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kant op gaat. In 2009 leefden er nog amper 121 wilde tijgers in 
Nepal, nu zijn er dat naar schatting 236. In 2010 ondertekende 
Nepal samen met nog twaalf andere landen, waar tijgers in het 
wild voorkomen, de belofte om tegen 2022 hun tijgerpopulatie 
te verdubbelen. Het ziet er dus naar uit dat Nepal die doelstelling 

TIjGErPOPULATIE BIjNA VErDUBBELD
De inspanningen die Nepal heeft gedaan om de met uitsterven 
bedreigde tijgers te redden hebben zich geloond. Op negen jaar tijd 
is de tijgerpopulatie er bijna verdubbeld. Het geeft meteen goede 
hoop dat de wereldwijde populatie van de grote katten de goede 

NEPAL MET SUCCES IN DE BRES VOOR BEDREIDGDE 
DIERSOORTEN

Wat geen verleden heeft, heeft ook geen toekomst. 
Wat geen wortels heeft, krijgt ook geen kruin. 

(Willy Courteaux)
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reeds zo goed als behaald heeft. De inspannin-
gen van het Himalaystaatje zijn meteen ook een 
voorbeeld voor de andere landen.

Eén van de initiatieven die sterk hebben bij-
gedragen aan het herstel is de stichting van 
acteur Leonardo DiCaprio. De stichting (LDF) 
financierde de beschermingsprojecten in onder 
meer het Bardia National Park.

Nepal krijgt ook veel lof voor de bescherming 
van andere bedreigde diersoorten waaronder de 
neushoorn. Het land zet zwaar in op politiecon-
trole in de nationale parken. Ook de overheid 
toont zich bereid om hard op te treden tegens 
stropers, die de grootste bedreiging vormen voor 
de wilde dieren. De huid van de tijgers wordt 
gretig verhandeld op de zwarte markt en hun 
botten worden verkocht om traditionele ‘medi-
cijnen’ mee te bereiden.
Ondanks de groei van de populatie is het toch 
zorgwekkend dat het aantal tijgers daalde in 
Chitwan National Park, het belangrijkste tij-
gerreservaat van het land. Het park telt nu 93 
volwassen tijgers, in 2013 werden er nog 120 
exemplaren geteld.

Ondertussen is de Nepalese politie er eindelijk 
in geslaagd een 35-jarige smokkelaar op te 
pakken die negen jaar eerder was veroordeeld 
voor het doden van twee zeldzame neushoorns 
in het Chitwan National Park. Samen met hem 
werden ook nog zes jagers die voor hem werk-
ten opgepakt. Wereldwijd zouden er nog maar 
2000 neushoorns in leven zijn, 645 van hen, 
van de soort rhinoceros unicornis of Indische 
neushoorn, leven in Nepal. Onnodig er bij te 
vertellen dat de stropers het gemunt hebben 
op de hoorn van de kolos.

Nepal is een leider geworden op het vlak van 
dierenbescherming en meteen ook een voor-
beeld voor andere landen zowel in Azië als in 
de rest van de wereld.
Maar Nepal mag dan wel een doel bereikt 
hebben, toch is het belangrijk om blijven in te 
zetten op de bescherming van zowel de tijgers 
als andere bedreigde diersoorten en hun habitat. 
“Dat is uiterst belangrijk zodat ook de dieren op 
lange termijn kunnen overleven,” aldus dokter 
Ghana Gurung van WWF Nepal.

BOUW ME EEN DORP

Het dorp Paelep herleeft. De aardbeving in april 2015 
had dertig dodelijke slachtoffers gemaakt, de meeste 
huizen vernietigd en het waternetwerk sterk beschadigd. 
Vandaag vloeit het water opnieuw en worden de huizen 
heropgebouwd in dit dorp gelegen aan de rand van de 
Langtang regio. De terrassen landbouwgrond die er drie 
jaar verlaten bijlagen, worden opnieuw bebouwd. Dit 
alles werd mogelijk gemaakt omdat er opnieuw water 
beschikbaar is.

Laurent Breuer, die Paelep bezocht samen met een groep 
trekkers van de Belgische Alpine Club sectie Henegou-
wen, getuigt van de heropleving van het dorp. Met het 
geld dat verzameld werd door Bikas en de Rotary Clubs 
van Gerpinnes, Beaumont/Erquelinnes, Courcelles 2000 
en Philippeville, hebben de dorpelingen 20 openbare 
fonteinen gebouwd boven en onderaan in het dorp, 
evenals in de nabijheid van de school (zie foto’s). Omdat 
er een groot hoogteverschil is, werden er eveneens drie 
tussenliggende watertanks gebouwd om de waterdruk 
af te zwakken.

De dorpelingen willen nog een tiental fonteinen bijbou-
wen en hopen einde maart met het volledige waternet-
werk klaar te zijn. Omdat die fonteinen echter verder 
gelegen zijn, moeten er langere leidingen komen met 
opnieuw tussenliggende watertanks. Het ganse project 
wordt uitgevoerd door de inwoners van Paelep.
De impact van het project ‘Bouw me een Dorp’ (Con-
struis-moi un village) op de bevolking is enorm: water 
is leven en men is er zich hier helemaal van bewust ! 
Alles schijnt te herleven! 

Als we vergelijken met de hel die we na de aardbeving 
gezien hebben, lijkt alles nu veel beter voor de bevolking, 
de huizen worden heropgebouwd, de school telt nu vijf 
leraars en 86 ingeschreven leerlingen, veel inwoners 
die het dorp verlaten hadden voor Kathmandu denken 
eraan om terug te keren.

