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subsidies te krijgen, moeten de aardbevingsslachtoffers tegen 
midden juli hun huis heropgebouwd hebben tot op het niveau 
van de drempel. Het valt te vrezen dat de armen, die geld moeten 
lenen, dit niet zullen halen.

De regering kreeg veel kritiek omdat het herstel achterwege bleef. 
Het is daarom dat ze aanleverdata hebben vastgelegd. Aanvan-
kelijk moesten de huizen tegen half juli volledig heropgebouwd 

Opgezadeld met schulden en deadlines wroeten de Nepalezen om 
hun huizen her op te bouwen.
De regering voorziet 3 000 euro voor de heropbouw van een 
huis maar dit dekt enkel een deel van de kosten. Gemiddeld kost 
een huis 10 000 euro en twee derde van de slachtoffers hebben 
moeten lenen om te bouwen.
De laatste maanden is er een enorme vooruitgang geboekt om-
wille van de deadlines die door de regering opgelegd werden. Om 

NEPALS WANHOPIGE RACE NAAR DE HEROPBOUW

De grote verwezenlijkingen ontstaan uit 
de som van dagelijkse inspanningen. 
(Albert Schweitzer)

Het heeft geen zin om naar nieuwe wegen 
te zoeken, die moet je eerst aanleggen. 

(Brana Crncevic)
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zijn, nu is dat tot aan de drempel en tegen half januari tot op de 
hoogte van het dak.

Dat het moeilijk vooruitgaat, hangt van veel factoren af. Er was 
bijna een jaar nodig om de schade op te meten en het aantal 
slachtoffers op te lijsten. Naschokken, de weersomstandigheden en 
het ontbreken van wegen in de getroffen gebieden bemoeilijkten 
de situatie nog meer. Ook politieke factoren speelden een rol. De 
onofficiële blokkade door India gedurende vijf maanden en de ver-
kiezingen in 2017 gaven nog meer vertraging. De decentralisatie 
van de regering zorgde voor een administratieve verwarring. De 
mensen waren initieel ook niet opgeleid om te bouwen volgens 
de voorschriften van de regering.

Veel problemen doen zich ook voor bij de gezinnen. Hoewel er 
voorwaarden worden opgelegd, herbouwen de mensen op hun 
eigen tempo. Het grootste probleem is het gebrek aan financiële 
middelen. De kosten van het bouwen zijn na de aardbeving de 
hoogte ingeschoten. Niet alleen het materiaal, maar ook de lonen 
en het transport; een metser verdiende vroeger 7 euro per dag 
nu 11 euro.

Er zijn huishoudens die het kunnen betalen en mensen sparen geld 
uit met groepsaankopen van materialen. Maar voor de meesten 
blijft het een uitdaging. Men bouwt nu kleiner om toch aan de 

subsidies te geraken maar daardoor is er in rurale gebieden geen 
ruimte meer voor het vee of om de oogst en de gereedschappen 
te stockeren.

Men probeert ook geld te verdienen in het buitenland. In de 
getroffen gebieden is nu 15% van de bevolking afhankelijk van 
dergelijk inkomen tegenover vroeger 9%. De meesten moeten ech-
ter lenen. De leningen aan 2% van de regering zijn administratief 
te ingewikkeld en bij de banken aan 10% moet men voldoende 
borg hebben. Blijven over de privé geldschieters, gangbare koers 
35%. Dit hypothekeert de toekomst van de kinderen wat betreft 
hun studies of huwelijk.

Voor de vele mensen afhankelijk van de deadline is er de keuze 
om vlug te bouwen en te lenen of trager maar dan zonder tus-
senkomst van de regering, met als resultaat dat het huis ook niet 
aardbevingsbestendig is. De regering noemt het een succes als 
80% heropgebouwd wordt. De recente cijfers voor het bouwen 
van gesubsidieerde woningen gaat eerder in de richting van 40%.

Voor hulporganisaties is er nog veel werk. Hopelijk beperken 
ze zich zoals zo vaak niet tot de Kathmandu-vallei en de grote 
invalswegen.

Armand Neyts

Ja, het is volop zomer en we denken al 
aan volgend jaar, maar beter te vroeg 
dan te laat!
Ook dit jaar wordt er ten voordele 
van het Haku project een mooie en 
praktische wandelkalender uitgegeven. 
Voor slechts 15 euro geniet je een jaar 
lang van mooie Nepalfoto’s en steun je 
tegelijkertijd het Haku project. Dit jaar 
sieren ruim 350 kalenders Belgische 
huiskamers. We zijn benieuwd hoeveel 
er volgend jaar nog zullen bijkomen.

Wil jij ook graag zo’n kalender voor 
jezelf of om als geschenk te geven, 
stuur dan een mailtje met je gegevens 
naar haku@bikas.be. Wij zorgen er dan 
voor dat de kalenders op de juiste plaats 
terecht komen.

KALENDER 2019
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ONZE PROJECTEN 

Good morning Sir!

“Good morning Sir”. Ze schrijven het vol overtuiging over, wel 
tien keer na elkaar.
Voor Nepalese kinderen is dat niet eenvoudig. 
Volgens een officiële telling uit 2011, worden in Nepal 123 ver-
schillende talen gesproken, maar slechts 69 van die moedertalen 
worden af en toe als onderwijstaal gebruikt in de basisscholen.
In de overheidsscholen is Nepali tot nu toe meestal de onder-
wijstaal. Het wordt net als Hindi in het Devanagari alfabet ge-
schreven, waar elke klank telkens door hetzelfde letterteken wordt 
weergegeven. Voor Nepalese kinderen is het westerse alfabet best 
moeilijk, want je hebt kleine letters, hoofdletters en talloze fonts. 
Verwarrend, zeker als je bedenkt dat veel leerkrachten op het 
platteland heel weinig Engels kennen en het onderricht daardoor 
noodzakelijkerwijs beperkt blijft tot herhalen wat de leraar zegt 
en overschrijven wat in het leerboek staat. 
Soms begrijpen noch de leerkracht, noch de kinderen wat de 
woorden en zinnen in het boek betekenen, en kunnen ze deze 
ook niet juist uitspreken. 
Engels is dan ook een struikelblok tijdens… de examenperiode. 

De examenperiode! 

Dit zegt Teeka Bhattarai, initiatiefnemer van onze Nepalese part-
nerorganisatie CEPP erover:
“Je zou kunnen schrijven over hoe examengericht ons onderwijs-
systeem is en hoe reproductie van het geleerde beloond wordt in 
de examens. Ik droom ervan dat elke poging om de kinderen te 
helpen beter te leren nadenken en enthousiast te dromen, suc-
cesvol zou kunnen zijn.” (One thing you perhaps could write is how 
exam oriented our system is and how reproduction is rewarded in 
the exams. I dream how even grossly inadequate efforts if they 
were geared towards helping children think better and dream 
enthusiastically could be rewarding.)

In Nepal worden de examens centraal georganiseerd. Uit tal van 
dorpen, ver van de hoofdwegen, dalen leerkrachten af naar de 
stad aan de weg, om de examenvragen op te halen.
De examens in de overheidsscholen zijn hetzelfde over het hele 
land, en een maand lang houden ze iedereen in de ban.
Creativiteit en probleemoplossend denken komen daarbij amper 
aan bod.

VAN SCHOOL TOT SCHOOL

Good morning Sir!



4  BIKAS 29:3 - juli / augustus / september 2018

ONZE PROJECTEN 

Maar alles evolueert en Nepal is ver weg van het isolement waarin 
het tot de vroege jaren ‘50 ondergedompeld was. 

