch zijn de tempels grotendeels heropgebouwd en 

BUREAUCRATIE HOUDT HEROPBOUW NEPAL TEGEN

Als er geen strijd is, is er ook geen vooruitgang. 
(Frederick Douglas)

Wie wenst of hoopt, leeft al in de toekomst.
(Leopold Schefer)
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materialen om stukje bij beetje hun huis herop te bouwen.
De heropbouw gaat langzaam. Er zijn de vertragende over-
heidsregelgeving, het gebrek aan geschoolde technici en 
metselaars en een tekort aan degelijk bouwmateriaal die het 
herstel tegenhouden.

Sinds het begin van de jaren negentig ontvangt Nepal het 
meeste hulp in Zuid-Azië. Tot op de dag van vandaag komt 
een aanzienlijk deel van het staatsbudget van buitenlandse 
donoren. Zonder die hulp had Nepal onmogelijk de gevolgen 
van de aardbeving kunnen opvangen.
Niet iedereen is blij met die georganiseerde liefdadigheid. 
Hierdoor wordt immers een zekere afhankelijkheid in stand 
gehouden.

Stellen we ons dan even de vraag wie er precies verantwoor-
delijk is voor de aanhoudende armoede in Nepal.
Overheidssteun was er tot in het voorjaar niet. Nepal heeft 
125 geregistreerde politieke partijen en elke etnische groep 
heeft eigen partijbelangen. Niemand zoekt naar een over-
eenkomst. Daarom dat het zo moeilijk is om iets geregeld te 
krijgen in dit land.
Het kostte de regering negen maanden om de National Re-
construction Authority (NRA) op te richten en zo een begin 
te maken met bouwsubsidies te verlenen aan de daklozen. 
Sindsdien zijn er zo wat 23 000 huizen heropgebouwd met 
NRA hulp en zijn er nog vijfduizend in aanbouw.
De wederopbouw is nu eindelijk op gang gekomen. Veel men-
sen hebben hun spaargeld opgemaakt of hun landbouwgrond 
verkocht om de heropbouw van hun huis te kunnen betalen. 
Maar in een arm land zoals Nepal betekent ‘geen akkerland 
geen eten’, dus is een komende crisis al in de maak.

Direct na de ramp was er een massale toestroom van hulp-
verleners. De kleine luchthaven van Kathmandu kon stroom 
van vliegtuigen met noodhulp niet aan. Lokale organisaties 

reageerden dan ook met wrevel op die plotse interesse. Buiten-
landse hulpwerkers die vergaderingen beleggen in vijfsterrenhotels 
en die rondrijden in de stad met grote jeeps, lossen de problemen 
op die manier niet op. Je moet de dorpen bezoeken, de bergen 
intrekken, met de mensen praten, aldus lokale ngo’s.

Zo is het dan ook hoe Bikas de situatie aanpakt. Wie het project 
Haku-Nesing van naderbij opvolgt, weet hoe de mensen in de 
afgelegen gebieden nog steeds op hulp wachten. Bikas is een 
kleine vzw die microprojecten financiert waardoor de hulp zonder 
omwegen direct ter plaatse komt. De gelden van onze sponsors, 
donoren en sympathisanten worden goed besteed.

Je kan ons op de voet volgen via onze website en via dit tijd-
schrift. We blijven niet aan de zijlijn staan, we gaan verder en 
voelen ons sterk door de oprechte sympathie waarop we steeds 
mogen rekenen.

Dhanyabad vanwege het Bikas bestuur

N.v.d.r. Ondertussen is de overheid begonnen met het uitkeren van 
subsidies voor de wederopbouw.
Dat gaat stapsgewijs. Een gezin krijgt eerst omgerekend 409 euro 
voor de aanleg van het fundament voor een nieuwe woning. Na 
goedkeuring door lokale ingenieurs kan een aanvraag ingediend 
worden voor een tweede som, van 1 227 euro. Als de muren er staan 
en alles is in orde zoals het hoort, kan men aanspraak maken op 
een derde som van 818 euro voor het dak.
Er zouden meer dan 600 000 mensen geld ontvangen hebben voor 
het fundament maar er waren half september slechts 5 000 gezin-
nen in ronde drie beland.
De overheid eist een veilige heropbouw, de huizen moeten een 
volgende aardbeving kunnen weerstaan.
Een ander struikelblok voor een sneller herstel is het gebrek aan 
arbeiders. Ironisch genoeg gaan heel veel jongeren naar het bui-
tenland voor werk terwijl hun eigen land gebrek aan mensen heeft.

BIKAS ON LINE

Buiten onze website zijn we ook 
te vinden op Facebook, zoek naar 
Bikas België-Belgique … en wordt 
vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???

Dat kan als je over een e-mail adres beschikt. Stuur je 
e-mail adres naar de redactie via irene@bikas.be - met 
de vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. Uiteraard kan 
je ook de papieren Bikas blijven ontvangen, vermeld 
dan‘Bikas tijdschrift digitaal EN per post’.
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BELGIAN BRICK CHILDREN 
FOUNDATION - BBCSF

ONZE PROJECTEN 

De BBCSF vrijwilligers zijn sinds 2010 actief betrokken bij de steun, 
de uitbouw en de ontwikkeling van de Brick Children School in 
samenwerking met de plaatselijke ngo Kopila Nepa. 
Deze ngo werd in 2012 opgericht in Kathmandu, specifiek voor 
de exploitatie van de Brick Children School. Het is een officieel 
erkende Nepalese ngo die uitdrukkelijk actief is in onderwijs 
en gezondheidszorg. Het team zelf is al van in 2000 actief in 
samenwerking met de Welshe trustees van de Brick Children 
School, die nu nog altijd zorgen voor de ondersteuning van het 
onderwijsprogramma en ook nog steeds de lonen betalen van de 
leerkrachten. Het hoofddoel van het Kopila Nepa team is kwali-
tatief onderwijs geven aan de kinderen van de seizoenarbeiders 
in de steenbakkerijen.

Begin dit jaar werd door de BBCSF - in nauwe samenwerking met 
het Kopila Nepa team en de Self Help Group of Cerebral Palsy - 
binnen de bestaande Brick Children School, een nieuw centrum 
opgericht voor kinderen met een beperking.