Naast de actie ‘Bouw me een Dorp’, zien andere ontwik-
kelingsprojecten het leven: de Henegouwse Alpine Club 
heeft voor zijn trekking een tiental inwoners uit Paelep 
aangeworven en besloten om de oprichting van een lo-
kale bergsportvereniging te sponsoren. Tenten, koorden 
en andere klimmateriaal zijn al ter plaatse.

Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt heb-
ben dat dit mooie project zijn start niet gemist heeft en 
zich steeds verder ontwikkelt.

Laurent Breuer en Marc Preyat

ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018  3



BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018  54  BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018

ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

JO LOGGHE NOODFONDS

In de vorige nummers van het BIKAS-tijdschrift hebben we 
jullie uitvoerig ingelicht over het waterproject in Lakpuri 
Bhanjang waar we dachten mee in te stappen. Dachten we, 
want ondertussen is er een andere gang van zaken. Zoals 
eerder beschreven is het project zo groots geworden (verspreid 
over verschillende dorpen) dat de Nepalese overheid beslist 
heeft om de uitvoering van dit project zelf in handen te ne-
men. Onze (financiële) inbreng is dan ook niet langer nodig.

Meteen zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en nood-
zakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het 
is een gelijkaardig project zoals het vorige, maar een beetje 
eenvoudiger. Het gaat om de bouw van drie waterreservoirs 
en een 6 km lange waterleiding, maar zonder pompen. De 
bron ligt op zowat 1600m en er is een verval van 800m. Dit 
alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een 
architect werd opgesteld en ondertussen overhandigd is aan 
de Bikas vertegenwoordiger.

Het Mani Viger waterproject wordt gerealiseerd in het Ka-
vre gebied, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft 
de aardbeving van twee jaar geleden lelijk huis gehouden 
en kunnen de dorpsbewoners alle steun gebruiken. En niet 
onbelangrijk, het dorpscomité steunt evenzeer het project. 
Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen 
Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de 
Roshi Municipality.
Er wonen een tachtigtal gezinnen, samen een kleine vijf-
honderd inwoners, de meerderheid is Tamang en verder zijn 
er Chettri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken 
talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende 
bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en ook de 
intentie om samen te werken aan het Mani Viger waterproject.
De meeste inwoners van dit gebied werken in de landbouw met 
slechts één oogst per jaar op veel te kleine velden. Om deze 
armoede te ontvluchten, gaan een klein aantal dorpelingen 
werken in de transportsector of in loondienst in Kathmandu of 
zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een behoorlijk 
inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.

Samen met het Bikas team volgen we dit project op en zijn 
we bereid om er onze schouders onder te zetten. Dit volgens 
de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten. Zoals 
daar zijn de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel indien 
mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de 
werken en het aanvoeren van de materialen.

Wij houden jullie graag op de hoogte van de evolutie 
van de werkzaamheden. jullie steun blijft dus meer 
dan welkom. Giften kunnen gestort worden op BE32 
2200 7878 0002, het rekeningnummer van Bikas, 
met de vermelding ‘jo Logghe Noodfonds’.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Dhanyabad namens de familie Logghe…

SCHOOL TAWAL 

HErOPBOUW TOILETBLOKKEN

Het epicentrum van de verwoestende aardbeving die Nepal op 
25 april 2015 trof, lag maar 20km ten westen van het afgelegen 
dorp Tawal.
In Tawal werden bijna alle gebouwen in de omgeving vernietigd 
of zeer ernstig beschadigd, waaronder ook de Shree Pasang 
Chowk Mahadev Secondary school. Op dat ogenblik gingen 
hier ongeveer 430 leerlingen naar school, waaronder 58 pro-
cent meisjes. Ongeveer de helft van de leerlingen komt uit de 
omliggende dorpen.
De heropbouw van de school wordt mee gefinancierd door NAFA 
(Nepal-Australian Friendship Association) en Smile Back to Me 
(een Spaanse organisatie van mijn goede vriend Raul).
Er is nog geld nodig voor nieuwe toiletblokken die aardbevings-
bestendig en op een veiligere plaats moeten gebouwd worden.
Tijdens mijn bezoek aan Nepal ben ik in contact gekomen met 
de mensen van NAFA en enkele dorpelingen uit Tawal en zo 
rijpte het idee om actie te ondernemen en om mee te werken 
aan de heropbouw van de school.
Zo kwam ik in contact met Bikas en stelde de vraag of we samen 
iets kunnen betekenen voor dit project.
De geschatte kosten voor de heropbouw van de toiletblokken 
met septische tank is berekend op 8 760 euro, waarvan een kwart 
moet gedragen worden door de lokale gemeenschap.
De werken in Nepal gebeuren na goedkeuring van de overheid 
onder toezicht van The Hilly Region Development Club waar-
van Mr Kancha Tamang, een leraar van de school, de lokale 
contactpersoon is.

Els Delvaux

Bikas heeft tijdens de bestuursvergadering van 27 oktober 
beslist om de schouders mee onder dit project te zetten zodat 
de heropbouw spoedig kan beginnen.

Voel je ondertussen sympathie voor dit nieuwe project, 
dan kan je alvast een bijdrage storten op het reke-
ningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas met de 
vermelding ‘school Tawal’.

