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Ook het ecotoerisme krijgt zware klappen te verduren. Gastgezin-
nen kunnen niemand meer verwelkomen.

Ik las een artikel over hoe men in de dorpen rond het Chitwan 
park, waar een grote populatie wilde tijgers leeft, de leemte 
tracht op te vullen. Daar waar men vroeger geen seconde tijd had 
voor zichzelf, zitten ze nu te wachten op gasten die niet komen.

Covid-19 heeft, net als overal ter wereld, ook in Nepal zijn stempel 
gedrukt op de dagelijkse samenleving.

In dit tijdschrift kan je lezen hoe de allerarmsten het ergst getrof-
fen worden. Hoe de coronacrisis impact heeft op het onderwijs. 
Hoe de mensen alle mogelijkheden benutten om toch maar te 
kunnen overleven.

BLIJF VEILIG, DROOM VANDAAG EN KOM ONS 
LATER BEZOEKEN

Als er in de politiek voor een probleem geen enkele 
oplossing bestaat, benoem je een commissie. 

(Konrad Adenauer)
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In de laagvlakte van de Terai waar WWF het leefgebied van de 
tijger beschermt en tegelijkertijd steun verleent aan homestays(*), 
worden meer dan 200 gezinnen geraakt en staan er meer dan 400 
kamers leeg. Ook andere banen gelinkt aan het toerisme, zoals 
fruit- en groenteteelt, zijn in gevaar.

Nepalese natuurparken halen 95 procent van hun inkomsten uit 
het toerisme. 30 tot 50 procent daarvan komt ten goede aan de 
lokale gemeenschappen die leven aan de rand van de parken. 
De ineenstorting van het toerisme belemmert dus niet alleen de 
lokale economische groei maar beïnvloedt ook het parkbeheer.
Ook andere initiatieven om het ecotoerisme aantrekkelijk te ma-
ken, ervaren de gevolgen van de coronacrisis. Het levensonderhoud 
van miljoenen Nepalezen is daardoor onzeker geworden.

Het ecotoerisme is na de grote aardbeving van 2015 een be-
langrijke factor geworden voor de herlancering van de lokale 
economie, zeker voor de gemeenschappen die in de omgeving 
van natuurreservaten leven. Door de inkomsten uit onder meer de 
homestays hebben de dorpsleiders de voordelen van natuurbehoud 
ontdekt en wijzen ze binnen hun gemeenschap op het belang van 
de bescherming van wilde dieren.
Maar door de toenemende economische druk als gevolg van de co-
rona pandemie trekken de dorpelingen terug het woud in op zoek 
naar energiebronnen zoals brandhout, wat met zich meebrengt 
dat de rust van de woudbewoners plots verstoord wordt.. Tijdens 
de eerste maand van de lockdown (24 maart tot 24 april) was er 
meer illegale activiteit in bosrijke gebieden dan in de voorgaande 
11 maanden samen.
Experts wijzen nu ook op het gevaar dat de toename van deze 
illegale praktijken ook de stropers op verkeerde ideeën zou kun-
nen brengen, met alle gevolgen van dien voor de kwetsbare 
diersoorten in Nepal.

ONZE PROJECTEN 

Deze situatie kan tientallen jaren aan wereldwijde inspanningen 
rond natuurbehoud teniet doen, nefast voor 1,3 miljoen hectare 
essentieel natuurgebied.

Gelukkig laten de Nepalezen de moed niet zakken en ondernemen 
ze actie. In de Terai hebben ze de hutten versierd met inheemse 
Tharu-kunst opdat de toekomstige bezoekers zich nog meer thuis 
zullen voelen. Er worden ook acties ondernomen om de versprei-
ding van het virus in de dorpen te voorkomen.
De mensen zijn zich ook goed bewust van de effecten die deze 
crisis op de natuur kan hebben. Daarom hebben ze de handen in 
elkaar geslagen om waterbronnen te bouwen voor de dieren in 
het woud.

Ecotoerisme heeft de daadkracht van de mensen versterkt en hun 
bewust gemaakt van het belang van natuurbehoud.