Zowel de school als het dagcentrum voor kinderen met Cerebral 
Palsy (hersenverlamming) bevinden zich op het hoogste punt van 
het dorp Siddipur, Sangoan in Lalitpur én in de omgeving van meer 
dan vijf steenbakkerijen.
Het hele complex bestaat nu uit twee delen. Als eerste de school 
met vier grote klaslokalen en een lerarenlokaal/ bibliotheek, 
een keuken, een afzonderlijk sanitair blok met vier toiletten en 
een douchecel, alles met stromend water. Hiervoor zorgen drie 
grote watertanks van elk 2 000 liter. Septische putten vangen 
het afvalwater op. De verhoogde wandelpaden bevorderen de 
toegankelijkheid, ook tijdens het regenseizoen. 
Het Cerebral Palsy (CP) dagcentrum bestaat uit twee grote lokalen 
waarvan er één dienst doet als medisch centrum en het tweede als 
klaslokaal. Dit complex is voorzien van een aangepast sanitair blok 
met ook buitenwasbakken. Het gebouw staat op een verhoogde 
grondplaat en werd voorzien van hellende vlakken en opritten 
om de kinderen met een beperking de gelegenheid te geven zich 
volledig rond het gebouw te kunnen bewegen.

BIKAS 28:4 - oktober / november / december  2017  3



4  BIKAS 28:4 - oktober / november / december 2017

ONZE PROJECTEN 

De gebouwen zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en 
recent ook op het internet.
In de school werkt een team van acht personen, in het CP centrum 
zijn er drie mensen aan het werk. De BBCSF betaalt vanaf april 
2017 het loon van een leerkracht en van een fysiotherapeut voor 
het CP centrum, een bedrag van 3 000 euro.
Om de overgangsperiode (2017-2018) te regelen, heeft de BBCSF 
een bedrag van 1 000 euro ter beschikking gesteld voor de aan-
sluiting op het internet, voor het onderhoud en voor het loon van 
een spraaktherapeut (deeltijds).

Werkbezoek BBCSF aan de Brick Children School en CP cen-
trum
Eind augustus is een groep van vier vrijwilligers van de BBCSF op 
eigen kosten vertrokken naar Nepal. Er werd ter plaatse met het 
Kopila Nepa team uitvoerig overleg gepleegd over de toekomst 
van zowel de Brick Children School als van het Cerebral Palsy 
centrum. Er werd ook een nieuwe intentieverklaring besproken.

Gepland budget van BBCSF voor de ngo Kopila Nepa werkjaar 
2018 – 2019
Loon leerkracht CP centrum 
Loon fysiotherapeut (deeltijds)
Loon spraaktherapeut (deeltijds)
Regelmatige bezoeken van een dokter aan het CP centrum
Onderhoud school en CP centrum
Huur gronden
Het totale budget voor de periode 2018 2019 wordt geraamd 
op 8 500 euro. Na een evaluatie in april 2018 kan er eventueel 
worden bijgestuurd.
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Een nieuwe film over Tibet
Gedurende de maand september was een filmploeg aan het werk 
in Tibet. Met beelden die ter plaatse gemaakt werden, wordt 
een film samengesteld die ‘Mountains of the Gods, the sacred 
mountain Kailash’ zal heten. Het team maakt de film volledig met 
privé budget en is natuurlijk bedoeld om projecties te organiseren 
in heel Vlaanderen om alzo fondsen bij elkaar te brengen voor de 
Brick Children School en de Cerebral Palsy afdeling.
De productie kreeg alvast de steun van de firma Moortgat-Duvel, 
die sponsorde met een bedrag van 3 000 euro, waarvoor dank.
De documentaire wordt opgenomen in HD-stereo en brengt het 
verhaal van de langste kora* ter wereld langs de hoogste toppen 
in de Himalaya.
De film zal worden uitgebracht in september 2018.

Jullie kunnen de Brick Children steunen via het gekende reke-
ningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding 
van BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro.

* Kora is een term uit het Tibetaans boeddhisme en is zowel een 
pelgrimstocht als een type meditatie. Kora wordt uitgevoerd 
door rondes te lopen – met de wijzers van de klok mee – rond 
een tempel, stoepa of andere heilige plek. De berg Kailash is één 
van die heilige plaatsen.
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BRUMMO SCHENKT ZES 
COMPUTERS AAN DE 
MANASAROVAR 
ACADEMY KATHMANDU

Theo Van Canneyt is als vastgoedmakelaar verbon-
den aan Brummo n.v., een projectontwikkelaar in 
Sint-Martens-Latem.
In 2015 ondernam hij een Annapurna trekking met 
gids en drager. Onderweg vroeg Theo aan zijn gids 
wat zijn droom was, waarop de man antwoordde: 
“Mijn kinderen een betere opvoeding geven”. Theo 
keerde dit jaar terug naar Nepal en nam achteraf 
contact op met Bikas om via onze vzw in Nepal de 
nodige steun te verlenen aan een project aldaar.

In Kathmandu ontmoette Theo mevrouw Bijaya 
Kumari Khanal, de directrice en oprichtster van 
de Manasarovar Academy. Ze heeft een groot hart 
voor kinderen en is heel toegewijd om de school 
te laten groeien. Haar collega’s omschrijven haar 
als een ‘amazing human being’. In 1999 startte ze 
met acht kinderen. Ondertussen is de school uit-
gegroeid tot een gemeenschap van 460 kinderen 
en studenten. Veel van deze jongeren worden nu 
ondersteund door internationale organisaties en 
sinds kort ook door de firma Brummo.
Zo heeft Brummo twee maanden geleden zes 
nieuwe computers geschonken die door een plaat-
selijke firma zijn geleverd. Zo wordt ook de lokale 
economie gesteund.
Een computer is veel meer dan zo maar een ‘werk-
tuig’. ICT-vaardigheden verwerven zijn onontbeer-
lijk in de huidige maatschappij om een mooiere 
toekomst tegemoet te gaan voor deze jongeren. 
Bikas heeft deze aankoop mee begeleid. 
Via deze weg willen Theo Van Canneyt en zijn 
medewerkers ook bij andere organisaties onze vzw 
aanbevelen om via BIKAS hun eigen projecten in 
de Nepal te realiseren.

Bedankt Brummo, bedankt Theo voor de vlotte 
samenwerking met Bikas, dhanyabad.
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VAN SCHOOL TOT SCHOOL

Saved by the Bell

Miljoenen kinderen horen zelden of nooit de schoolbel lui-
den. Maar elk kind, elke jongere heeft recht op kwaliteitsvol 
onderwijs. Dat recht is opgenomen in de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: Verzeker gelijke 
toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang 
leren voor iedereen (SDG of Sustainable Goal 7).
Daarom lieten op 5 oktober meer dan 140 000 leerlingen en 
leerkrachten in meer dan 500 Vlaamse scholen de schoolbel 
extra rinkelen.
Al sinds 2010 organiseren leerlingen en leerkrachten van het 
Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem ‘Saved by the Bell’ op de 
Internationele Dag van de Leerkracht.
De leerlingen informeren zich over de onderwijssituatie in 
Nepal, ze leggen munttapijtjes in de vorm van een school-
bel en verkopen gebak ten voordele van de Nepalese ngo 
CEPP (Centre for Educational Policies and Practices), een 
organisatie die zich op het afgelegen platteland inzet voor 
kwaliteitsvol onderwijs, gemotiveerde leerkrachten en goed 
geïnformeerde ouders.