Op 30 september en op 1 oktober was het feest!
De schooltjes die we met Bikas in Sano Haku en in Nesing bouw-
den, werden plechtig ingehuldigd. Bij de aanwezigen waren onze 
voorzitster Betty Moureaux en onze webmaster Omer D’Hondt.
Ook de vertegenwoordiger van de lokale regering, de regionale 
schoolinspecteur en uiteraard alle leerkrachten en leerlingen 
waren van de partij. De mensen die ter plaatse – op één of andere 
manier – meegeholpen hadden aan de bouw van de schooltjes, 
waren eveneens aanwezig.

Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij de lokale mensen hun 
blijk van respect en tevredenheid naar BIKAS toe tot uitdrukking 
brachten. En zoals het in Nepal hoort, werd eerst het Nepalese 
volkslied gespeeld, gevolgd door verschillende speechen. Er werden 
bedankingsprenten uitgedeeld, er werd gedanst, het lint werd 
doorgeknipt en het inhuldigingsbord werd officieel ontbloot. 
De sleutels van de schooltjes werden aan de hoofdleerkrachten 
overhandigd.
De verantwoordelijkheid voor de opvolging ligt nu bij de school-
gemeenschap. De school met bijhorende toiletten is nu officieel 

ONZE PROJECTEN 

DE NIEUWE SCHOOLTJES VAN SANO HAKU EN NESING

geopend en de kinderen krijgen voortaan les in een nieuw en 
veilig schoolgebouw.
Oprechte dank aan iedereen die hielp om deze schooltjes te kun-
nen bouwen. De kinderen van Nesing en Sano Haku zullen jullie 
voor altijd dankbaar zijn. Wij wensen hen alvast veel leerplezier.
Ondertussen is er een vraag gekomen om te helpen met het be-
kostigen van schoolmeubilair en schoolborden. 

Ook zijn er onderhandelingen begonnen om in het grote Haku 
te starten met de bouw van een grotere school. Hier zijn meer 
dan 150 kinderen die al lang vragen naar een nieuw, degelijk 
schoolgebouw. We blijven niet bij de pakken zitten maar ook dit 
kunnen we niet alleen.

jouw steun blijft meer dan welkom 
op BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Dhanyabad!
Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS

ONZE PROJECTEN 
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EZELSPAD

OPENING VAN DE VErLENGING VAN HET EZELSPAD
Feest in Mallaj

Op 15 oktober laatstleden, net een jaar nadat het oorspronkelijke 
Ezelspad werd geopend, had een delegatie van BIKAS het genoe-
gen om de uitbreiding van datzelfde Ezelspad ter plaatse te vieren.

Tijdens de afgelopen zomer is het Ezelspad – dat vanuit Beni steil 
omhoog klimt – over zo’n extra 280 meter verhard, zodat het nu 
tot aan de ingang van het dorp in beton is uitgevoerd.
Dit kon gebeuren dankzij onder meer een financiering door de 
provincie Antwerpen.

Bikas voorzitster Betty Moureaux bracht, tijdens haar terugkeer 
van een trekking ten zuiden van de Annapurna, een hele groep 
Vlamingen (en één Nederlander) mee.
Al een eind voor we het dorp bereikten, stond ons de plaatselijke 
fanfare op te wachten. We werden verwelkomd, met khata’s en 
bloemen, door Tek Bahadur Baruwal, de lokale projectleider voor 
het Ezelspad.

Onder muzikale begeleiding stapten we door het bos verder naar 
het dorp, waar de nodige toespraken door de notabelen van het 
dorp werden gehouden en aangehoord. Hoogtepunt was het 
doorknippen van het lint door de Bikas voorzitster aan de toe-
gangspoort naar het Ezelspad. Daarna werd het nieuwe stuk van 
het pad feestelijk ingewandeld.

Onderweg naar Beni brachten we ook nog een bezoek aan de 
‘Shree Vidya Jyoti Higher Secondary School’. De dorpsgemeen-
schap zou graag een viertal leslokalen in een oud schoolgebouw 
renoveren en verzocht daarvoor om steun van Bikas.
We laten deze vraag over aan de wijsheid van het bestuur. Er 
zal moeten gewikt en gewogen worden of het zeventigjaar oude 
gebouw voldoet aan de voorwaarden om te kunnen blijven func-
tioneren als schoolgebouw.
We houden onze sympathisanten op de hoogte van de verdere 
evolutie.

Omer D’Hondt, webmaster Bikas

PARAMENDO

In samenwerking met EVON is Angnima Ta-
mang er in geslaagd om een kersenboom te 
laten gedijen in zijn boomgaard in Thulo Bar-
ku op een hoogte van 1800 meter. Na twee 
jaar gaf het boompje zijn eerste vruchten, 
zo’n 200 gram kersen. Deze zomer bedroeg de 
oogst reeds drie kilo. Angnima heeft hiermee 
bewezen dat ook kersen kunnen groeien in 
Nepal. Het goede voorbeeld om nog meer 
kersenbomen te planten om nadien met de 
zoete oogst naar de markt te trekken.

EVON (Everything Organic Nursery) is een or-
ganische kwekerij, opgericht in 2009 met als 
doel het leven van de Nepalezen te verbeteren 
door organische landbouw aan te moedigen 
en te steunen. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in geënte noten- en fruitbomen, vooral varië-
teiten van verschillende westerse fruitbomen 
die levensvatbaar zijn in het subtropische 
klimaat van Nepal.