Niettegenstaande ze even hun ambities moeten opbergen, blij-
ven ze zich voorbereiden om in de toekomst opnieuw gasten te 
mogen ontvangen.

Daarom herhaal ik nog even hun boodschap aan de toeristen in 
de hele wereld die hun bezoek aan Nepal dit jaar hebben moeten 
annuleren: kies in de toekomst voor ecotoerisme en steun alzo de 
lokale economie, respecteer natuur en cultuur…

“Blijf veilig, droom vandaag en kom ons later bezoeken…”

Irene Van Driessche, redactie en bestuurslid Bikas

(* homestays= als toerist bij een plaatselijk gastgezin logeren)

Begin oktober kreeg ik nieuws van Angnima Tamang. Na zeven maanden 
lockdown in Kathmandu, was hij eindelijk terug in Barkhu, op zijn domein 
Paramendo, zijn ecologische boerderij. 
Zijn kinderen studeren in Kathmandu en Angnima reist regelmatig naar 
zijn familie in de hoofdstad om zijn kroost een hart onder de riem te 
steken. Door de coronacrisis was hij genoodzaakt maanden daar te blijven. 
Zijn kinderen krijgen ondertussen enkel les online en mogen zich dus 
gelukkig prijzen dat ze die mogelijkheid nog hebben.

Al die tijd dat hij in Kathmandu was, zorgden zijn ouders in de mate 
van het mogelijke voor de boerderij. Geen sinecure als je weet dat de 
vader allergisch is voor bijensteken. Twee bijenkolonies hadden de korven 
verlaten en er was dus niemand om de boel proper te maken.
Om zijn tijd toch nuttig te besteden, profiteerde hij in de hoofdstad van 
de internetverbinding om meer te leren over de Aziatische en Europese 
bijen. Zijn zoon Thilay heeft ondertussen ook de microbe van de imkerij 
te pakken en wil later video’s maken over de bijen van Paramendo zodat 
ook anderen kunnen delen in de kennis van ecologische landbouw.

Bij zijn terugkeer in de Langtang regio heeft Angnima kunnen constateren 
dat er heel wat veranderd is gedurende de coronatijd, ook in Barkhu. Door 
de stijgende interesse voor de landbouw hebben heel wat mensen hun 
boerderij laten registreren. Veel van hen hebben nu buffels en varkens. 
Er zijn er zelfs die een groot aantal walnootbomen hebben aangeplant.
Angnima zelf heeft kippen en kalkoenen toegevoegd aan zijn boerderij. 
Ook heeft hij een aanvraag ingediend bij de overheid om een fruitkwekerij 
te mogen opstarten. Ondertussen heeft hij de vergunning. Dat geeft hem 
de mogelijkheid om jonge boompjes te kweken die hij later kan verkopen 
aan bezoekers van zijn boerderij. Voordien was dat moeilijk omdat die 
bezoekers een controlepost moeten passeren om National Park Langtang 
te kunnen verlaten.
“Het is moeilijk te voorspellen wat de natuur voor ons in petto heeft,” 
zegt Angnima, “laat ons hopen dat volgend jaar beter wordt en niet zo 
bitter smaakt als dit jaar.”

Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas
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MANJUWA WATERPROJECT
Zoals voor iedereen is 2020 een zeer opmerkelijk jaar geworden, 
zeker ook voor de dorpelingen van Mahure in het Kavre district.
Ondanks de coronacrisis en zonder enige steun van de regering 
hebben ze de moed niet opgegeven. Met man en macht zijn ze ge-
dreven blijven verder werken aan hun waterproject omdat men niets 
liever wil dan zo snel mogelijk water te zien stromen in hun dorp.

Met veel bewondering en respect konden we vanop afstand volgen 
hoe vlot de werken vooruit gingen. Bijna dagelijks postte de project-
leider foto’s op facebook en werden we op de hoogte gehouden. Nog 
nooit voelden we ons zo aanwezig tijdens een project. We keken 
mee over hun schouders en zagen hoe goed het was.