Meer over CEPP vind je op de website van BIKAS, onder de 
noemer ‘Van School tot School’.

Carine Verleye en Paul Beké
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NESING

de eerste steen van de school wordt gelegd

In december vorig jaar bezocht ik Nesing, één van de 
deeldorpen van Haku vlakbij de toeristische Langtang 
regio. De dorpsgemeenschap smeekte me toen om 
hulp bij de heropbouw van hun school die door de 
grote aardbeving van 2015 totaal verwoest werd.
Nu, tien maanden later, ben ik heel blij te mogen 
melden dat de eerste steen gelegd wordt.

Tijdens de laatste week van september werd alles 
uitgemeten en de grond bouwrijp gemaakt.
Ondertussen liggen de stenen en het cement klaar, is 
het vervoer geregeld en worden de mensen opgetrom-
meld om mee te bouwen aan hun school.
Als jullie dit lezen is men volop bezig met de werken 
en kijk ik er naar uit om in november met eigen ogen 
te zien hoe ver men staat.

In het vorige tijdschrift wisten we reeds te vertellen 
dat we niet één maar twee scholen kunnen bouwen. 
Het dorpje Sanu Haku, op een dik uur wandelen van 
Nesing en één van de deeldorpen van Haku, zal ook 
een school krijgen. De mensen van Sanu Haku bleven 
hun vraag naar hulp wekelijks herhalen maar pas in 
de zomer konden we ook hun hoop geven. Net zoals 
in Nesing wordt het een gebouw met twee klassen. 
Men heeft gekozen om dit schooltje een beetje lager 
dan het dorp te bouwen, op een plaats die veilig is 
voor aardverschuivingen.

Ondertussen zijn de aanvragen lopende bij de DEO 
(District Education Office) en wordt een overeenkomst 
opgesteld met de schoolgemeenschap. Ook hier zullen 
de mensen mee helpen om hun eigen school herop te 
bouwen. Uiteraard zijn zij nu dolgelukkig want niets is 
voor hun belangrijker dan hun kinderen in een veilige 
school de kans op onderwijs te kunnen geven.

Beide dorpen liggen in een niet toeristisch bergge-
bied en krijgen nauwelijks hulp van anderen. Samen 
met Bikas zijn we dan ook blij dat we deze Tamang 
gemeenschap kunnen helpen.

Ook jouw financiële steun is heel hard nodig 
en nog heel erg welkom.
Stortingen kunnen op de rekening van Bikas 
BE 3202200 7878 0002 met vermelding 
HAKU.

Dhanyabad – dank je wel!
Betty Moureaux
voorzitster Bikas.
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JO LOGGHE NOODFONDS

Onze Nepalese ngo-partner HCI (Himalayan Climate Initiatives) heeft 
zijn project ‘Resilient Homes’ – na de bouw van 670 huizen – defini-
tief stopgezet. Administratieve rompslomp, politieke belemmeringen, 
praktische en technische moeilijkheden droegen bij tot die beslissing.

Maar zowel zij als wij gaan door. Een nieuw project wordt op stapel 
gezet, met name in Lakhuri Bhanjyang, een Tamang dorp op zowat 18 
km van Lalitpur (Patan). Dit ‘bergdorp’ (2094 m) werd zwaar getroffen 
door de aardbeving van 2015 en kreeg destijds als een van de eerste 
dorpen zeer snel hulppakketten toebedeeld.
Er werden ook 30 ‘resilient homes’ (aardbevingsbestendige huizen) 
gebouwd, dit met de steun van de dorps- en regioburgemeester. Nu 
gaan we een stap verder. HCI zal dit eerste project uitbreiden tot de 
hele dorpsgemeenschap.

Op de eerste plaats komt de hernieuwing van de watertoevoer. Na 
de aardbeving moeten de inwoners weer water halen op verder 
afgelegen plaatsen.
Daarnaast zal ook de landbouw de nodige ondersteuning krijgen 
door onder meer het herstel van de productie en het naar de markt 
brengen van de opbrengst.
Ook een sociaal luik komt aan bod, namelijk de noodzakelijke oplei-
ding van vrouwen. Een lange termijnvisie beoogt immers het toerisme 
aan te trekken. Daarbij zou de scholing van meisjes en vrouwen één 
van de noodzakelijke stappen kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren zal HCI samenwerken met een Duitse 
organisatie. Gezamenlijk willen zij dit ‘totaalconcept’ als voorbeeld 
stellen voor meerdere dorpsgemeenschappen in heel Nepal.
Wij als het Jo Logghe Noodfonds willen mee onze schouders zetten 
onder dit project en financieel bijdragen tot het welslagen ervan. Ten 
bate van de Nepalese bevolking.

De familie Logghe

Wie dit project wil steunen kan zijn 
bijdrage storten op de rekening van 
Bikas BE32 2200 7878 0002 met de 
vermelding van ‘Jo Logghe Noodfonds’. 
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.
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DHANYABAD

DHANYABAD VANWEGE 

DE BRICK CHILDREN

De Belgian Brick Children Foundation kreeg 
financiële steun van het gemeentebestuur en 
de Gros van Lovendegem met een bedrag van 
500 euro.
Het stadsbestuur van Deinze en de Gros gaven 
de BBCSF 875 euro.
Namens de Brick Childeren en het Kopila Nepa 
team van harte bedankt, dhanyabad!

DHANYABAD

Gemeente Mol voor de subsidie van 1 785 euro. 
Naar jaarlijkse gewoonte brachten de organisa-
ties aangesloten bij de derdewereldraad (GROS) 
in september hun subsidiedossiers binnen bij de 
dienst ontwikkelingssamenwerking. Na goed-
keuring door de gemeenteraad van 23 oktober 
zullen de veertien aangesloten verenigingen 
1 785 euro ontvangen, waaronder ook Bikas.