Het toerisme, economische relaties, het internet, het feit dat vele 
Nepalezen in het buitenland gaan werken… leiden ertoe dat de 
mensen nood hebben aan een bredere kennis en meer en meer 
vaardigheden, zoals dat overal in de wereld wel het geval is. 

Bij vele ouders is er de perceptie dat het betalende privé-onderwijs 
in de grotere steden de kinderen meer kansen geeft voor een be-
tere toekomst dan de basisscholen in afgelegen dorpen, waar de 
kinderen dikwijls maar tot Class IV (het vierde leerjaar) naartoe 
kunnen. Ouders die bewust zijn van het belang van goed onder-
wijs, zijn bereid om heel wat offers te brengen. Hoe graag ze hun 
kinderen ook zien, toch sturen ze hen, soms al vanaf het eerste 
leerjaar, naar dure privé-internaten in de stad waardoor ze hen 
alleen in de vakantieperiodes zien en de kinderen vervreemden 
van hun eigen familie, gemeenschap en cultuur. 

Het is precies deze evolutie die CEPP, het Centre for Educational 
Policies and Practices, in samenwerking met de scholen uit hun 
werkingsgebied, wil ombuigen.

Hun werking sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(Sustainable Development Goals of kortweg SDG) die in 2016 door 
de Verenigde Naties werden opgesteld, meer bepaald bij SDG 4 
dat zegt: ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 
bevorder levenslang leren voor iedereen.’

CEPP wil in samenwerking met ouders, leerlingen en leerkrachten 
de kwaliteit van het onderwijs op het platteland verbeteren, door 
waardering voor het werk van de leerkrachten, door vorming van 
ouders én leerkrachten en door beïnvloeding van het onderwijs-
beleid op nationaal niveau. Ze werken samen met de overheids-
scholen, waar het onderwijs gratis is, om op die manier meer 
sociale gelijkheid te bereiken. 
Hoe ze daarbij te werk gaan, kan je zien op bijgevoegde foto’s.

didactisch materiaal

Wil je Nepalese kinderen, leerkrachten en ouders on-
dersteunen in hun ideaal om kwaliteitsvol onderwijs 
te realiseren, dan is jouw bijdrage zeer welkom op het 
rekeningnummer van BIKAS, BE32 2200 7878 0002, met 
als vermelding ‘Van School tot School’ of ‘Vrienden van 
Paul en Carine’.

‘Rote teaching’ is populair: Eén van de kinderen wijst de letters 
van het alfabet aan en leest de woorden luidop voor, de andere 
kinderen herhalen.

CEPP creativity workshp : kinderen maken hun eigen woord-
kaartjes
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JO LOGGHE NOODFONDS

Ons project voor watervoorziening in het Tamang-
bergdorp LAKURA BHANJYANG wordt nog steeds ver-
der bestudeerd door HCI, onze Nepalese ngo-partner.

In eerste instantie wordt gedacht aan levering van 
drinkbaar water aan 35 huishoudens, maar verder ook 
aan 91 huishoudens uit de andere dorpen rondom de 
waterbron. HCI vreest in de toekomst mogelijke proble-
men met inwoners van nabijgelegen gemeenschappen 
indien zij die in de kou laten staan. In een meeting met 
de lokale autoriteiten van de andere woonkernen werd 
dat ook bevestigd en stelden zij dat, als dit project er 
komt in Lakura Bhanjyang, er eveneens water dient  
voorzien te worden in de nabijgelegen dorpen.

Gezien wij als Jo Logghe NOODFONDS ons slechts 
engageerden voor het waterproject in het bergdorp is 
HCI op zoek gegaan naar een andere ngo die de finan-
ciering van de watervoorziening in de andere dorpen 
op zich wil nemen. Vanzelfsprekend zal samenwerking 
dan noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot een 
groter en globaal geïntegreerd project. Wij houden je 
zeker op de hoogte.

Wij hopen, van onze kant, op snelle en positieve 
besprekingen zodat we finaal van start kunnen gaan 
met ons project in Lakura Bhanjyang… ten bate van 
de plaatselijke Nepalese gemeenschap!

Je kan ons project steunen en je bijdrage 
storten op de rekening van BIKAS vzw, BE32 
2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe 
NOODFONDS’.
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrek-
baar.)

Met dank en groeten van de familie Logghe.

BOUW ME EEN DORP

De inwoners van het dorpje Paelep zijn begonnen met de 
werken die al de dorpelingen van drinkwater moeten voorzien. 
De eerste acht fonteinen zijn klaar.
Ze werden ontworpen naar traditioneel  Nepalees model. Elke 
fontein moet vier à vijf families met water bevoorraden. In 
totaal komen er een dertigtal fonteinen, verdeeld over het 
hele dorp, dat gelegen is in de vallei van de Trisuli rivier aan 
de ingang van het Lantang park.

Sinds de aardbeving van april 2015 moesten de dorpelingen 
het water halen op meer dan 1 km buiten het dorp. Een 
vermoeiende klus in deze vallei, die alleen bereikbaar is via 
bergpaden.

De financiering van deze werken werd mogelijk gemaakt 
dankzij de Rotary Clubs uit de Charleroi-regio in samen-
werking met de Rotary Club van Patan/Kathmandu. Deze 
laatste heeft de supervisie over de werken. Ook Bikas heeft 
zijn steentje bijgedragen en het project financieel gesteund.

De werken zijn gestart in april en zouden voor de winter 
klaar moeten zijn. 
We hopen bij een 
bezoek aan Paelep 
de voltooiing van 
de werken te mo-
gen aanschouwen 
om terug te keren 
met de foto’s die 
het einde beteke-
nen van dit pro-
ject dat in juni 
2015 van start is 
gegaan. 

M a r c  P r e y a t 
voor ‘Construis-
moi un village’
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LULANG

De moesson houdt zwaar huis in Nepal met 
landslides – landverschuivingen tot gevolg. Ook 
Lulang werd getroffen. Door de zware regenval 
is de speelplaats van het schooltje zo goed als 
weggespoeld. De steunmuur die het schoolplein 
moest beveiligen, heeft het voor een groot deel 
begeven. De school staat er nog maar verderop 
zijn een zestal huizen verwoest.

We zullen vanuit Bikas bekijken wat er in de toe-
komst kan gedaan worden om de situatie veiliger 
te maken. Zijn de muur en de speelplaats nog te 
herstellen? Is het misschien niet beter eens te 
overwegen of er elders een nieuwe school wordt 
gebouwd? Momenteel zijn er acht klassen.

Bijgevoegde foto’s kregen we toegestuurd via FB 
Bikas België – Belgique.

Meer hierover in ons volgend tijdschrift, het 
nieuws bereikte ons net voor het ter perse gaan 
van dit nummer. 

KHANDBARI

BARUN SECONDARY ENGLISH SCHOOL

Niet zonder trots delen Guy Derkinderen en José 
Smulders ons mee dat de afbraak van de school 
achter de rug is en dat ondertussen de bouw van 
de nieuwe school volop aan de gang is.
Dankzij de vele sponsoring en vooral door de inzet 
van Theo Van Canneyt kan het project in één fase 
afgewerkt worden. Guy en José zijn dan ook van plan 
volgend jaar in april naar Nepal te reizen om er de 
nieuwe school officieel te openen.
Ondertussen laten we de foto’s voor zichzelf spreken.