Momenteel is men met de elektriciteitswerken bezig. Dit is een 
van de moeilijkste en ook een van de duurste fases van het project.
Vanaf het dorp tot aan het pomphuis dat 300 meter lager ligt, 
plaatste men 15 pylonen. De kabels werden getrokken en de trans-
formator geplaatst. Het werd spannend toen men de pomp aansloot 
op het elektriciteitsnetwerk. Een priester werd erbij geroepen die 
een puja, een gebedsstonde, deed om ervoor te zorgen dat alles 
goed zou verlopen.
En ja hoor! De pomp werkte zoals het hoorde en de citernes vulden 
zich met het klare water. De eerste grote test was geslaagd en de 
dorpelingen waren door het dolle heen.
Nu is men volop met de PE buizen bezig die ervoor zorgen dat het 
water naar beneden loopt tot aan de aansluitingen van de 205 
huizen.

De laatste fase van het project komt stilaan in zicht. Toch hebben 
we nog een serieuze weg af te leggen en hebben we nog heel wat 
geld nodig. Voor dit laatste rekenen we op onze sympathisanten 
om het nodige bedrag bijeen te krijgen. Elke steun, groot of klein, 
is van harte welkom.

Wil jij meehelpen om ervoor te zorgen dat de mensen van 
Mahure eindelijk hun droom in vervulling zien gaan en 
spoedig het zo belangrijke drinkbaar water krijgen, stort 
dan op het rekeningnummer van BIKAS 
BE32 2200 7878 0002 met vermelding MANJUWA.

Fiscaal voordeel in 2020: in plaats van 45% is dit jaar 
60% aftrekbaar voor elk bedrag vanaf 40 euro, dat recht 
geeft op een fiscaal attest. Zo betaal je effectief maar 16 
euro bij een gift van 40 euro.

Voor meer foto’s kun je terecht op onze website:
www.bikas.org/manjuwa 
En op facebook: Manjuwa Drinking Water&Saniatation

Bedankt voor jullie steun!

Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw Bikas

JO LOGGHE NOODFONDS
Begin november telde men in Nepal 176 500 covid-19 besmet-
tingen en 984 doden. 138 000 mensen zijn hersteld van corona. 
Als je deze cijfers bekijkt, lijkt de situatie in Nepal minder erg dan 
bij ons, toch er is jammer genoeg een duidelijke stijging te merken.

Door de corona is er onder de arme bevolking wel hongersnood 
ontstaan, wat veel erger is dan het virus op zich.
De meest arme mensen verloren hun job, kunnen niet langer het 
nodige voedsel kopen en / of de huur betalen. Veel families zijn 
totaal afhankelijk van het toerisme en dat ligt minstens stil tot 
volgend jaar. Nepalezen die in het buitenland werkten zijn nood-
gedwongen teruggekeerd uit India, Maleisië, Arabische landen… 
Nochtans zijn vele families van hun inkomen afhankelijk.

Geen werk, geen inkomen en in Nepal is een vervangingsinkomen 
zoals een werkeloosheidsuitkering onbekend. Een sociaal opvang-
netwerk met financiële tegemoetkomingen is er onbestaande.
Wij als hulporganisatie kunnen dit uiteraard niet zelf organiseren 
maar wel dit deels wel opvangen door zelf te ageren en onmid-
dellijk (financiële) steun te verlenen aan een waardevol project.
Wij, als Jo Logghe Noodfonds, opteerden voor het ‘Cash for Work 
Program’ van de Hill Development and Conservation Group Nepal 
(HDCG), een Nepalese ngo die al meer dan 20 jaar werkzaam is 
in de Mahakulung regio.
De eerste prioriteit is nu een 180-tal gezinnen, die in de toeristi-
sche sector werkzaam zijn en hun baan verloren te helpen.
We leveren niet alleen voedselpakketten, medicatie en andere 
levensnoodzakelijke producten, maar we garanderen evenzeer 
een basisinkomen om in hun onmiddellijke levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Wij verwachten daarvoor wel een tegenpresta-
tie, met andere woorden een sociaal nuttige activiteit binnen de 
dorpsgemeenschap. Vandaar dus ‘Cash for Work’.
De deelnemers hebben zo tijdelijk wat om handen, ze zijn betrok-
ken bij de activiteit en voelen zich daardoor nuttig en gewaar-
deerd. En… de hele dorpsgemeenschap wordt er beter van.