DHANYABAD… 

Zonta Aalst steunde het project ‘Van School tot 
School’ (dat samenwerkt met de ngo’s CEPP en 
Solar Cinema Nepal) met een gift van 3 000 
euro waarvoor bijzonder veel dank!
De provincie Antwerpen kende Bikas een subsi-
die toe van 8 000 euro, hartelijke dank!
Vanuit Lille in de Kempen mocht Bikas 1 500 
euro ontvangen, Deinze steunde met 875 euro 
en Lovendegem met 500 euro, dhanyabad… 
bedankt!
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Op zondag 24 september organiseerden José Smulders en Guy 
Derkinderen een solidariteitslunch in Ontmoetingscentrum De 
Djoelen in Oud-Turnhout. De opbrengst was voor de nieuwe school 
die het echtpaar wil laten bouwen in Khandbari. We laten hen 
even aan het woord.

Het was een gigantisch succes! Met 131 inschrijvingen mogen we 
toch spreken van een gemeende interesse in ons project in Nepal.
We zijn rond 12.15 uur begonnen met de power point die Karel 
Arets gemaakt en gepresenteerd heeft. Hij heeft dit, zoals ver-
wacht, zeer goed gedaan.
Nadien hebben we kunnen genieten van een perfecte lunch die 
klaargemaakt was door Peter en Martine Hermans, niet te ver-
geten, ze hebben dit volledig gratis gedaan.

De aanwezigen waren meer dan tevreden. De koks van dienst 
hebben dan ook terecht de nodige felicitaties gekregen. Het ging 
ook zeer vlot met de bediening, dit dankzij de vele medewerkers 
van Bikas Gierle, Bikas Lille en de nodige vrienden en familieleden 
die geholpen hebben bij dit evenement.
Na het eten is Micha Marah begonnen met het derde gedeelte 
van de middag en dat was een schot in de roos. Jammer dat vele 
mensen vergeten zijn wat een prachtige stem deze super dame 
nog heeft. Ook de toehoorders waren echt onder de indruk van 
haar uitvoering .De foto’s spreken dan ook voor zich.
Nadien is Margriet Hermans begonnen aan haar muzikaal in-
termezzo. Natuurlijk ging dit gepaard met haar onafscheidelijke 
grappen en haar gekende bulderende lach.
Het duet dat Margriet en Micha samen nog gezongen hebben, 
bracht de zaal in een diepe stilte, zo pakkend en mooi gedaan.
We hebben ze dan ook gehuldigd met een mooi boeket bloemen 
dat geschonken was door bloemisterij Sels!!!
Na nog wat napraten was de mooie maar zeer vermoeiende dag 
teneinde rond 16 uur.

DHANYABAD

Bedankt gemeente Oud-Turnhout voor het gratis gebruik van 
de mooie zaal De Knaap, bedankt GROS Wijnegem, Bikas Gierle, 
Bikas Lille en alle vrijwilligers die ons geholpen hebben op deze 
mooie namiddag.

Wie we zeker niet mogen vergeten zijn de sponsors!!!

Bedankt Wim Proost voor het gratis drukken van de flyers…
Bedankt Het Appeltje voor de verse groenten…
Bedankt Het IJsboerke voor de lekkere ijsjes…
Bedankt Garage Klaasens…
Bedankt Miko voor de koffie en thee…
Bedankt Sels voor de mooie bloemen voor de artiesten…
Bedankt anonieme sponsors voor de kroketten…

Maar wat zeker belangrijk is dat is de opbrengst van deze na-
middag.
Naast een infostand van Bikas die bemand werd door Rik Dierckx 
en zijn vrouw Gaby, hadden we ook nog een verkoopstand met 
artisanale advocaat, sjaals en kalenders (die Betty nog had laten 
maken).
Rekenen we daarbij ook nog de giften die we mochten ontvangen, 
dan komen we toch aan de mooie som van  4 625 euro. En dit 
bedrag zal zeker nog wel een beetje oplopen.

We sluiten af met de gekende woorden DHANYABAD, een wel-
gemeende dankjewel!

José en Guy

Wie er niet kon bij zijn in Oud-Turnhout en toch de 
school in Khandbari een warm hart toedraagt, kan nog 
altijd zijn/ haar bijdrage storten op de rekening van BIKAS 
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘Khandbari 
School’.

SOLIDARITEITSLUNCH OUD-TURNHOUT

DHANYABAD DHANYABAD
Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…
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DODELIJKE MOESSON

De moesson eiste dit jaar meer dan 1 500 levens in India, Nepal 
en Bangladesh. Reddingswerkers in Nepal lieten weten dat 26 
van de 75 districten getroffen zijn door de hevige regenval en  
geteisterd werden door overstromingen en modderstromen. Zeker 
meer dan 700 mensen verloren het leven, velen werden gewond 
en men telt nog tientallen vermisten. Ook stonden meer dan 
60000 huizen onder water. Meer dan een miljoen mensen zijn 
dakloos. Het vliegveld van Biratnagar werd een tijd lang afge-
sloten omdat het blank stond. De krachtige stromingen hebben 
een enorme ravage aangericht. Verschillende dorpen zijn gewoon 
van de kaart geveegd.
Ook in Chitwan National Park was de schade enorm. Zelfs een 
viertal neushoorns werden honderd kilometer meegesleurd door 
het kolkende water, tot voorbij de grens met India. Vele dieren in 
het park overleefden de ramp niet. Omdat de kadavers niet direct 
konden geborgen worden, hing er een doordringende lijkengeur 
in het park.
Bovendien kwamen zo’n 600 toeristen in de omgeving van het 
park vast te zitten. Door de stroming konden ze geen kant meer 
op en werden ze door olifanten uit hun benarde positie bevrijd. Op 
de ruggen van de dikhuiden werden ze in veiligheid gebracht. Vlak 
bij de plaats Sauraha trad de rivier Rapti buiten haar oevers en 
liepen hotels en restaurants onder water. De hotelgasten werden 
ondergebracht op de hogere verdiepingen. Chitwan National Park 
trekt veel toeristen uit India en China.

Het zijn de ergste overstromingen in 15 jaar tijd volgens de 
Nepalese autoriteiten. Het was voor de hulporganisaties heel 
moeilijk om de hulpgoederen op de juiste plaats te krijgen. Dit 
komt omdat na de aardbeving van 2015 veel gebieden nog niet 
goed in kaart zijn gebracht. “We weten vaak niet waar de getrof-
fen dorpen liggen, hoeveel mensen er leven en hoe we er kunnen 
komen,” klinkt het.
Daarom lanceerde het Rode Kruis een wereldwijde oproep via 
internet om te helpen met het in kaart brengen van de rampge-
bieden. “ We vragen van satellietbeelden te bekijken en op basis 
van die beelden kaarten te gaan inkleuren door wegen, gebouwen 
en rivieren in Nepal in kaart te brengen. Zo kunnen we onze 
hulpverlening op een efficiënte manier organiseren,” aldus An 
Luyten van het Rode Kruis.