Aan iedereen een welgemeende DHANYABAD voor 
de steun!
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Voor dat de moessonregens Nesing teisterden, was het schooltje 
met veiligheidsmuur en bijhorende toiletten klaar geraakt. De 
elektriciteit en verlichting liggen er en in september volgt de 
officiële opening.
Wij zijn zeer gelukkig dat de kinderen van het dorp er terug naar 
school kunnen gaan. Het is nu nog wachten op de twee klaslokalen 
die de regering er gaat bouwen. Deze komen naast onze lokalen 
zodat de school één geheel wordt.

Ondertussen waren de grondwerkzaamheden in het nabijgele-
gen dorpje, Sano Haku, wat klein Haku betekent, begonnen. De 
dorpelingen hebben veel geduld moeten oefenen voor we er aan 
begonnen.
We wilden eerst alles in Nesing afwerken en pas daarna, terend 
op die ervaring, aan de nieuwe school beginnen. Toen de lokale 
mensen groen licht kregen, begonnen ze dan ook razendsnel te 
werken. Ze wilden de bouw gereed hebben voor het begin van de 
moesson. Het werd een race tegen de tijd.

De jonge architecte Lakpa Sherpa ging eerst ter plaatse overleg-
gen met de dorpsbewoners. Vol enthousiasme was men bereid 
om deels gratis en deels betalend arbeid te leveren. Zo zou ieder 
gezin een aantal dagen vrijwillig meehelpen met het transport of 
de bouw. Nadien zou iedere helper een eerlijk loon betaald krijgen 
naargelang zijn geleverde werk.
Aan kandidaten bleek geen tekort. De ene was nog enthousiaster 
dan de andere. Het kunnen meewerken aan een schooltje in hun 
eigen dorp was een grote eer en een garantie op toekomstig 
onderwijs voor hun kinderen.
Verschillende mannen van Sano Haku hadden een opleiding 
gekregen om aardbevingsbestendig te bouwen. Dit zou niet al-
leen voor het bouwen van hun eigen huis maar dus ook voor het 
bouwen van de school goed van pas komen.

CEPP: KALIDEVI-SCHOOLPROJECT

HAKU – NESING – SANO HAKU

SCHOOL NA SCHOOL …
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Lakpa Sherpa, de architecte, ging de grond uitmeten en regelde 
de aankopen van de goederen en het transport.
De grondstoffen voor de bouw werden vanuit Trisuli met vracht-
wagens tot Dhunche gebracht. 
Vanaf hier moest alles met ezeltjes of op de rug van vele dragers 
tot in Sano Haku getransporteerd worden. Met vele hoogtemeters 
te overbruggen en over een afstand van verschillende kilometers 
werd alles met mankracht tot aan de bouwplaats gebracht.
Het ganse dorp werkte mee, jong en oud naargelang zijn mogelijk-
heden. Vol enthousiasme begon men met de bouw en ongelooflijk 
snel gingen de werken hier vooruit. In een mum van tijd had men 
de fundamenten gegraven en werd een stevige basis gelegd voor 
hun school. Men gebruikte een bouwtechniek die de veiligheid 
verzekerde om mogelijke aardbevingen te kunnen weerstaan. Op 
slechts enkele weken tijd stond de ruwbouw er al. 
Vervolgens werden de zinken platen voor het dak, de vensters en 
de deuren geïnstalleerd. En dan kreeg het geheel een mooi wit-
rode kleur. Het schooltje was klaar! Zo fier als een gieter stuurde 
men ons net voor het regenseizoen de foto’s door.

Vanuit België werden de plannen en de werken ook opgevolgd door 
een bevriend burgerlijk bouwkundig ingenieur. Het vlug opbouwen 
van de school mocht niet ten koste gaan van de veiligheid en 
de aardbevingsbestendigheid van het gebouw. Alle voorschrif-
ten waren echter nauwgezet opgevolgd. Men kan trots zijn op 
het geleverde werk. Nog enkele afwerkingen en dan kunnen de 
kinderen van Sano Haku hun nieuw schooltje in gebruik nemen.

Nu zamelen we fondsen in voor de toiletten, want deze zijn uiterst 
belangrijk vooral voor de meisjes en uiteraard voor ieders hygiëne. 
Bij afwezigheid van de nodige sanitaire voorzieningen weigeren 
de meisjes gewoonweg om naar school te gaan. Toch moeten ook 
zij de kans krijgen om degelijk onderwijs in hun eigen vertrouwd 
dorp te volgen.
Ook zamelen we geld in voor het nodige schoolmeubilair, voor 
zowel in Nesing als in Sano Haku.
Zopas vernemen we dat ook de twee klaslokalen die de regering 
beloofde te bouwen in Sano Haku praktisch gereed zijn. In Nesing 
is het nog wachten geblazen.

Wij zijn de mensen van Sano Haku héél dankbaar dat ze in zulk 
snel tempo hun schooltje bouwden.
Maar ook de vele sponsors hier in België zijn we heel erkentelijk 
voor hun steun.
Het doet ons deugd om te kunnen tonen wat er met jullie giften 
gebeurd is en dat we elke euro goed besteden. Wij blijven niet 
bij de pakken zitten want in Haku zijn er nog vele noden en met 
jullie hulp kunnen we samen veel realiseren.  

Jullie steun gebruiken we met zorg en die blijft welkom 
op rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas 
met vermelding HAKU

Betty Moureaux 
Voorzitster Bikas
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BELGIAN BRICK CHILDREN 

SCHOOL FOUNDATION

DE BRICK CHILDREN SCHOOL EN HET KOPILA NEPA TEAM
Het Kopila Nepa Team gaf afgelopen schooljaar les aan 75 
leerlingen. Coördinator en schoolhoofd Anita Shrestha blijft 
de nadruk leggen op het aanbieden van kwalitatief onderwijs.

Het focussen op hygiëne blijft elke dag een prioritair aan-
dachtspunt. Heel wat kinderen die ’s morgens vroeg al moeten 
meehelpen in de steenbakkerijen, komen ongewassen en met 
vuile kleren naar school. Dan bewijzen de sanitaire blokken van 
de school hun diensten. Tegen het einde van het schooljaar 
werd een belangrijke verbetering vastgesteld wat netheid 
betreft. Daar dragen de maandelijkse oudercontacten zeker 
toe bij. Wekelijks worden ook kinderen met kleine wonden en 
infecties verzorgd.
Tegen volgend schooljaar moet de keuken heringericht worden 
en zal de BBCSF hiervoor budget moeten voorzien. Ook het 
samenstellen van de maaltijden moet worden herbekeken want 
veel van de kinderen zijn ondervoed en vertonen een tekort 
aan vitaminen. Bij de eigenaars van de steenbakkerijen wordt 
ook aangedrongen om veilig drinkwater te voorzien voor de 
gezinnen. Er zijn immers weer dodelijke slachtoffers gevallen 
door het drinken van vergiftigd water.
Door een ongeziene droogte in de Kathmandu vallei moesten 
in de school en in de Cerebral Palsy afdeling maatregelen ge-
troffen worden. De BBCSF zorgde voor de nodige fondsen om 

PARAMENDO

De fundamenten en buitenmuren van Paramendo, de ecologi-
sche boerderij in Bharku, zijn afgewerkt. Het gebouw wordt ook 
voorzien van vijf tweepersoonskamers. Naast zijn werk als boer 
en imker wil Angnima Tamang zich ook gaan toeleggen op het 
agrotoerisme.
Hij wil de vermoeide trekkers op hun terugreis voorzien van on-
derdak, rustige atmosfeer en voedzame maaltijden. Hij wil zijn 
gasten ook de gelegenheid geven om kennis te maken met de 
ecologische landbouw en het houden van bijen.
Daarnaast wil hij het overschot aan kwekerijplanten delen met 
de buren. Met de zaden die hij kreeg van buitenlandse bezoekers, 
behaalde hij reeds goede resultaten, zoals aardbeien en tomaten. 
Sommige zaden ontkiemden dan weer niet. Daarvoor legt hij de 
schuld bij zichzelf. Opgewonden en benieuwd naar wat er groeien 
zou, stopte hij de zaden te vroeg in de grond. Omdat de meeste 
zaden ook volgend jaar hun kiemkracht nog blijven behouden, 
heeft Angnima een deel ervan bewaard voor een volgend groeijaar. 
Ondertussen heeft hij geleerd dat het kweken van fruit niet zo 
moeilijk is. Afgekeurde vruchten blijken tijdens het laagseizoen 
opnieuw meer waarde te krijgen. Maar het bewaren van het fruit 
is dan weer een opgave apart.