Je merkt het, we blijven je steun nodig hebben zodat wij de zwaks-
ten van de Nepalese bevolking blijvend kunnen verder helpen. Zo 
kunnen ze niet alleen overleven maar ook echt leven!

De familie Logghe

Jouw steun is welkom op de rekening van Bikas BE32 
2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Nood-
fonds’. Denk eraan, tot eind dit jaar tot 60% belasting-
vermindering vanaf 40 euro steunbijdrage!

ONZE PROJECTEN 
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PROJECT ‘BRICK By BRICK’ - 
STEEN VOOR STEEN’ STOPT EIND 2022! 

In dit toch wel uitzonderlijk, merkwaardig en droevig jaar 2020 
is het precies 10 jaar geleden dat het project ‘Brick by Brick’ 
door BBCSF in samenwerking met onze internationale partners, 
de ngo Kopila Nepa in Nepal en de Welshe Trustees in Wales UK, 
werd opgestart. 
Samen met al onze trouwe donoren en vrijwilligers in België, 
die zich al een decennium lang hebben ingezet voor hun Brick 
Children in Nepal, zouden we dit in oktober hebben gevierd met 
een concert van ‘Luna Voltas’ in combinatie met live projectie 
van fragmenten uit onze recente film ‘Tibet, de bergen van de 
goden’. Maar toen ging België op 9 maart 2020, net na onze 
laatste projectie in Heist-op-den-Berg, op slot. 

In 2010 waren drie laatstejaarsstudenten lerarenopleiding - 
Kristien, Karen en Karolien - voor vier maanden op stage naar 
Nepal vertrokken. Ze hadden er 3 500 euro privégelden kunnen 
investeren in de ‘Brick Children School’ van Tikathali’ en in de 
‘Pashupatinath Mitra School’ in de wijk Chabahil van Kathmandu. 
Het was bijzonder hoopvol dat zo’n jonge mensen zich inzetten 
voor hun medemensen in het zuiden. Het was het begin van een 
avontuur dat uiteindelijk uitmondde in het succesvolle  project 
‘Brick by Brick’. 

BBCSF sloot als erkende vrijwilligersorganisatie in Vlaams-Brabant 
in 2011 aan bij de vzw BIKAS.  Het project ‘Steen voor Steen’ 
verkreeg de patronage van UNESCO-Vlaanderen en mocht het 
logo voeren in de communicatie van BBCSF. Het project kreeg de 
persoonlijke steun van de voorzitter van UNESCO, ererector prof. 
Marc Vervenne van de KU Leuven en van Jan De Bisschop van 
UNHCR. We werden een 4de pijler organisatie en maakten deel 
uit van de Wereldraad Kortenberg. 

Onze lokale vrijwilligers Ria, Mieke, Magda, Luc en Dirk, waren de 
vertegenwoordigers van BBCSF in de verschillende adviesraden 
van de gemeenten Deinze, Lievegem, Lubbeek, Bornem en Kor-
tenberg. Het project ‘Steen voor Steen’ kreeg twee jaar na elkaar 
de steun van het  departement Vlaams Onderwijs, onder minister 
Pascal Smet. Naast de jarenlange broodnodige en zinvolle bestede 
subsidies die het project ontving, waren het natuurlijk ook onze 
vele donoren die het project overeind hebben gehouden.

Daarnaast gaven de vrijwilligers en medewerkers van de BBCSF, 
Tony, Paul, Marc, Pascal, Erik, Koen, de andere Koen, Gaby, Herman, 
Ria, Dirk en Karolien op wereldmarkten en beurzen het beste van 
zichzelf en werkten ze mee aan de realisaties en projecties van 
onze drie films, waardoor we op een ethisch verantwoorde manier 
aan fondsenwerving konden doen. Hun bijdrage is van onschatbare 
waarde geweest voor het welslagen van het project. 