(Meer info vind je op de website van het Rode Kruis.)

Op 28 september werd in Kathmandu Trishna Shakya als nieuwe Ku-
mari – levende godin – aangesteld nadat de vorige op dertienjarige 
leeftijd met pensioen moest omdat ze puber werd.
Het kleine meisje werd door een panel van hindoepriesters gekozen 
tot levende godheid, die zowel door hindoes als boeddhisten in Ne-
pal wordt erkend. Nadat haar ouders haar vaarwel hadden gezegd, 
werd ze overgebracht naar haar paleis in Durbar Square waar ze tot 
haar puberteit zal verblijven en waar ze zal opgevoed worden door 
speciale verzorgers.

DRIEJARIG MEISJE NIEUWE ‘LEVENDE GODIN’

Eens ze Kumari is, mag ze slechts dertien maal per jaar haar huis 
verlaten voor bijzondere gelegenheden. Ze wordt dan rondgedragen in 
speciale rode kledij en met veel make-up. Haar voeten mogen de grond 
niet aanraken. De traditie van de Newar* is gemengd met elementen 
van het hindoeïsme en het boeddhisme.
Niet ieder klein meisje kan Kumari worden. De ‘levende godin’ moet 
afkomstig zijn uit de inheemse gemeenschap van de Newar. Ze moet 
‘een onbevlekt lichaam hebben, een borst als een leeuw en dijen als een 
hert’. Ze mag ook niet huilen als ze ziet hoe een buffel wordt geslacht.
De praktijk krijgt veel kritiek van kinderrechtenorganisaties die de 
mening zijn toegedaan dat de meisjes geen echte kindertijd door-
maken. De isolatie zou trouwens slecht zijn voor hun opvoeding en 
ontwikkeling. Sinds 2008 worden de meisjes onderwezen in het paleis 
en mogen ze daar hun examens afleggen. Veel van de voormalige 
Kumari’s zeggen wel dat ze veel moeite hebben om zich achteraf te 
integreren in de maatschappij.
De ceremonie vond plaats op de achtste dag van het twee weken 
durende Dashain festival, het belangrijkste festival van Nepal.

* Newar, de historische bewoners van de Kathmandu vallei
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KINDHUWELIJKENDODELIJKE MOESSON

DRIEJARIG MEISJE NIEUWE ‘LEVENDE GODIN’

37 procent van de Nepalese meisjes huwt onder de leeftijd van 
18 jaar waarvan 10 procent onder de 15 jaar. Wettelijk mag je in 
Nepal pas huwen vanaf 20 jaar, een wet uit 1963. De regering had 
beloofd om hier paal en perk aan te stellen tegen 2020 maar heeft 
de streefdatum naar 2030 opgeschoven.

Deze feiten klinken ons als middeleeuws en barbaars in de oren. Er 
zijn echter vele factoren die maken dat deze huwelijken er komen.

Economische en sociale druk
Veel meisjes vertellen dat armoede een drijfveer was voor een huwe-
lijk. Soms was het omdat het gezin te groot was maar soms deden 
de meisjes het om zo zelf geen honger te moeten lijden.
Ook sociale druk zet de kinderen aan tot een huwelijk.
In veel gemeenschappen is het ‘normaal’ dat kinderen huwen wan-
neer ze de puberteit bereiken. Ook het betalen van een bruidsschat 
gebeurt nog altijd hoewel ook deze praktijk verboden is. Hoe meer 
men betaalt hoe beter de echtgenoot. Ook het uithuwelijken van 
oudere meisjes kost meer.

Gebrek aan opvoeding
Kwaliteitsonderwijs beschermt tegen kindhuwelijken maar het blijft 
een verre droom voor velen. De meesten moeten al van jongs af 
aan werken, ofwel thuis maar veelal als betaalde arbeidster in de 
landbouw of in andere huishoudens.
Veel ouders sturen hun kinderen niet naar school omdat deze on-
bereikbaar of van zeer slechte kwaliteit zijn. Dikwijls maakt men de 
keuze om enkel de zonen naar kwaliteitsscholen te sturen.
Een groot probleem is het gebrek aan seksuele opvoeding. Vele meis-
jes weten niets over voorbehoedsmiddelen. Velen trouwen zeer jong 
omdat zij bang zijn om zwanger te geraken van een kus.

Wanneer je een dochter opvoedt, geef je water aan de tuin van je buurman.

(Nepalees gezegde).

Liefdeshuwelijk
Meer en meer jonge kinderen lopen van huis weg en trouwen met de 
partner van hun keuze. Zij doen dit om de slechte levensomstandig-
heden thuis te ontvluchten. Anderen ontsnappen hiermee aan een 
geforceerd huwelijk met iemand die ze niet graag zien.
Soms gebeurt het ook onder druk van de geruchten die de ronde 
doen in het dorp. Wanneer een koppel al dan niet valselijk beschul-
digd wordt van een seksuele relatie kunnen ze niet anders dan vlug 
trouwen.

De regering probeert aan het probleem van kindhuwelijken te werken. 
Door verplichte scholing te geven over seksuele voorlichting hoopt 
men hier iets aan te doen. Maar veel meisjes vallen buiten de boot 
omdat ze toch niet naar school gaan.
Buitenlandse ngo’s proberen deze leemten op te vullen maar het zijn 
steeds de ver afgelegen gebieden die niet bereikt worden.

Wij zijn allemaal tegen deze kindhuwelijken maar in veel gemeen-
schappen blijft dit ofwel de normaalste zaak van de wereld of wordt 
het gezien als de enige uitweg uit een penibele situatie.
Hier kunnen wij wel oordelen maar het is hypocriet om te veroor-
delen.
Wij staan niet voor deze keuzes. Alleen wanneer we het waarom 
begrijpen, kunnen we het probleem bij de wortels aanpakken en deze 
kinderen een betere toekomst aanbieden.

Armand Neyts

Voor meer info zie de prachtige documentaire ‘Nepal, The lost girls’ 
- https://www.youtube.com/watch?v=3eNoQZ_sIbQ 
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HET BIKAS BESTUUR 
STELT ZICH VOOR

Irene Van Driessche

Ik hoorde voor het eerst uitvoerig over Nepal vertel-
len toen Fik Seymus, destijds de groenambtenaar 
van de gemeente Mol, zijn reiservaringen met mij 
deelde. Hij was zo verknocht aan het Himalaya-
staatje dat hij na zijn pensionering België ruilde 
voor Nepal. Tijdens een van zijn vakanties in België 
nodigde hij zijn familie en vrienden uit om een 
project voor te stellen: een weg aanleggen tus-
sen Kolati en Khaharekhola, twee dorpen in het 
district Kavre. Deze weg – de Sailasadak – zou het 
bestaande geitenpaadje moeten vervangen zodat 
de mensen van Khaharekhola ook gemotoriseerd 
Kathmandu konden bereiken. Ere-gaste tijdens 
die bijeenkomst was Jill Vervoort, toen voorzit-
ster van Bikas. Ze beloofde het project bij Bikas 
te verdedigen als iemand van Mol een dossier zou 
samenstellen en dat komen presenteren op een 
volgende Bikas bijeenkomst. Die ‘iemand’ was ik.