Paramendo Eco Farming bevindt zich in in het Rasuwa district op 
de toeristisch Langtang trekkingroute en de Gosaikunda trail. De 
boerderij produceert onder meer honing, bessen, fruit en culinaire 
kruiden en planten die zeldzaam zijn in de regio.

Paramendo pruimen

Paramendo aardbeien



BIKAS 29:3 - juli / augustus / september 2018  11

een watertank van 5 000 liter aan te kopen naast de reeds vier 
geïnstalleerde tanks van elk 2 000 liter.

Afstuderen in de Brick Children School
Aan de ‘Early Child Development’, voorbereidingscursussen voor 
kinderen die overstappen naar het middelbaar onderwijs, namen 
21 leerlingen deel, tien meisjes en elf jongens. Ze volgden ge-
durende 16 dagen extra naschoolse lessen bij Sushma Shresta, 
de hoofdleerkracht van het Kopila Nepa team. Ze kregen hun 
diploma mee naar huis.

De naaiklassen in de Brick Children School
Het Kopila Nepa team organiseerde dit jaar voor het elfde jaar op 
rij een naaicursus voor de vrouwen uit de steenbakkerijen en de 
omliggende dorpen. Zesentwintig donderdagen volgden achttien 
vrouwen de lessenreeks. Geen van hen had enige ervaring met het 
vervaardigen van kledij. Na vier weken werden de eerste bloezen, 
hemden, rokken en broeken gemaakt. Twee van de cursisten, Sarita 
en Asmita die werken en leven in de steenbakkerijen, verklaarden 
bij de ontvangst van hun diploma dat ze bij de terugkeer in hun 
dorpen en tijdens het regenseizoen een kleine confectiezaak zul-
len opstarten. Het Kopila Nepa team vond voor deze dames twee 
goedkope naaimachines en installeerde ze in hun respectievelijke 
dorpen. Twee extra naaimachines zullen nog aangekocht worden 
met de nodige fondsen van BBCSF.

Het Cerebral Palsy Centrum (CPC)
In het dagcentrum van het CPC zijn dagelijks zes kinderen met een 
beperking en hun moeders aanwezig. Het totaal aantal kinderen 

dat behandeld wordt is elf, waarvan drie wekelijks thuis worden 
behandeld wegens verplaatsingsmoeilijkheden.
Het werk is bijzonder arbeidsintensief. Sommige kinderen heb-
ben nood aan een individuele behandeling van vele uren per dag. 
BBCSF zal de aankoop van bijkomend klein materiaal financieren. 
Begin april van dit jaar bezochten twee Belgische kinesisten-
ergotherapeuten het CPC en de Brick Children School. Ze stelden 
een lijst samen van hulpmateriaal dat later op het jaar zal bezorgd 
worden aan het verzorgende team. 
Om de integratie van de kinderen met een beperking van de CP 
afdeling met die van de Brick Children School bevorderen, werd er 
in de tuin een feest van de aarde gehouden. Er werd de BC kinderen 
bijgebracht dat ze voorzichtig moeten omgaan met kinderen met 
een beperking en ook dat ze op de hygiëne moeten letten.
Ook aan de moeders van kinderen met een beperking werd ge-
dacht. Tijdens het rustuurtje van hun kinderen na de maaltijd 
krijgen ze een snelcursus in snit & naad. Dat krikt ook de moraal 
op van de mama’s want de sessies zijn dikwijls heel vermoeiend.

Zes satellietklassen van Kopila Nepa in de regio Bhaktapur
Het Kopila Nepa team heeft in samenwerking met Street Child 
en BeChild zes satellietklasjes opgericht op evenveel plaatsen in 
Chaukhel, een gebied van steenbakkerijen rond Bhaktapur. In de 
zes klassen krijgen 170 leerlingen onderricht. Ze krijgen er net 
als in de Brick Children School een middagmaal en een schoolu-
niform. Zowel kinderen als ouders worden begeleid rond hygiëne 
en gezinsplanning. Er wordt gestreefd om het onderwijsniveau 
tegen volgend schooljaar op hetzelfde peil te brengen als in de 
Brick Children School.
BBCSF lanceerde ondertussen de idee om een bescheiden gaar-
keuken op een strategische plaats in de omgeving van de zes 
klasjes te bouwen. Een duurzame oplossing die de leerkrachten 
helpt tijd te besparen, tijd die ze beter kunnen gebruiken voor hun 
educatieve taken. BBCSF zal het project financieren.

Film ‘De Bergen van de Goden’
Op 23 september om 15 uur gaat de nieuwe film van BBCSF ‘De 
Bergen van de Goden’ in première in zaal G.C. Colomba in Korten-
berg. De voorstelling is ten voordele van het project Brick by Brick.

Omdat alle steentjes er toe bijdragen om ons project 
‘Brick by Brick’ van de nodige fundamenten te voorzien 
om alzo een leefbare en duurzame samenleving op te 
bouwen, blijft jullie steun broodnodig. Steun de Brick 
Children School en de Cerebral Palsy afdeling door een 
bijdrage te storten op het rekeningnummer van BIKAS 
BE32 220 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ 
of ‘BBCSF’.

ONZE PROJECTEN 
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DHANYABAD

OP STAP VOOR NEPAL

De middelbare school GITHO van Nijlen organiseerde 
in het voorjaar een grote solidariteitsvoettocht.  Fa-
milie, vrienden en kennissen werden opgeroepen om 
te sponsoren terwijl de jongeren en hun leerkrachten 
letterlijk hun beste beentje voorzetten.
De opbrengst werd eerlijk verdeeld over twee goede 
doelen, een nationaal en een internationaal project. 
Als nationaal project werd het revalidatiecentrum Pul-
derbos van Zandhoven gekozen en als internationaal 
project werd voor het Bikasproject van Haku gekozen.
De centjes werden goed besteed aan de heropbouw 
van de school in Sano Haku. Ondertussen zijn de 
kinderen van Sano Haku dan ook heel dankbaar dat 
ze met de steun van de jongeren van het GITHO hun 
nieuwe school konden bouwen.
Wie weet wandelen de jongeren van het GITHO ooit 
eens tot in Haku. Ze zijn er alvast van harte welkom!

Dankjewel! Derai dhanyabad.