In 2011 hadden we eerder uit ‘noodzaak’ een school voor de Brick 
Children laten bouwen. De Nepalese overheid deed en doet nog 
altijd niets voor de kinderen van de seizoenarbeiders die werken 
en leven in de steenbakkerijen. De lokale ondernemer Himalaya-
prefab bouwde in opdracht van de BBCSF een aardbevingsbe-
stendige prefab school. Het was een proefproject en het werd 
uiteindelijk een voorbeeldschool voor de hele regio. We waren 
wellicht in 2011 één van de eerste kleinschalige projecten in het 
zuiden die in Nepal dergelijke techniek lieten toepassen. 

BBCSF had een langetermijnvisie ontwikkeld en was toen in 2011 
wellicht ook even ‘visionair’. Na de verwoestende aardbeving op 25 
april 2015 bleef de Brick Children school volledig intact en werd ze 
dezelfde avond al ingericht en gebruikt als noodopvang. Er waren 
grote voorraden water en elektrische stroom via zonnepanelen. 

ONZE PROJECTEN 

THE BELGIAN BRICK CHILDREN SCHOOL FOUNDATION
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Eind 2015 en begin 2017 werd het complex uitgebreid met extra 
klassen en sanitair, én met een volledig geïntegreerd en aangepast 
‘Cerebral Palsy dagcentrum’ voor kinderen met een beperking. 
BBCSF steunde ook de zes satellietklassen en liet gaarkeukens 
bouwen en inrichten. Het volwassenenonderwijs voor vrouwen, 
de naaiklassen en de oprichting van een overdracht- en kennis-
centrum binnen de Brick Children School speelden een essentiële 
rol in het contact tussen de lokale gemeenschap en de school.

Het kleinschalige project ‘Brick by Brick’ is het langstlopende 
project binnen de vzw BIKAS. In deze tien jaar heeft BBCSF zo’n 
150 000 euro kunnen en mogen investeren in het project Steen 
voor Steen. Ontegensprekelijk dankzij jullie allen, die het project 
niet alleen onvoorwaardelijk financieel steunden, maar het vooral 
in jullie hart hebben gesloten. Het zijn jullie Brick- en Cerebral 
Palsy kinderen geworden. Er was het noodzakelijke materiële 
aspect maar alles valt of staat met de mensen ter plaatse. We 
konden rekenen op twee uitzonderlijk mensen, Anita en Bimal, die 
van het thema ‘onderwijs voor iedereen’ letterlijk hun levensdoel 
hadden gemaakt. Maar ook op het hele Kopila Nepa lerarenkorps 
en het Cerebral Palsy, onderwijzend en medisch team. Zonder 
hen geen project.

Er was de inzet van Ria, Carine en Paul, die meerdere malen ter 
plaatse fantastisch werk gingen verrichten, onbetaalbaar. Wat 
een kennis met respect voor de lokale cultuur werd daar niet 
overgedragen. Meer dan 3 000 kinderen kregen in die 10 jaar tijd 
kwalitatief basisonderwijs. Voor deze Brick kinderen een wereld 
van verschil en een kans op een betere toekomst. De Cerebral 
Palsy kinderen en hun moeders werden eindelijk uit hun isolement 
gehaald en kregen verzorging en onderricht. Het schoolcomplex in 
Siddhipur-Imadol dat met jullie fondsen werd gebouwd, is volledig 
overgedragen aan de ngo Kopila Nepa, een coöperatieve, die zich 
als één van de weinigen het lot van de Brick- en Cerebral Palsy 
kinderen aantrekt. 

BBCSF was alleen maar de tussenschakel en gaf enkele voorzetten, 
de doelpunten werden gescoord door het hele Kopila Nepa team. 
En jullie lieve mensen hier in het noorden, mogen daar met z’n 
allen bijzonder fier op zijn. Proficiat in hoofdletters. 