En zo kwam ik, samen met Jill, op een zaterdag 
ergens in september 2006 aan in de Mimosastraat 
in Berchem, bij Jos Gobert. Ik vond daar een groepje 
enthousiastelingen rond de tafel waarop koffie, 
thee en koffiekoeken stonden uitgestald. Daarvoor 
had Betsy gezorgd.
Nadat ik mijn dossier had uiteengezet, was iedereen 
akkoord om 10 000 euro te investeren in de weg. 
Maar het was Jos die droogweg mijn enthousiasme 
temperde door te zeggen “dat madame later alles 
moest terugbetalen”… Tot ik de guitige blik zag in 
de ogen van Jos…Eén van de vele kwinkslagen van 
Jos die hem zo typeerden.

Tijdens die vergadering waarop ik mijn dossier ‘Sei-
lasadak’ kwam voorleggen, was ook het tijdschrift 
één van de agendapunten. Blijkbaar was het voor 
Betsy te moeilijk geworden om nog om de drie 
maanden een Nederlandstalig tijdschrift samen te 
stellen. Jos vulde het Franstalige tijdschrift dat toen 
een totaal andere inhoud had dan zijn Vlaamse te-
genhanger. Omdat ik de mening was toegedaan dat 
ik ook mijn figuurlijke duit in het zakje moest doen 
na de goedkeuring van mijn dossier, bood ik mijn 
hulp aan bij het samenstellen van het tijdschrift. 
Dat werd in dank aanvaard. 
Toeval was nu dat tijdens diezelfde bijeenkomst ook 
een nieuw bestuur zou verkozen worden. Op een 
bepaald moment stelde Jill voor van ook Irene op 
te nemen in de raad van bestuur, “toch niet meer 

dan normaal als zij zich wilt ontfermen over het 
tijdschrift”. Iedereen was daar onmiddellijk mee 
akkoord. En toen werd de persoon in kwestie ook 
even gehoord “je gaat hier toch mee akkoord Irene?” 
Wat kan een mens dan doen, “ja” zeggen natuurlijk!

Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. 
Tijdens latere gesprekken bleek dat Jos een speciale 
band had met Mol, mijn geboorte- en woonplaats. 
Na zijn gedwongen verblijf tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Duitsland reisde hij met vele 
lotgenoten per trein terug naar België. De eerste 
halte op Belgisch grondgebied was het station van 
Mol. Jos heeft mij met tranen in de ogen verteld 
over hoe hartelijk zij daar werden ontvangen door 
de Mollenaren.

Ik ben voor de eerste keer naar Nepal gereisd april-
mei 2007 samen met Jill. Onze wegen hebben zich 
wel gescheiden in Kathmandu want ik zou voor 
mijn verdere verblijf in Jorpati logeren bij de familie 
Chaulagai, waar ook Fik zijn vaste stek in Nepal ge-
vonden had. We zijn van daaruit naar Khaharekhola 
gereisd om er de opening van de Seilasadak bij te 
wonen. Het onthaal dat daar ons te beurt viel, kan 
ik moeilijk in een paar woorden omschrijven, het 
was onvergetelijk. Sinds die eerste Nepalreis zijn er 
onverbrekelijke familiebanden ontstaan. Ik durf hier 
terecht het woord familie uitspreken omdat deze 
mensen sinds jaren deel uitmaken van mijn leven.

De teksten van het Nederlandstalige tijdschrift 
worden vertaald voor de Franstalige uitgave. Ik wil 
hierbij even een welgemeende ‘dankjewel, dhanya-
bad’ richten tot Roger en Yvette die geheel belan-
geloos maar uit sympathie voor Bikas de vertaling 
op zich nemen. Ook een oprechte ‘dhanyabad’ voor 
Daniel, onze penningmeester, die de Franstalige 
eindredactie op zich neemt.

Tot slot nog een boodschap van mijnentwege aan 
de lezers van het Bikas tijdschrift: “Iedere uitgave 
van het Bikas magazine is geschreven met liefde 
voor het mooie Nepal en zijn vriendelijke bevolking, 
voor de sympathisanten en de vrienden van BIKAS 
én in een dierbare en warme herinnering aan Jos 
en Betsy Gobert.”

Irene Van Driessche
redactie Bikas tijdschrift
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DHANYABADJill Vervoort

Sommigen zeggen dat het ‘het lot’ is. 
Sommigen noemen het voorbestem-
ming. Misschien was het gewoon 
toeval? Ik ken BIKAS nu al 26 jaar en 
als lid van de Raad van Bestuur ben ik 
nog steeds geweldig trots op wat onze 
organisatie presteert in Nepal.

Als klein’ trotterke’ van 6 jaar ver-
klaarde ik in school plechtig dat ik 
later missiezuster wilde worden. Ik 
wist toen nog niet dat daar nog andere 
voorwaarden aan vast zitten. Ik ben 
dan maar Sierkunsten gaan studeren 
en volgde ook wat men toen noemde 
de’ normaalschool’.
Als onderwijzeres werkte ik bij Alfa in 
Turnhout en gaf vredesonderwijs en 
lessen over ontwikkelingssamenwer-
king in scholen en bij organisaties in 
gans Vlaanderen. Tijdens die periode 
maakte ik mijn eerste reis naar Nepal. 
Heb je zin om eens een trekking te doen 
in het regenseizoen? Dat kan ik je ten 
sterkste afraden tenzij je houdt van 
regen, slijk en bloedzuigers. Maar zoals 
velen ging ik wel terug. Dit keer zocht 
ik eerst informatie op en zo kwam ik 
terecht bij Jos en Betsy Gobert. Jos Go-

bert en zijn vrouw waren de oprichters 
van BIKAS. Je kwam er binnen en werd 
meteen een soort van familie. Hun hele 
leven draaide rond Nepal. Jos was van 
alles op de hoogte. Hij kon vertellen 
als geen een. Het ging gewoon vlot 
van even binnen wippen voor info tot 
meehelpen op activiteiten ten voordele 
van BIKAS.
Bij mijn tweede bezoek aan het land 
ging ik naar Deurali, een dorpje waar 
BIKAS financiële steun aan de school 
verleend had. De reis was een onge-
looflijk avontuur. Toen ik terug in België 
verslag uitbracht bij BIKAS en vertelde 
over de kleine noden in het dorp, werd 
ik prompt tot peter van het project ge-
bombardeerd. Ik leerde de leden van de 
beheerraad kennen en werd al snel één 
van hen. Het was en is nog steeds een 
hechte groep, een vriendenkring, die 
samen een grote schat aan expertise 
heeft. Jos en Betsy zijn er niet meer, 
ook andere leden zijn intussen gestor-
ven, maar er zijn formidabele nieuwe 
leden bij gekomen. Jos zou geweldig 
trots zijn.