DE BRICK CHILDREN DANKEN 

HUN SPONSORS

In de twee scholen GITOK 1 en GITOK 2 in Kalmthout 
werd een solidariteitsactie gehouden voor vier projecten, 
twee binnenlandse en twee buitenlandse waaronder Brick 
by Brick. Gedurende een volle maand werden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd waaronder een quiz, de verkoop 
van hotdogs en koffiekoeken, de grote GITOK solidari-
teitsrun en niet te vergeten de Spartacus Run met een 
hindernissenparcours. De vertegenwoordigers van de pro-
jecten gaven de nodige uitleg over hun werking, uiteraard 
was ook BBCSF vertegenwoordigd. In totaal werd 14 000 
euro bij elkaar gebracht voor de vier projecten. De cheque 
van 3 500 euro voor het project Brick by Brick werd in 
ontvangst genomen door Dirk Van Oevelen, leerkracht in 
de GITOK school en eveneens BBCSF afgevaardigde voor 
de regio.

BBCSF dankt ook OKRA Binkom, het gewestbestuur van 
OKRA en GRIS Lubbeek die onze vereniging al jaren lang 
steunen.
Vanuit de school BIMSEM in Mechelen ontving BBCSF 
ook support, waarvoor hartelijk dank.
Ook een dankuwel naar de directie, de persdienst en de 
sociale dienst van de VRT toe die ons de mogelijkheid 
gaf een projectie te organiseren van onze film ‘Lhasa-
Kathmandu’ in de perszaal.

Dhanyabad!!!

BIKAS BEDANKT ZIJN SPONSORS EN 
SYMPATHISANTEN

• 100 euro voor de school in Khandbari vanwege Cos. Care vzw Wijnegem 
• 2 100 euro voor het Haku project vanwege Githo school Nijlen
• 3 500 euro voor BBCSF vanwege Gitok Bovenbouw Kalmthout
• 500 euro voor ‘vrienden van Paul en Carine vanwege Oxfam Wereldwinkel Lede
• 10 000 euro voor Khandbari school vanwege Brummo
• 3 500 euro voor het Ezelspad vanwege de Provincie Antwerpen
• 3 000 euro voor ‘vrienden Paul en Carine’ vanwege Zonta Club Aalst
• 374,87 euro voor Haku vanwege de Koning Boudewijnstichting – Music for Life
• 20 000 euro voor Haku vanwege de Provincie West-Vlaanderen
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ONTBIJTEN VOOR 

30 JAAR BIKAS

Op zondag 22 april hebben we 30 jaar Bikas 
gevierd met een ontbijt in zaal Heischuur, Oud-
Turnhout. De opbrengst wordt gebruikt voor de 
bouw van de nieuwe school in Khandbari.

Opnieuw kunnen we spreken van een groot suc-
ces. Met meer dan 200 inschrijvingen en vele 
enthousiastelingen zien we dit als een bewijs 
dat vele mensen Nepal een warm hart toedra-
gen. Ook de expositie van Jan Goossenaerts was 
een schot in de roos, de mooie bergen van de 
Himalaya kwamen goed tot hun recht, ook het 
standje met sjaaltjes, pennen, boeken en vele 
andere spullen was een echte publiekstrekker.
Ook deze keer konden we rekenen op vele 
vrijwilligers die een handje kwamen toesteken. 
Wie we zeker niet willen vergeten zijn Peter en 
Martine Hermans die voor het gebakken spek 
met eitjes zorgden. Om iedereen op te noemen 
is echter te veel, maar een welgemeende dank 
is hier zeker op zijn plaats.

Doordat de sponsors weer massaal van de partij 
waren, hebben we toch een mooi bedrag van 
3500 euro kunnen overmaken. We moeten er 
ook nog de sponsoring van mensen die niet 
aanwezig konden zijn bij tellen en dan komen 
we bijna aan het bedrag van 4000 euro!!!

Ook willen wij de sponsors apart bedanken voor 
hun vertrouwen in ons project:
Bakkerij Dillen voor de lekkere pistolets
Bakkerij Selis voor nog meer lekkere pistolets
Bakkerij ‘Anoniem’ voor het rozijnenbrood, wit 
en bruin brood
Hamal voor de lekkere salades
Jef Keersmakers voor de artisanale kaas (Brou-
werij Corsendonk)
Meat Traders voor de gekookte en rauwe ham
Slagerij Lenaerts voor het gerookt spek
Albert Heijn voor de bon van 50 euro
Martine Hermans voor de sandwiches
Wim Proost voor het drukken van de flyers
Iedereen vernoemen is een beetje te veel van 
het goede, maar een welgemeende dankjewel 
is hier zeker op zijn plaats.

Dhanyabad!!!
Wij hopen jullie terug te ontmoeten op ons 
volgende evenement.

Guy en José Derkinderen - Smulders

HAKU-DAG 

ZETTE 30 

JAAR BIKAS 

IN DE KIJKER

We overdrijven zeker niet als 
we zeggen dat de Haku-dag 
van 3 juni in Heverlee een 
groot succes was. Meer dan 
300 bezoekers vierden 30 
jaar Bikas. De Belgen samen 
met de Nepalezen genoten 
zichtbaar van het uitgebreide 
aanbod.

Iedereen was enthousiast over de prestatie van solidariteitskoor Camin-
hando dat een overtuigend concert bracht met sprekende beelden op de 
achtergrond. De indringende trommelgeluiden van de Gurung gemeen-
schap Tamu Samaj Belgium vormden een indrukwekkende sfeermaker 
tijdens de receptie.
Z.E. Lok Bahadur Thapa, de Nepalese ambassadeur, sprak tijdens zijn 
speech lovende woorden uit over onze vzw. Bikas coördineert en steunt 
immers kleinschalige projecten in verafgelegen gebieden van Nepal en 
dat telkens in samenwerking met de lokale gemeenschap.

Danskunst uit Nepal kwam de hele namiddag door aan bod. De uitvoer-
ders kwamen uit Brugge, vanuit de Gurung gemeenschap en vanuit ENAA. 
Davy Aerts wist de toeschouwers te overtuigen met een beeldmontage 
van zijn adembenemende Cholatse / Ama Dablam expeditie. Nepali Han-
dicrafts uit Antwerpen vaardigde Piotr Robert af om iedereen als het ware 
in trance te brengen met een meeslepende klankschalendemonstratie. 
Kyra Schütz, zaakvoerster van My Healing Consult uit Mol, bracht een 
boeiende uiteenzetting over chakra’s, energiewielen in ons lichaam. 
Nick Meynen, auteur van het boek ‘Nieuwe wegen in de Himalaya’ 
beschrijft als journalist en Nepalkenner een land dat verder gaat dan in 
de toeristische foldertjes. Het is er niet altijd rozengeur en maneschijn 
en daarover wist hij indringend te vertellen tijdens de voorstelling van 
zijn boek. Bikas-voorzitster Betty Moureaux deed daarna haar duit in het 
spreekwoordelijke zakje met een beeldmontage over mooie toeristische 
trekkingsroutes in Nepal.
In de gangen werd ondertussen iedereen onmiddellijk aangetrokken door 
de olieverven van Jan Goossenaerts, indrukwekkende impressies van de 
‘achtduizenders’ van het Dak van de Wereld.

Het Anders Reizen weekend ging naar Astrid M. uit Lubbeek. Er werden 
ook tien etentjes verloot die werden gewonnen door mensen uit het Leu-
vense, Antwerpen en Oelegem. Bedankt, dhanyabad aan de restaurants 
en B&B uit Brugge, Leuven en Herent voor deze sponsoring.
Aan de foodtruck Himalaya Club stonden urenlang rijen hongerigen aan 
te schuiven voor een Aziatische maaltijd. De winst schenken Didier en 
Dolma aan het Haku project, waarvoor een dikke merci.

De uiteindelijke opbrengst van 3 400 euro gaat integraal naar het Haku 
project, waarover je meer kan lezen in dit tijdschrift.