ONZE PROJECTEN 
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BELGIAN BRICK CHILDREN SCHOOL 

FOUNDATION

ZOmErKLASSEN
De zomerklassen van juni tot september waren zowel in de Brick 
Children School in Siddhipur als in de zes satellietklasjes rond 
Bhaktapur een groot succes.
In de Brick Children school volgden 13 jongens en 12 meisjes de 
extra zomerklassen. Er werd door de leerkrachten vooral ingezet 
op wiskunde en taalvaardigheid, creativiteit, muziek en hygiëne. 
Een onderwijskracht uit Wales gaf er extra lessen Engels die ook 
werden bijgewoond door kinderen uit de omliggende dorpen.
Iedere maand kwamen de ouders bijeen in de school om kleine 
onderhoudswerken te doen.
De sympathisanten uit Wales brachten extra budget in voor het 
inrichten van naaiklassen voor de kinderen. Tweemaal per week en 
dit gedurende de hele zomer, werd de school ‘s avonds omgetoverd 
tot een groot naaiatelier.
De internetaansluitingen zijn nu volledig gerealiseerd en de 
kinderen en leerkrachten kunnen nu volop gebruik maken van 
de computers. 
BBCSF zorgde voor een vernieuwd en aangepast pad tussen de 
Brick Children School en het Cerebral Palsy dagcentrum, een 
overkapping tussen alle gebouwen zodat de kinderen in de zomer 
beschermd zijn tegen de zon en in het moessonseizoen tegen 
de regen. Ook werden herstellingen uitgevoerd aan de daken en 
werden drie extra naaimachines aangekocht.
Ook in drie van de zes satellietklassen rond Bakthapur werden 
eveneens zomerklasjes ingericht. Er werd vooral ingezet op hy-
giëne, taal en wiskunde. De leerlingen kwamen vooral uit omlig-
gende dorpen rond Bakthapur. Het waren meestal studenten die 
het moeilijk hadden in het reguliere staatsonderwijs.

HET CErEBrAL PALSy CENTrUm
In totaal blijven er nog altijd meer kinderen ingeschreven (16) dan 
het dagcentrum werkelijk aankan. Gemiddeld zijn er elke dag zes 
kinderen met hun moeder aanwezig.
Er worden ook wekelijks huisbezoeken afgelegd aan gezinnen met 
kinderen die moeilijk te verplaatsen zijn. Het zijn vooral thera-
peuten van het grote CP Centrum die deze taak op zich nemen.
Op geregelde tijdstippen nemen de kinderen van CP centrum deel 
aan activiteiten van de Brick Children en ook omgekeerd. Deze 
integratie verloopt uitstekend en heeft een positief effect op 

NIEUWE SCHOOL IN KHANDBARI

Als resultaat van het harde werk van enthousiaste medewerkers 
van Bikas, de steun van de gemeentes Oud-Turnhout, Lille-Gierle, 
Wijnegem en van de provincie Antwerpen, hebben we eindelijk 
een datum kunnen vastleggen voor de opening van de nieuwe 
school in Khandbari.

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s moet er nog een verdieping 
met dak worden gebouwd en de school is klaar. Op donderdag 
18 april 2019  heeft de officiële opening plaats. Wat we mogen 
verwachten is niet duidelijk, want bij de vorige opening duurde 
het evenement vier uur en toen ging het over zes klassen en één 
sanitaire blok. Deze keer betreft het een volledig nieuwe school 
met acht klassen die aardbevingsbestendig zijn en ook gemetseld 
in plaats van prefab.
Het wordt vast en zeker een zeer mooie en moderne school met 
de nodige voorzieningen. (Zie foto)

We zullen in Nepal met een hele Bikas delegatie aanwezig zijn: 
onze voorzitster Betty Moureaux, ikzelf José Smulders, mijn man 
Guy Der Kinderen alsook Theo Van Canneyt en enkele sympathi-
santen.
Na de opening van de school valt er nog heel wat werk te doen: 
de klassen moeten nog worden ingericht en er moet een sanitaire 
blok worden geplaatst voor ongeveer 300 kinderen.
Verder denken we na over wat er in de toekomst nog van pas kan 
komen voor deze school.

Door het grote succes van het ontbijt willen we het zeker volgend 
jaar overdoen en wel op zondag 24 maart 2019. Het is al vroeg 
dat we dit melden, maar dan kunnen jullie de datum alvast prik-
ken in jullie agenda.
Omdat de zaal in Oosthoven te klein was, gaat het ontbijt door in 
zaal ‘De Djoelen’ Steenweg op Mol 3 te Oud-Turnhout. Ook deze 
keer serveren we jullie spek met eitjes, hesp, kaas, salades, vers 
fruit, fruitsalade, yoghurt, wit en bruin brood, krentenbrood, witte 
en bruine pistolets, appelsap, fruitsap, koffie, thee en sluiten we 
af met taart. De prijs blijft hetzelfde als dit jaar n 16 euro voor 
volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Meer info vind 
je op de website van Bikas en dit natuurlijk pas volgend jaar.
Uiteraard hopen we weer op de welwillende steun van de sponsors 
zoals Bakkerij Dilen, Bakkerij Selis, Jef Keersmakers, salade Hamal, 
appelbedrijf Roes, Slagerij Lenaerts, Fruitzaak Healthy Fresh, Meat 
Traders ( en alle andere sponsors die niet vermeld wilden worden).

Wie ons project wilt steunen, mag zijn bijdrage storten 
op de rekening van Bikas BE 32 2200 7878 0002, met de 
vermelding ‘Khandbari school’.