Nog steeds gaan mijn reizen naar 
Nepal, intussen ben ik er 20 maal ge-
weest. Ook in Nepal leerde ik prachtige 

mensen kennen, zoals Jo Logghe. Als 
Jos mijn grote inspirator was dan kan 
Jo er toch wel naast staan. Zij is op de 
hoogte van alles wat er reilt en zeilt in 
Nepal maar ze kan het met een nuch-
tere blik bekijken en zet je stevig met 
je twee voeten op de grond.
Het leuke aan mijn Nepalreizen is dat ik 
bijna nooit alleen ben. Een hele groep 
familie, vrienden en kennissen hebben 
me vergezeld. Mooie vriendschappen 
zijn daar uit gegroeid. We delen de 
mooiste herinneringen en de gekste 
foto’s.

Intussen zijn in Nepal een rebellen-
opstand, grote aardbevingen en de 
jaarlijkse overstromingen en modder-
lawines gepasseerd maar de mensen 
werken zich er door. Steeds opnieuw 
met verse moed opbouwend, positief, 
samenwerkend, zoekend naar een 
evenwicht. Ik voel me nog steeds 
uitverkoren omdat het deugd doet 
samen met de andere BIKAS leden de 
goede veranderingen mee te maken 
in dit prachtig, arme land. Ik zie dat 
de projecten die we gesteund hebben 
een verschil maken in het leven van 
de mensen daarom blijf ik voor BIKAS 
vzw werken.
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*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*

ARRESTATIES
In augustus-september arresteerde de Nepalese politie meer dan 70 
mannen die vrouwen op openbare bussen seksueel hadden lastig 
gevallen. In augustus begon de politie met de campagne Safety Pin. 
Tientallen agenten werden in burgerkledij op de bussen gezet om 
ongeoorloofd gedrag jegens vrouwen en kinderen op te sporen. 
Het merendeel van de boosdoeners was tussen de 15 en 25 jaar, de 
meesten kwamen er van af  met een waarschuwing. De campagne 
duurt nog tot een stuk in november. Ze kwam er na klachten van 
vrouwenrechtenactivisten. De meeste slachtoffers durven immers 
geen klacht indienen om niet sociaal gestigmatiseerd te worden.

CHHAUPADI BINNENKORT STRAFBAAR
Er staat een celstraf  te wachten voor wie meisjes en vrouwen tijdens 
hun menstruatie verbant naar een stal of  schuur. In Nepal is het 
gebruikelijk dat menstruerende meisjes en vrouwen het huis niet 
meer binnen mogen. Vanaf  volgend jaar in augustus zal dit oude 
hindoe gebruik strafbaar worden. Met een celstraf  van drie maanden 
of  een boete van 26 euro hoopt het parlement een einde te maken 
aan dit omstreden gebruik. Plan International waarschuwt dat er 
nog een lange weg af  te leggen is vooraleer ‘chhaupadi’ helemaal zal 
uitgeroeid zijn. Mensen die denken dat vrouwen niet rein zijn tijdens 
de menstruatie, zullen zich immers niet laten tegenhouden door de 
angst dat ze nu bestraft kunnen worden. Enkele maanden geleden 
kwam een 18-jarig meisje om het leven nadat ze in een schuurtje 
tijdens haar slaap werd gebeten door een slang en ze niet op tijd de 
nodige zorgen kreeg. In het tijdschrift van april-mei-juni van dit jaar 
werd er ruime aandacht besteed aan deze discriminerende praktijk. 

DE MEEST EXTREME VLIEGVELDEN TER WERELD
Een ontspannen vakantie begint best met een rustige vlucht er naar 
toe. Maar er zijn luchthavens die dat ontspannen gevoel onmiddel-
lijk doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. We kunnen direct 
een kijkje nemen dicht bij huis, in Courchevel Frankrijk waar de 
landingsbaan slechts 545 meter lang is, een hellingspercentage van 
18,5 procent heeft en omringd is door kliffen. Ook Gibraltar Air-
port is een uitdaging voor een avonturier evenals Barra Airport in 
Schotland. Als je bij vloed landt, zijn de banen onder water gelopen. 
Maar we moeten in Nepal zijn voor één van de meest gevaarlijke 
landingsbanen ter wereld. Aan de voet van de Mount Everest ligt 
Tenzing-Hillary Airport. De baan is maar een paar honderd meter 
lang en eindigt in een diepe ravijn. En we hebben nog niet gespro-
ken over de hoge bergen die rond het vliegveld liggen. Logisch dus 
dat alleen speciaal getrainde piloten hier toestemming krijgen om 
te landen en op te stijgen.

DE MEEST ONGEZONDE LANDEN TER WERELD
Die verwacht je niet in Europa maar toch is het de Tsjechische 
Republiek die op kop staat, gevolgd door Rusland, Slovenië, Wit-
Rusland, Slowakije en Hongarije. Niet verwonderlijk als je weet dat 
wodka in deze landen zowat de nationale drank is. De Verenigde 
Staten delen een tiende plaats met Litouwen. Het meest gezonde 
land is Afghanistan, gevold door Guinea, Niger en Nepal. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met het geringe alcohol- en tabaksverbruik. 
Het onderzoek werd gedaan door Clinic Compare, een vergelijkings-
website die gewerkt heeft met de data van de Wereldgezondheids-
organisatie WHO. Bij het onderzoek werd, naast het verbruik van 
tabak en alcohol, ook rekening gehouden met de prevalentie van 
obesitas in 179 landen.

EERSTE TRANSHUWELIJK IN NEPAL
Op de identiteitsdocumenten van Monika Shahi Nath staat dat 
ze van het derde geslacht is. In augustus kregen Monika en Ra-
mesh Nath Yogi van hun gemeentebestuur de toestemming om te 
trouwen. Er is geen homohuwelijk in Nepal maar het land erkent 
transgenders en creëerde de mogelijkheid van een derde geslacht op 
de identiteitspapieren. Niettegenstaande de gemeente de aanvraag 
goedkeurde, waarschuwt het ministerie van binnenlandse zaken 
dat de wettelijkheid van dit huwelijk in vraag kan gesteld worden.