Oprechte dank aan de vele vrijwilligers die er voor zorgden dat alles in 
goede banen verliep, jullie waren fantastisch!!!.

De foto’s van de Haku dag vind je op onze website.

DHANYABAD
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HET BIKAS BESTUUR STELT ZICH VOOR

Sinds enige tijd stelt in ons tijdschrift iemand van het Bikas be-
stuur zichzelf voor. We willen zo bij iedere naam ook een gezicht 
plakken en de mens achter dat gezicht een beetje gestalte geven.

MANJILA THAPA

Mijn naam is Manjila Thapa, 57 jaar oud, gelukkig getrouwd met 
Jozef, een lieve zoon Martin en twee schattige hondjes Tenzing 
en Edmund… en ik ben ook bestuurslid van Bikas.

Het is nu reeds 32 jaar geleden sinds ik voor de eerste keer in 
België kwam. Ik werd toen zeer hartelijk ontvangen door mijn 
schoonfamilie.

We zijn direct gestart met de nodige papieren in orde te brengen 
zodat mijn leven in België kon beginnen. Tijdens de procedure 
van het aanvragen van de nodige documenten, heb ik mevrouw 
Ballegeer (*) leren kennen. Zij werkte destijds in het toenmalige 
Royal Nepalese Consult in Antwerpen. Zij gaf mij direct een warm 
gevoel en stelde mij op mijn gemak, zo ver van mijn moederland.

In het begin miste ik mijn land en mijn familie heel hard. Ik 
probeerde veel contact te houden met hen maar dit was niet zo 
evident aangezien 10 minuten bellen toen ongeveer 1200 BEF 
kostte. Ik ben mijn man en schoonfamilie zeer dankbaar dat ze 
mij zo goed hebben gesteund in deze moeilijke periode.

In België wonen was voor mij een grote uitdaging, enerzijds de 
manier van leven en anderzijds de taal. Daarom heb ik er toen voor 
gekozen om vijf jaar naar school te gaan om Nederlands te leren.

Maar daar hield het niet mee op want om mijn Nederlands mach-
tig te blijven, moest ik proberen het zoveel mogelijk te spreken. 
Dit heb ik klaargespeeld door naar school te blijven gaan om 
onder andere naailessen te volgen en de Franse en Duitse taal te 
gaan studeren. Dit alles liet mij toe om vaak onder de mensen te 
komen om mijn Nederlands te verbeteren en uiteraard nieuwe 
mensen te leren kennen.

In mijn lange tijd hier, heb ik de liefde voor mijn land nooit ver-
loren. Ik zet mij al jaren in voor organisaties zoals Bikas en het 
toenmalige BNFA. Ook daar heb ik lieve mensen mogen leren 
kennen. Ik heb veel geleerd van hen en daar ben ik hen zeer 
dankbaar voor.

Als ik nu terugblik op mijn 32 jaren hier, besef ik wat voor een 
lange weg ik zowel letterlijk als figuurlijk heb afgelegd. Ik heb van 
niet spijts en ben zeer gelukkig met wat ik tot nu toe bereikt heb. 

Namaste!

(*) Mariette Ballegeer – Valkenborghs is nog steeds 
bestuurslid van Bikas en trouwens de nestor van 
het Bikas bestuur. Evenals onze secretaris Peter 
David is zij bestuurslid van het eerste uur, dit 
wil zeggen uit de beginperiode van Bikas onder 
de vleugels van Jos Gobert. Ze is nog altijd deels 
verantwoordelijk voor het secretariaat. Wie vragen 
heeft over Nepal, Bikas en de werking van onze 
vzw kan nog steeds bij haar terecht (zie colofon).
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BIKAS ON LINE
Buiten onze website - 
https://www.bikas.org/ - zijn we 
nu ook te vinden op Facebook, 
zoek naar Bikas België-Belgique 
… en wordt vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???
Dat kan als u over een e-mail adres beschikt. 
Stuur je e-mail adres naar info@bikas.be , met de 
vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. 
Uiteraard kan u ook de papieren Bikas blijven 
ontvangen, vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal EN 
per post’.

De afgelopen zes jaar is het luchtruim van de Everest regio veran-
derd in een helikoptersnelweg. Wandelaars, trekkers en klimmers 
worden, als ze een kleinigheid mankeren, als het ware onder druk 
gezet om zich te laten repatriëren door een helikopter.

Gidsen die werken voor lage kost agentschappen krijgen de 
instructies om zoveel mogelijk trekkers te laten ‘redden’ door 
helikopters. De meeste reddingen vinden plaats zonder vooraf-
gaande goedkeuring van verzekeringsmaatschappijen waardoor 
het systeem openstaat voor uitbuiting. Ook sommige ziekenhuizen 
in Kathmandu hebben banden met de reddingsector. Een Duitse 
trekker vertelde dat een makelaar hem een retourvlucht met he-
likoper naar Kathmandu aanbood en de kosten in rekening bracht 
bij zijn verzekeringsmaatschappij.

ONNODIGE DURE REDDINGSOPERATIES 
IN DE HIMALAYA

De meeste reddingen in de Himalaya hebben te maken met ‘acute 
bergziekte’ veroorzaakt door het lage zuurstofgehalte op grote 
hoogte. De symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en verlies van 
eetlust. De enige behandeling is afdalen. Zodra de patiënt zich op 
lagere hoogte bevindt, verdwijnen de symptomen. Dikwijls worden 
er dus onnodige evacuaties uitgevoerd.

Internationale verzekeringsmaatschappijen klagen steeds meer en 
meer de fraude aan. Meerdere maatschappijen overwegen zelfs 
om geen reisverzekering meer aan te bieden voor Nepal.
Het Nepalese ministerie van toerisme heeft begin juni een on-
derzoek ingesteld naar de vermeende verzekeringsfraude nadat 
meerdere klachten waren ingediend. Lokale media melden dat er 
wel 500 trekking- en helikopterbedrijven worden ondervraagd.
Het duurt nog wel even voordat het onderzoek kan worden 
afgerond.
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BIKAS ACTIEF

BERGEN VAN DE GODEN

Mountains of the Gods

Zo heet de nieuwste productie van het filmteam van de BBCSF.

Voor de opnames van hun nieuwe film trok de BBCSF filmploeg 
vanuit Lhasa via de noordelijke route tot in Ali, een stad in volle 
groei aan de grens met India en Pakistan, nabij Ladakh.
Een onvergetelijke tocht van meer dan 2700 km op het hoogpla-
teau. Wellicht waren ze één van de eerste westelijke ploegen die 
gebruik konden maken van de nieuw aangelegde noordelijke route.
Ze filmden niet alleen de gigantische bergketens, de fascinerende 
landschappen met hun specifieke fauna en flora, ze bezochten 
onderweg ook de vele kloosters waar ze zochten naar de diepere 
betekenis van de plaatselijke gebruiken.

De film wordt een vervolg op ‘Lhasa-Kathmandu, de weg naar de 
vrijheid’, waarin de geschiedenis van Tibet werd verteld. Nu wordt 
er gefocust op het heden.
Het wordt een uniek beeldverhaal dat zich afspeelt in het land 
van mythen en legenden, aan de voet van de Himalaya, het land 
van de sneeuwpanter, het land waar de Tibetanen nog altijd hun 
kora lopen…

De première van de film heeft plaats op zondag 23 september om 
15 uur in zaal OC Colomba, Wijngaardstraat 1 in 3070 Kortenberg.