José Smulders, Bikas Oud-Turnhout

ONZE PROJECTEN 
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zowel de Brick Children als op de kinderen met een beperking.
De recent gerealiseerde verbinding door BBCSF, met een aan-
gepast looppad en de overkapping tussen het CP Centrum en 
de Brick Children School werkt uitstekend. Vooral activiteiten 
die zich in de tuin afspelen onder de overkapping worden door 
de kinderen bijzonder op prijs gesteld. Heel wat kinderen met 
een beperking krijgen op die manier de kans om, uit de zon, 
toch deel te nemen aan de tuinactiviteiten. Het samen planten 
van bloemen is een favoriete activiteit.

BBCSF en het Kopila Nepa team bekijken ondertussen hoe ze 
op een duurzame wijze één of meerdere gaarkeukens kunnen 
installeren in en rond de satellietklassen in Bakthapur.
De leerkrachten en coördinators van de Brick Children School 
zijn begin november alvast begonnen aan hun jaarlijks tocht 
langs de gezinnen van de seizoenwerkers in de steenbakkerijen.
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn 
alvast een succes.

Alle steentjes kunnen bijdragen tot het verdere suc-
ces van de Brick Children School en het CP centrum. 
Aarzel daarom niet van je bijdrage te storten op het 
rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas 
met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.
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VAN SCHOOL TOT SCHOOL

EEN KINDGErICHTE SCHOOL IN EEN NATUUrLIjKE 
OmGEVING

De foto’s tonen realisaties van CEPP, in samenwerking 
met leerkrachten, leerlingen en ouders van de betrokken 
scholen, met Luca School of Arts Gent, KU Leuven Faculteit 
Architectuur, Artevelde Hogeschool Gent.
De CEPP brochure ‘Pedagogy with Surroundings’ kan je 
lezen op de website van Bikas.

Eén van de doelstellingen van CEPP, het Centre for Educational 
Policies and Practices, is kindgericht onderwijs in een 
natuurlijke, groene omgeving.

In Ghante, Sindhuli, Pipalmadi, plattelandsregio in het zuiden van Nepal 
rijden geen auto’s. De mensen halen banden uit de Bagmatirivier, als 
spelmateriaal in een natuurlijke speeltuin.

Door lokale, natuurlijke grondstoffen op een creatieve manier 
aan te wenden, kunnen we de aankoop van dure materialen 
vermijden. In onze scholen is er vaak een klas waarin kapotte 
banken en stoelen opgestapeld liggen. In veel gevallen kunnen 
we materialen hergebruiken. Dat is een leerproces.

Een bank rond een boom vormt een ontmoetingsplaats 
voor de schoolkinderen van Ghante.

… en dit is het resultaat.

Ook de klasinrichting krijgt heel wat aandacht. De opstelling is 
modulair: je kan de banken en lage tafels op verschillende manieren 
groeperen. Van recuperatiehout maken we een platform, bedekt met 
vasttapijt. Het daglicht komt de ramen binnen, het dak is met bamboe 
geïsoleerd. De muren van de klas zijn helder wit en rustig, er is plaats 
voor didactische posters, creatief werk van de leerlingen, illustraties... 
De kinderen kunnen leren in een gelukkige, ontspannen sfeer.

Spreekt het ideaal van kindgericht onderwijs in een 
groene omgeving je ook aan? Dan kan je CEPP steunen 
op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van 
Bikas, met als vermelding ‘Van school tot school’ of 
‘Vrienden van Paul en Carine’. Hartelijk dank!

ONZE PROJECTEN 

Bij de aanleg van een groene omheining worden ook de ouders 
betrokken. In de Shree Debahit Primary School in Tandi, Makwanpur 
District, zijn de mama’s aan het werk...
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DHANYABAD

WOLD CEREBRAL 

PALSY AWARDS

De Self Help Group van Ce- rebral 
Palsy kreeg van de Austra-
lische Wold Cerebral Palsy 
Alliance de ‘Merit Award’ 
voor zijn inzet voor de 
kinderen met een beper-
king in Nepal.
De prijs bedraagt 1000 
dollar en zal gebruikt 
worden om er protheses 
voor de CP-kinderen 
mee aan te schaffen.
Een welgemeende pro-
ficiat en dankjewel!

VIVA LA VIDA
LEVE HET LEVEN

Als je op zoek bent naar liefde en passie voor muziek kom 
je al snel uit bij het Solidariteitskoor Sapukay Merelbeke en 
de Koninklijke Harmonie De Eendracht Wachtebeke. Beide 
verenigingen kunnen terugblikken op tal van optredens 
met in een mum van tijd uitverkochte zalen. Wie aanwezig 
was op een van hun concerten zal moeten toegeven dat 
hier sprake is van bijzonder veel talent. Jaren geleden 
deden de twee dirigenten een belofte – ooit zouden ze 
iets samen doen. Bijna zeven jaar na het ontstaan van 
het idee was de samenwerking een feit. Met ‘Viva la Vida’ 
wilden ze het leven bezingen. Het leven dat soms bewust, 
soms onbewust de ene of de andere richting kan uitgaan. 
Het leven in al zijn facetten met zijn fijne maar ook zijn 
minder fijne gebeurtenissen. De kijkers, luisteraars werden 
ondergedompeld in de schoonheid van tekst en muziek. 
Mensen werden geraakt, harten werden wat warmer 
gemaakt. Het is mede door de werkgroep, dirigenten, 
bestuur, muzikanten en koorleden dat we de concerten 
konden combineren met een hele scheut solidariteit. Ons 
mooie project in Nepal ‘Brick by Brick’ en het ‘Cerebral Palsy 
Centrum’ mochten zomaar 1275 euro ontvangen. Van harte 
bedankt Sapukay! 