HOOGTE MOUNT EVEREST
We schreven het reeds in het vorige tijdschrift. Nepal gaat de hoogte 
van de Mount Everest opnieuw opmeten. Twee teams van sherpa’s 
zullen gps en trigonometrie toepassen om de berg op te meten. 
Voor het onderzoek zullen in totaal 50 experten in het Everest 
gebied ingezet worden. Volgens Ganesh Prasad Bhatta, algemeen 
directeur van de regeringsorganisatie Survey of  Department of  
Nepal, zal het tot twee jaar duren vooraleer het werk is afgerond. 
Het project zal naar schatting 200 miljoen Nepalese roepies (1,95 
miljoen dollar) kosten. De werken starten in november in Banshg-
hari, een dorpje in het district Udaypur. Tot aan die plaats heeft het 
team al de hoogte van het zeeniveau gemeten. Bhatta zei nog dat 
Nepal hulp zal zoeken in India en China maar dat er tot hiertoe nog 
geen gezamenlijk overleg is tussen die twee landen. Officieel meet 
’s werelds hoogste berg 8 848 meter..

KUNG FU-NONNEN LEREN VROUWEN VERKRACH-
TERS VAN HET LIJF TE HOUDEN
In het overwegend boeddhistische Ladakh, een voormalig koninkrijk 
maar nu een onderdeel van India, leren deze nonnen uit de Drukpa-
traditie met hun zelfverdedigingstechniek andere vrouwen hoe ze 
verkrachters van het lijf  kunnen houden. In augustus van dit jaar 
namen bijna honderd meisjes en vrouwen tussen de dertien en acht-
entwintig jaar aan de cursus deel. De ongeveer zevenhonderd non-
nen beheersen de kunst van het ongewapend vechten. Ze brengen 
de vechtkunst en de filosofie daarachter over aan de deelnemers. De 
nonnen zijn actief  in de gemeenschappen waar ze wonen, voorna-
melijk in India en Nepal. Ze behandelen zieke dieren en organiseren 
medische kampen voor de dorpelingen. Hun werkterrein strekt zich 
uit over duizenden kilometers in de Himalaya, waar ze de mensen 
bewust maken van actuele problemen zoals milieuverontreiniging 
en mensenhandel. Na de aardbevingen in 2015 bleven ze in Nepal 
om puin te ruimen in de dorpen en om voedsel te verdelen. De 
nonnen worden de helden van de Himalaya genoemd..
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*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*

MISHANDELING VAN OLIFANTEN
Het is in Nepal, Thailand, Sri Lanka, India, Laos en Cambodja 
de normaalste zaak van de wereld dat toeristen er een ritje 
kunnen maken op een olifant. Of  een show bezoeken waar 
olifanten kunstjes doen. World Animal Protection (WAP) wil de 
toeristen wijzen op het leed dat achter zo’n attractie schuilgaat. 
De meeste olifanten zitten opgesloten, meestal geketend, in te 
kleine verblijven. De dieren worden in bedwang gehouden door 
stokken met scherpe haken. Ze ondervinden ook stress van de 
luide muziek die in de attractieparken speelt. De voeding en 
de gezondheidszorg is ondermaats. WAP bezocht 220 locaties 
en in zes Aziatische landen werd het welzijn van bijna 3 000 
olifanten beoordeeld. Het besluit was dat 77 procent van de 
dieren in gevangenschap een verschrikkelijk leven leiden in 
omstandigheden die onaanvaardbaar zijn. Blijf  als toerist dus 
weg uit die plaatsen en maak geen ritten op een olifant. Wil je 
toch olifanten zien, ga dan naar natuurparken zoals bijvoor-
beeld Chitwan in Nepal.

ONBEKENDE DOODSOORZAAK ZELDZAME NEUS-
HOORNS
Eind juli, nog voor de grote overstromingen tijdens de moesson, 
stierf  nogmaals een neushoorn in National Park Chitwan. Het was 
het tweede overlijden in minder dan twee weken. De vagina en 
anus van het dier waren aan het bloeden. Eerder in juli stierf  een 
vrouwelijke neushoorn tijdens haar bevalling. Experten voerden 
autopsies uit om de precieze doodsoorzaken te kennen. In Nepal 
leven 645 neushoorns, die hun voortbestaan te danken hebben aan 
de strikte wetten over stropen en de inspanningen vanuit de gemeen-
schap om hun voortbestaan te verzekeren. Het voortleven van deze 
bedreigde diersoort heeft te lijden door de stroperij. De hoorn van 
deze dieren is goud waard op de zwarte markten van Zuidoost-Azië 
en China, voor het maken van traditionele medicijnen, onder andere 
ter bevordering van het libido.

QATAR AIRWAYS VOERT AANTAL VLUCHTEN NAAR 
NEPAL OP
Gedurende het festivalseizoen in september en oktober komt er een 
extra vlucht per dag bij, dat gebeurt met een Airbus A320. Vanaf  1 
september zijn er vier vluchten per dag tussen Doha en Kathmandu. 
Aan boord van de Airbus A320 kunnen 12 passagiers plaatsnemen 
in Business en 132 in Economy Class. Vanuit België en Nederland 
zijn er geen rechtstreeks vluchten naar Nepal.
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIfT VOOR ONTwIKKELINGSSAMENwERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

BIKAS ACTIEF

WWW.BIKAS.ORG

Onze webmaster Omer D’Hondt is on-
dertussen volop bezig om onze website 
volledig drietalig gebruiksklaar te maken. 
Heb je suggesties? Mail ze dan door naar 
omer@bikas.be..

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

REDACTIE

De redactie van het BIKAS tijdschrift is in handen van 
Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas. Je kan haar 
mailen en info toesturen op het e-mail adres irene@
bikas.be. Alle info over acties ten voordele van Bikas 
en Nepal zijn welkom. Ook reiservaringen en –tips, 
interessante weetjes…

ALTERNATIEVE 
GESCHENKENBEURS 
GIERLE

Op deze beurs vind je geschenkartikelen aange-
boden door organisaties met een goed doel. Ook 
BIKAS zal aanwezig zijn met een verkoopstand. 
Zondagmiddag kan je tot 14 uur voor slechts 17 
euro een lekker middagmaal eten.

Zaterdag 9 december van 13 tot 18 uur 
zondag 10 december van 10 tot 18 uur
Parochiezaal Sint-Jan, De Nefstraat 19 in 2275 
Gierle (Lille)

Inkom gratis

Organisatie KWB Gierle