In april en mei van dit jaar deden Lucas en Fien, 
twee studenten opleiding secundair onderwijs van de 
Arteveldehogeschool hun stage in Takam. We kregen 
volgend verslag:

Er is een computerklas met zes pc’s, twee laptops 
en een beamer. De computerklas fungeert ook als 
science lab. Er staat een klas vol met materiaal over 
het menselijk lichaam, heel wat chemische stoffen 
en enkele proefjes uit de fysica. Naast het pc-lokaal 
is een bibliotheek
Pc’s worden niet gebruikt, enkel om hun gsm’s op 
te laden. De beamer was nog nooit aangestoken. 
Leerkrachten hebben geen flauw idee over hoe ze die 
kunnen integreren in de lessen.

Wij integreerden zo veel mogelijk werkvormen in 
onze lessen. We probeerden de leerkrachten zo veel 
mogelijk te betrekken, maar we vermoeden dat het 
voorlopig enkel de directeur is die iets met onze 
werkvormen zal doen.
Ook de beamer probeerden we een aantal keren in 
onze lessen te verwerken. Er is amper elektriciteit in 
Takam, internet is er dus al zeker niet. Dit beperkte 
ook onze vrijheid bij het gebruik van de beamer.

We organiseerden een kort infomoment voor de leer-
krachten over het gebruik van PowerPoint. Helaas is er 
maar één laptop waarop PowerPoint staat. (PPt 2007) 
Deze laptop kan dan weer niet worden aangesloten op 
de beamer. De leerkrachten kregen dus niet de kans 
om te oefenen. We zijn er dan ook zeker van dat ze het 
komende jaar geen gebruik zullen maken van de PPt.

Richtlijnen voor toekomstige stagiairs:
Probeer naschoolse activiteiten te organiseren. Roep 
hiervoor desnoods de hulp in van de directeur om 
leerlingen te ‘lokken’. Hij is erg enthousiast. De leerlin-
gen spelen erg graag volleybal, basketbal en voetbal. 
Spelletjes uit de jeugdbeweging zijn nieuw voor hen, 
maar ze vinden het heerlijk om die te spelen. Het is 
handig om er een tolk bij te hebben. Het niveau van 
het Engels van de leerlingen is erg laag en hierdoor 
wordt het erg moeilijk om iets ingewikkelder spel-
letjes uit te leggen.
Mogelijkheden: spelletjes uit de jeugdbeweging, een 
voorleesmoment (aan de hand van handpoppen/
prenten/slides), …

Misschien kan er ook wat gedaan worden in het 
science lab. Het materiaal dat daar staat, zit nog al-
lemaal in de verpakking. Hopelijk zijn er volgend jaar 
studenten biologie, fysica of natuurwetenschappen 
en kunnen zij dat in één van hun lessen integreren.

STAGE IN TAKAM
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• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be

Zij weten alles 
over zaadjes!

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 • info@dewrikker.be • www.dewrikker.be
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BIKAS ACTIEF BIKAS ACTIEF

ZUIDMARKT OUD-TURNHOUT

ROSA, de raad voor ontwikkelingssamenwerking van Oud-
Turnhout, organiseert in november een Zuidmarkt. De aange-
sloten leden stellen hun projecten voor, onder andere aan de 
hand van foto’s. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
uit alle scholen van Oud-Turnhout komen dan op bezoek. De 
deelnemers aan de Zuidmarkt zullen tegen dan een vragen-
bundel hebben samengesteld. Zo zullen de leerlingen ook 
vragen voorgeschoteld krijgen over Nepal want ook Bikas zal 
vertegenwoordigd zijn op de Zuidmarkt.
Dit evenement vind plaats in zaal Eigengaard, Koning Boude-
wijnlaan 80 in 2360 Oud-Turnhout, van woensdag 14 tot en 
met vrijdag 16 november. Op zondag 18 november wordt de 
Zuidmarkt afgesloten met een Fair Trade brunch. Meer hierover 
in ons volgende tijdschrift.

EEUWIG LEVENDE TEKENS

Reeds in de oude steentijd hanteerde men een ‘beelden-
schrift’. Onze gotische kathedralen zitten vol voorchris-
telijke symboliek. Tot op de dag van vandaag worden ze 
aangebracht op gebruiks- en siervoorwerpen, zonder dat 
men er nog echt de betekenis van kent. De meesten vindt 
men over heel de wereld, ook in Nepal, terug, zoals de zon, 
de boom, het oog, de appel… zij het in gestileerde vorm.

Irene Van Driessche, bestuurslid van Bikas en redactrice 
van dit tijdschrift, zal meer uitleg geven over deze oerte-
kens zoals bijvoorbeeld de wervelzonzon, de levensboom, 
de wieg, de driespiraal… Kyra Schütz, zaakvoerster van 
My Healing Consult, zal de symbolen toelichten vanuit 
de visie van C.G. Jung.

• Vrijdag 23 november om 19 uur in de aula van eco-
centrum de Goren, Postelsesteenweg 71 in 2400 Mol

• Toegangsprijs 5 euro, frisdrank of pintje tijdens de 
pauze inbegrepen.

• Wie graag een brochure ontvangt na de lezing, kan 
dit vooraf melden. De brochure is in de toegangsprijs 
inbegrepen.

• Info irene@bikas.be – 014 31 27 99
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VERBOD OP BEKLIMMINGEN EVEREST INGE-
TROKKEN
Het Nepalese Hooggerechtshof  heeft begin maart het verbod 
van het Ministerie van Toerisme met betrekking tot de beklim-
ming van de Mount Everest door mindervalide alpinisten 
opnieuw versoepeld. Ook dubbel geamputeerde en blinde berg-
beklimmers mogen ’s werelds hoogste proberen te bedwingen. 
Sinds eind vorige jaar was het voor mensen met een beperking 
voortaan verboden de Mount Everest te beklimmen. Als reden 
werd aangevoerd dat men het aantal dodelijke ongevallen op de 
berg wou verminderen. Het Hooggerechtshof  vond deze beslis-
sing indruisen tegen de Nepalese grondwet. De uitspraak kwam 
er net voor de aanvang van het nieuwe klimseizoen. Gelukkig 
ook op tijd voor de 69-jarige Xia Boyu, een Chinees met twee 
tot onder de knie geamputeerde benen.

DODELIJKE DIEREN
Of dieren die mensen doden. Zo werd einde mei in de omgeving 
van het nationale park Chitwan een 50 jarige visser gedood door 
een zeldzame Indische neushoorn. De man was in de vroege 
ochtenduren op weg naar huis toen het dier hem aanviel. Enkele 
weken later werd een 67 jarige man gedood door een wilde 
olifant. De man lag te slapen voor zijn huis nadat hij eerder op 
de dag, samen met de andere bewoners van het dorp, een kudde 
olifanten van hun velden had verdreven. Door de ontbossing 
verlaten steeds meer wilde dieren hun natuurlijke omgeving en 
komt het tot confrontaties met mensen.

GEEN OUDE AUTO’S MEER IN HET VERKEER
Nepal bant vanaf  half  maart alle auto’s ouder dan twintig jaar uit 
de straten. De overheid wil hiermee het aantal files verminderen 
en de luchtkwaliteit verbeteren. Het verbod geldt voor ongeveer 
5 000 voertuigen. Taxi’s vallen niet onder het verbod. Nepal is 
één van de hoogste landen ter wereld en doordoor ook een van 
de zwaarst vervuilde.