Ria Van Hecke (koorlid).

DHANYABAD

TAARTEN 

ZIJN ER OM TE VIEREN…

Deze super taart, een creatie van Jef, echtgenoot van 
Bikas bestuurslad Manjila Thapa,werd geserveerd ten 
huize van Peter David, Bikas secretaris, ter gelegenheid 
van 30 jaar Bikas. 

OLV VAN LOURDES COLLEGE 
VAN EDEGEM !

Vorig schooljaar deden de leerlingen van het OLV van 
Lourdes College van Edegem hun uiterste best om met al-
lerlei acties centjes in te zamelen voor goede doelen. Het 
opgehaalde bedrag werd mooi verdeeld en hiervan ging er 
2250 euro naar het Hakuproject. Dankjewel!

NEPALDAG 
19 SEPTEMBER 2018

Het is stilaan een jaarlijkse traditie geworden om de 
dag dat de nieuwe grondwet er in 2015 kwam als 
‘Nepaldag’ te vieren. Zowel in Nepal zelf als in alle 
Nepalese ambassades wordt deze democratische 
gebeurtenis gevierd, ook in België. Deze keer waren 
er meer dan 200 genodigden waaronder ook onze 
voorzitster Betty Moureaux en onze penningmeester 
Daniel Hendrix. In het bijzijn van de ambassadeur, 
Zijne Excellentie Lok Bahadar Tapa en zijn echtge-
note werd het een gezellige avond.

KOOPJES  IN PrIjS VErmINDErD

• Haiku boekje, zwart – wit 10 euro 

• Foto-stripboek 15 euro

Stuur een mailtje naar info@bikas.be en wij 
bezorgen je deze.

DHANYABAD VAN OVERAL

Hier volgt een lijst van uitzonderlijke giften en subsidies 
van de laatste drie maanden.

• 1000 euro, augustus; BV Feral, voor Haku
• 1275 euro in september; Sapukay optreden in Deinze 

ten voordele van BBCSF
• 1700 euro subsidie van de gemeente Lille voor de 

school in Khandbari
• 500 euro van de gemeente Lovendegem, in oktober op 

onze rekening gestort
• 2250 euro van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 

Instituut Edegem voor het Haku project

In één woord te omschrijven DHANYABAD!!!
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HET BIKAS BESTUUR STELT ZICH VOOR

Tijdens de algemene statutaire vergadering 
van 9 juni laatstleden werd Maurits Vreugde 
aangesteld als ondervoorzitter voor Wal-
lonië, ter opvolging van Claude Van Collie.

Maurits Vreugde (°1938, chirurg) zal zich 
daarom, als laatste in de rij, voorstellen als 
bestuurslid.

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

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’.

mAUrITS VrEUGDE

Sinds een aantal jaren ben ik raadplegend medebestuurslid van Bikas. Bij 
het ontslag van Claude Van Collie als ondervoorzitter van de Franstalige 
afdeling heb ik zijn plaats in het bestuur overgenomen.

Van kinds af aan had ik interesse in het hooggebergte en volgde in de jaren 
50 de eerste beklimmingen van de 8000 meter peaks in Nepal, eerst de 
Annapurna en daarna de Mount Everest.

In 1978 reisde ik naar Ladakh en Nepal en werd ik lid van de Nepal Friendship 
Association. Zo kwam ik in contact met de organisatie van de eerste Belgische 
expeditie naar een achtduizender, namelijk de Dhaulagiri (8167m), in mei 
1982 een reuze succes met vijf Belgische klimmers op de top.

Hierna werd besloten een poging te doen om de Mount Everest (8848m) 
in de winter van 1988 te beklimmen. Helaas moesten we deze poging sta-
ken op nauwelijks 150 meter van de top. Oorzaken het slechte weer en de 
hoogteziekte van Sherpa Lhakpa Dorje, die op de Zuid Col (8000m) overleed 
aan hersenoedeem.
Rudy Van Snick zou als eerste Belg in 1990 de top van de Everest bereiken.

Het contact met Bikas kwam er via projecten in de regio van Khandbari. Ik 
was vooral aangetrokken door de betrokkenheid van de bestuursleden en de 
gedrevenheid om sociale projecten in het hooggebergte te verwezenlijken.
Ik werd toen adviserend bestuurslid, hoofdzakelijk voor de medische proble-
men van het districtshospitaal. Wijlen Jos Gobert verzocht me, toen ik op 
trekking vertrok naar de Makalu, onderweg inlichtingen in te winnen over 
de dringendste noden van het hospitaal.

Ik voel me nu in de functie van Franstalig ondervoorzitter nauwer betrokken 
bij de projecten in het Khandbari hospitaal en het dispensarium in Num.

Maurits Vreugde

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 Nepal-
foto’s en steun je tegelijkertijd het Haku project. 

Wil jij ook graag zo’n kalender voor jezelf of om als ge-
schenk 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

Tijdens de aardbeving in 2015 verza-
melden talrijke klanten van de firma 
Sioen een een grote hoeveelheid hoog-
waardige zeilen en tenten bijeen voor 
Nepal. Dankzij de milde schenking van 
een container door de heer Rob Van 
Doorn van zeilmakerij Van Doorn uit 
Nederland en de bijdrage in de trans-
portkosten door de firma Sioen zelf, 
werden de zeilen naar India verscheept. 
Van daaruit werden ze per vrachtwa-
gen naar Kathmandu gebracht, waar 
de organisatie Himalayan Climate 
Institute (HCI), één van de Nepalese 
partners van Bikas, de verspreiding van 
het materiaal op zich nam. Shilshila, 
de enthousiaste en creatieve manager 
van HCI, een organisatie die vooral 
miniondernemingen opzet waarmee 
minderheidsgroepen aan een opleiding 
en een toekomst geholpen worden, 
was niet enkel blij met het materiaal, 
maar ook met de container zelf, die 
ze als opslag- of kantoorruimte wilde 
gebruiken.

Tijdens een bezoek aan Kathmandu in 
september dit jaar ging Bikas voorzit-
ster even langs bij HCI. Ze was even 
sprakeloos toen ze de kantoorruimtes 
binnenging. Alles in gemeubileerd en 
wordt functioneel gebruikt. Bijgevoeg-
de foto’s getuigen van de creativiteit 
van de jonge ondernemers.

HOE EEN CONTAINER EEN NIEUW LEVEN KREEG
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BIKAS ACTIEF BIKAS ACTIEF

KAMPO MUNDO

Een wereldmarkt in Leopoldsburg… Op 22 september 
was ook Bikas vertegenwoordigd door onze voorzitster 
Betty Moureaux waar ook meteen een blij weerzien 
plaatsvond met Marie-Jane Cohrs. Marie-Jane is on-
danks haar eerbiedwaardige leeftijd nog steeds nauw 
betrokken bij de werking van Bikas. We willen haar 
langs deze weg heel graag in de spreekwoordelijke 
bloemetjes zetten, dhanyabad Marie-Jane… Er werd 
ondertussen in Leopoldsburg ook nog eens voor 180 
euro verkocht en er werden contacten gelegd met 
GROS Leopoldsburg dat voortaan ook Bikas gaat on-
dersteunen. Het was toen een druilerige dag maar de 
resultaten ogen heel zonnig!

DE BERGEN VAN DE GODEN
EEN BOmVOLLE COLOmBAZAAL

Voor de filmpremière van een bijzonder sterke en 
uiterst unieke documentaire over Tibet. Uniek, omdat 
het – zeker voor journalisten – niet evident is om te 
reizen in dit land dat sinds 1950 door China bezet is 
en als het ware gekolonialiseerd wordt. Maar voor 
filmmaker Jean-Pierre Coppens en cameraman Paul 
De Cock – beiden gewezen VRT medewerkers – is het 
reeds de tweede reis naar dit intrigerende land. Het 
resultaat is een knappe reportage over een land waar 
de religie mee de geschiedenis heeft bepaald.
Je kan de trailer van de film ‘Mountains of the Gods’ 
bekijken op www.brickbybrick.be

ALTERNATIEVE 
GESCHENKEN-
BEURS GIERLE

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
KWB Gierle het eerste weekend van 
december een gezellige en kleurrijke 
geschenkenbeurs in kerst- en mid-
wintersfeer met diverse deelnemers 
uit verschillende landen. Ook Bikas 
zal vertegenwoordigd zijn met een 
verkoopstand. 

Op zondagmiddag tot 13.30 uur is er 
een familierestaurant en in de namid-
dag doorlopende optredens.

Op zaterdagavond 8 december vanaf 
20 uur komt Werner Sels, voorzitter van 
‘Ondernemers zonder Grenzen’ spreken 
over ‘Woestijn wordt weer bos’.

In Burkino Faso (Afrika) vindt iets op-
merkelijk plaats – woestijn wordt weer 
bos. Ondernemers zonder Grenzen en 
de plaatselijke bevolking planten samen 
bomen. Jaarlijks worden zo’n 1000 
hectaren opnieuw bebost. Zo wordt de 
alsmaar oprukkende Sahara een halt 
toegeroepen… Werner Sels zal aan de 
hand van een videopresentatie uitleg-
gen hoe dit precies in zijn werk gaat.

ZATErDAG 8 DECEmBEr 
VAN 13 TOT 18 UUr
 
ZONDAG 9 DECEmBEr VAN 10 TOT 
18 UUr

Zaal Sint-Jan, Denefstraat 19, 
2275 Gierle

Toegang gratis
Organisatie: KWB Gierle

BEELDMONTAGE CHOLATSE 
& AMA DABLAM EXPEDITIE

Op uitnodiging van Bikas voorzitster Betty Moureaux 
komt Davy Aerts zijn boeiende beeldmontage van de 
Cholatse & Ama Dablam brengen. In het voorprogramma 
zal Betty een kort overzicht geven van het Haku project 
en over trekkingen in Nepal.

ZATErDAG 15 DECEmBEr VANAF 19.15 UUr

Wegwijzer, Beenhouwerstraat 9 in 8000 Brugge
Toegang: Vrije gift ten voordele van het Haku project

ONTBIJTBUFFET TEN VOORDELE 
VAN SCHOOL KHANDBARI

Op zondag 24 mAArT organiseert de werkgroep Bikas Oud-
Turnhout een ontbijt in zaal De Djoelen, Steenweg op Mol nummer 
3 in Oud-Turnhout. Een uitgebreid buffet wordt aangeboden voor 
de prijs van 16 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen 
tot 12 jaar.