IN DE TOEKOMST EEN SPOORWEG TUSSEN TI-
BET EN NEPAL
China en Nepal hebben in juni een overeenkomst getekend over 
de bouw van een grensoverschrijdende spoorlijn. Deze nieuwe 
treindienst zal Shigatse (Xigazê) – na Lhasa de tweede stad in 
de Tibetaanse Autonome Regio – verbinden met Kathmandu. 
China wil samenwerken met Nepal om door de Himalaya heen 
een netwerk van luchtvaart, handelsknooppunten, wegen en 
telecommunicatie uit te bouwen. De invloed van China op de 
Nepalese economie is alsmaar meer voelbaar. Het contract werd 
getekend tijdens een zesdaags bezoek van premier Oli aan China.

LAATSTE NEPALESE DANSBEER EINDELIJK IN 
BERENOPVANG IN INDIA
In een vorige tijdschrift wisten we te vertellen dat een red-
dingsactie van het Jane Goodall Institute een einde had gemaakt 
aan het vreselijke dansleven van twee lippenberen. Ze zouden 
worden overgebracht naar de berenopvang van Wildlife SOS 
in India maar dat is niet gebeurd. Ze werden, zonder toestem-
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BIKAS ACTIEF

MUSIC FOR LIFE EN DE 
WARMSTE WEEK

Vorig jaar nam het Bikas-Haku project voor de eerste maal 
deel aan Music for Life van Studio Brussel. Hiervoor kre-
gen we van de Koning Boudewijnstichting een bedrag van 
374,87 euro op onze rekening gestort.

Music for Life is er dit jaar van 18 tot 24 december. Deze 
week voor Kerstmis worden over het hele land talrijke acties 
georganiseerd ten voordele van honderden goede doelen en 
ook in 2018 is Haku daar eentje van. Misschien houd jij een 
wafelenbak of winterwandeling… om geld in te zamelen 
voor ons Haku project. De week voor Kerstmis wordt zo 
opnieuw de Warmste Week van het jaar.

dewarmsteweek.stubru.be

TURNHOUT, NACHT VAN DE 
GASTHUISSTRAAT

Ook dit jaar waren we met Bikas aanwezig op het evenement 
van ‘Nacht van de Gasthuisstraat’ op vrijdag 29 juni. We 
mochten een stand gebruiken van kledingzaak De Ville, die 
ons project ook mee ondersteunt.
Na drie jaar krijgen we steeds meer de indruk dat de mensen 
van de omgeving Oud-Turnhout en Turnhout ons – zeggen 
we Bikas – beter leren kennen.
Alle tijdschriften die we meegenomen hadden, waren we 
diezelfde dag al kwijt! Ook de verkoop van boeken, artisanale 
advocaat, pennen en andere hebbedingetjes hebben ook hun 
bestemming gevonden.
Wij zijn dus erg blij dat we Bikas op deze positieve manier 
in de kijker kunnen zetten.

Guy en José Der Kinderen-Smulders
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ming van de reddingsorganisaties, overgebracht naar de Jawalakhel 
zoo in Patan, een dierentuin die veel kritiek krijgt omwille van de 
ondermaatse omstandigheden. Sridevi, het vrouwtje, is ondertus-
sen overleden wegens gebrek aan gepaste verzorging. Haar partner 
Rangila moest zijn dagen doorbrengen in een te kleine kooi. Maar 
de organisaties gaven niet op en er werd maandenlang gelobbyd bij 
de Nepalese overheid. In juli was het zo ver. Na een reis van 30 uur 
kwam Rangila eindelijk aan in zijn nieuwe thuis in India, tot grote 
opluchting van de actievoerders.

MOUNT EVEREST 16 500 KG LICHTER
Meer dan 2 260 kg menselijk uitwerpselen, zowat een ton aan verloren 
of  achtergelaten klimmersuitrusting en 5 ton aan overige afval. In 
een lager gedeelte – tussen de 5 200 en 6 500 meter – werd nog een 
8 ton afval opgeruimd. Dertig Tibetaanse klimmers haalden de troep 
van de berg. Het klimseizoen loopt van begin maart tot begin mei. 
De meeste bergbeklimmers zijn enkel geïnteresseerd in hun prestatie 
niet in het milieu. Mensen die naar de top willen, krijgen sinds kort 
twee afvalzakken mee om hun rotzooi in te deponeren. Klimmers die 
terug naar beneden komen, moeten de afgelopen jaren acht kilo aan 
afval mee terugnemen, op straf  van boete. De van de berg gehaalde 
alpinistenuitrustingen zoals zuurstofcilinders, gastanks en tenten 
zijn bij de toeristen erg in trek als souvenirs. Door de opwarming 
van de aarde is de laatste tijd veel afval van onder de sneeuw en het 
ijs tevoorschijn gekomen.

GESTOLEN BOEDDHABEELD TERUG WAAR HET 

GESTOLEN BOEDDHABEELD TERUG WAAR HET 
THUISHOORT
Het New York Metropolitan Museum of  Art heeft twee zeldzame in 
Nepal gestolen beelden teruggestuurd naar waar ze thuishoren. Een 
Shiva standbeeld uit de 11e eeuw en een 700 jaar oud Boeddhabeeld 
werd in de jaren tachtig van vorige eeuw door plunderaars gestolen 
en aan privé verzamelaars verkocht. Lange tijd waren de beeldhouw-
werken spoorloos tot ze werden ontdekt in de collectie van het New 
Yorkse museum waar ze werden tentoongesteld. Nadat de directie 
van het museum te weten kwam dat het om gestolen sculpturen ging, 
werden ze uit de expositie verwijderd en terug aan Nepal bezorgd. 
De beelden worden nu tentoongesteld in het nationale museum 
van Kathmandu.

NOODWEER TREFT NEPAL
Tijdens het moessonseizoen, van mei tot augustus-september, zijn 
blikseminslagen en overstromingen de belangrijkste doodsoorzaken 
in dit Aziatische land. De meeste mensen worden door de bliksem 
getroffen als ze buiten aan het werken zijn. Elk jaar komen zo gemid-
deld een honderdtal mensen om het leven. Ook de moessonregens 
en de daarbij horende landverschuivingen eisen ieder jaar tientallen 
slachtoffers
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIfT VOOR ONTwIKKELINGSSAMENwERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

ALGEMENE STATUTAIRE 
VERGADERING

Rik Dierckx trekt zich terug als lid van de raad van 
bestuur. Dirk Logghe wordt verwelkomd als nieuwe 
bestuurder. Claude Van Collie wenst niet langer onder-
voorzitter afdeling Wallonië te zijn. Maurits Vreugde 
neemt zijn plaats in. Ook Stefaan De Joncheere gaf 
zijn ontslag als bestuurslid.

Het financieel verslag 2017 wordt goedgekeurd met 
kwijting aan de beheerders tot gevolg.
Dat is ook het geval voor het budget en de projecten 
voor 2018.

Het adres van de maatschappelijke zetel van vzw Bikas 
wordt gewijzigd. Deze verhuist van Pronkerwtenlaan 
/ avenue du Pois de Senteur 173, 1120 Brussel naar 
Brigitte Vanderstraeten, Boulevard Sylvain Dupuis 256, 
1070 Brussel.

Meer info in verband met het jaarverslag vind je op 
onze website.

REDACTIE

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

GIFTEN

Voor een gift van 15 euro per jaar ontvangt u ons tri-
mestrieel 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.

HTTPS://WWW.BIKAS.ORG/

Onze webmaster  Omer 
D’Hondt is ondertussen volop 
bezig om onze website vol-
ledig drietalig gebruiksklaar 
te maken. Heb je sugges-
ties? Mail ze dan door naar 
omer@bikas.be.