Meer info zal je vinden op onze website, begin volgend jaar…

BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018  1716  BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018



BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018  1918  BIKAS 29:4 - oktober / november / december 2018

*TELEX*TELEX*TELEX**TELEX*

TIBETAANSE PELGRIMS ONDER DRUK VAN 
CHINA
Begin dit jaar vaardigde China het bevel uit dat Tibetaanse 
pelgrims moesten terugkeren naar hun ‘moederland’, de 
Autonome Tibetaanse Regio. De pelgrims waren naar India 
getrokken om leringen van de daila lama bij te wonen, in de 
ogen van China een wolf  in schaapskleren die enkel maar op 
een volledige autonomie van Tibet uit is. Na hun terugkeer 
werden een 60 tal pelgrims gearresteerd en moesten ze een 
heropvoedingsprogramma ondergaan. Het bevel tot terug-
keer geldt ook voor Tibetaanse zakenlieden en Tibetanen 
die op familiebezoek zijn in India en Nepal.

DODELIJK HOOGGEBERGTE
Tijdens het afgelopen klimseizoen hebben 563 mensen uit 
39 landen de Mount Everest beklommen vanuit Nepal. Zes 
alpinisten overleefden de toch niet.
Half  oktober werden de lichamen van negen omgekomen 
bergbeklimmers gevonden. De slachtoffers, vijf  Kore-
anen en hun vier Nepalese gidsen, kwamen om tijdens 
een sneeuwstorm. De storm verwoestte hun basiskamp 
op Mount Gurja, een 7193m hoge berg in het westen van 
Nepal. Het gaat om een van de dodelijkste klimongevallen 
in het land tot nu toe.
Half  november kwamen drie wandelaars om in de buurt van 
basiskamp Mount Everest. Geen van hen had nochtans de 
berg beklommen. Een 63-jarige Japanner werd dood aan-
getroffen is zijn hotelkamer. Een 60-jarige Française kwam 
ongelukkig ten val toen ze onderweg was naar Lukla. Een 
43-jarige Maleisische stierf  de dag daarop in haar slaap. De 
hoogziekte is dikwijls een van de doodsoorzaken.
Recent kwam ook de Australische klimmer Michael Davis 
om het leven tijdens het afdalen van de Ama Dablam..

DODELIJK KAJAK ONGEVAL
Op 15 november kwam de Australische kajakkampioen 
Adrian Kiernan (31) om tijdens een tocht op de Jumla Kar-
nali rivier in het uiterste westen van Nepal. Zijn reisgenoot 
beschreef  de overledene als een ‘nederige en toegewijde 
mens die graag reisde en nieuwe plaatsen overal ter wereld 
ontdekte’.

DODELIJKE MOESSON
De moessonregens eisten dit seizoen meer dan honderd 
dodelijke slachtoffers. Dikwijls liep de hulpverlening ver-
traging op door de aanhoudende regenval en de daarmee 
gepaard gaande modderstromen. Nepal kampt vaker met 
aardverschuivingen in het regenseizoen.

NEPAL AIRLINES BREIDT UIT
De Nepalese luchtvaartmaatschappij moderniseert haar 
vloot en wil de volgende jaren verder uitbreiden. Twee 
A320’s moeten eind volgend jaar de vloot komen versterken. 
Er wordt een aanbesteding uitgeschreven voor leasemaat-

schappijen die de toestellen kunnen leveren. Ondertussen is een 
eerste widebody vliegtuig gearriveerd, een gloednieuwe airbus 
A330-200, via een eerste leaseovereenkomst met het Portugese 
Hifly. Binnenkort volgt nog een tweede. Met deze widebodies 
worden vluchten naar verre bestemmingen gestart. Beide vlieg-
tuigen bieden plaats aan 274 passagiers, achttien business en 
258 economy class.

DODELIJKE ROOFDIEREN
In Chitwan National Park werd vorige zomer een jonge vrouw 
gedood door een wilde tijger, dat terwijl ze samen met twee an-
dere vrouwen voer voor het vee aan het verzamelen was. Ze werd 
100 meter meegesleurd door het dier dat door de parkwachters 
moest verdoofd worden vooraleer het de vrouw losliet.
In september moest de politie in het zuiden van het land dan 
weer een grote klopjacht houden op een luipaard dat een vijfjarig 
meisje gedood had. Het dier was niet aan zijn proefstuk toe, het 
zou al een tiental kinderen gedood hebben de afgelopen jaren. 
En midden november werd in centraal Nepal een vierjarig meisje 
gedood door een luipaard. Het kindje zat te spelen voor haar 
huis toen het werd aangevallen door het roofdier.
Omdat wilde dieren door ontbossing hun natuurlijke omgeving 
verliezen, komen confrontaties met mensen in Nepal steeds 
vaker voor, vooral in de buurt van bossen en nationale parken.

BIKAS ACTIEF
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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

• 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...

BIKAS KOMT NAAR JE TOE

Wie geïnteresseerd is in een voorstelling van onze 
projecten of wie eens graag een trekking in Nepal 
wil gepresenteerd zien, we komen graag bij jullie 
langs. Verenigingen, scholen, groepen… 

Geef maar een seintje op info@bikas.be .

MUSIC FOR LIFE EN DE 
WARMSTE WEEK

Vorig jaar nam het Bikas-Haku project voor de 
eerste keer deel aan Music for Life van Studio 
Brussel. Hiervoor kregen we van de Koning Boude-
wijnstichting 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

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… 
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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.