Na  tien jaar van succes met deze bemoedigende resultaten is het 
ook tijd om onze kleinschalige samenwerking in ontwikkeling voor 
de spiegel te houden. In 2017 waren er in Nepal al gesprekken 
met het Kopila Nepa team over een verantwoorde exit strategie. 
Lokale fondsenwerving en mogelijke microfinancieringen werden 
besproken. Eind 2019 waren er in Leuven opnieuw gesprekken, 
toen de Kopila Nepa coördinatoren Anita en Bimal op uitnodiging 
van hun zoon op bezoek waren. De Welshe vertegenwoordigers 
van de Trustees, Sue en Phil uit Wales, waren ook speciaal naar 
Leuven afgereisd. Bleek dat het steeds moeilijker werd om fondsen 
te werven. Er is de algemene vaststelling van de vergrijzing binnen 
de eigen organisatie in het noorden, maar ook binnen de lokale 
organisatie in het zuiden. Verjonging blijft een zeer lastige kwes-
tie waar bijna alle organisaties en verenigingen mee te kampen 

hebben. Er is de groeiende onverdraagzaamheid tegenover onze 
medemensen, zowel in het noorden als in het zuiden.

Niettegenstaande er geen vraag kwam vanuit het zuiden om te 
stoppen met het project, integendeel zelfs, hebben we ons toch 
voorgenomen om een uitstapregeling voor te bereiden. BBCSF 
volgde onder meer via de 4de Pijler en ook privé, de cursus 
verantwoorde exit strategie voor een organisatie werkzaam in 
een land van ontwikkeling. Daarbij waren de richtlijnen en de 
masterstudie van Martje Nooi’ bij de faculteit Recht, Bestuurs- en 
Organisatiewetenschappen van de universiteit van Utrecht een 
belangrijke leidraad.

Het hele proces van een doordachte en verantwoorde uitstapre-
geling is ondertussen nog versneld door een beslissing van het 
bestuur van de vzw BIKAS. Tijdens de Statutaire Algemene Verga-
dering van de vzw Bikas van 29 augustus 2020 werd besloten om 
de samenwerking met de Belgium Brick Children School Founda-
tion en haar vertegenwoordiger te stoppen en het project ‘Brick 
by Brick’ vanaf 31 december 2020 af te splitsen en te beëindigen. 
(Dit volgens de notulen van de Bestuursvergadering van de vzw 
BIKAS op 17 oktober 2020).

De BBCSF en zijn coördinator hadden in de loop van de laatste 
vijf jaar een heel andere mening en visie ontwikkeld in verband 
met de inhoudelijke aspecten van samenwerking in ontwikkeling. 
De verschillen in visie tussen het bestuur van de vzw BIKAS en 
de vertegenwoordiger van de BBCSF waren te groot geworden 
en bleken uiteindelijk onverzoenbaar, dus was een scheiding 
onvermijdelijk. BBCSF wil daarbij uitdrukkelijk benadrukken dat 
ze de voorstellen in verband met de stopzetting van het project 
‘Brick by Brick’ binnen de vzw BIKAS, zoals aangegeven in het 
verslag van de Bestuursvergadering van 17 oktober 2020, strikt 
zal opvolgen en zoals altijd de nodige verslagen in verband met 
facturen, contracten en de uitgavenstaat van het voorbije school-
jaar zal bezorgen en opvolgen.
Carine en Irene zullen tijdens de bestuursvergaderingen van de 
vzw Bikas optreden als ambassadeurs van BBCSF. Donateurs en 
sympathisanten zullen via artikels in het Bikas tijdschrift geïnfor-
meerd blijven over de Brick en Cerebral Palsy kinderen.

HET PROJECT ‘BRICK By BRICK’ LOOPT DOOR 
TOT EIND 2022.

De uitstapregeling loopt dus over de schooljaren 2020-2021 en 
2021-2022. Ook al loopt het project nu gewoon door, toch zijn 
er een aantal afspraken, in verband met de afsplitsing door de 
vzw BIKAS, die moeten gerespecteerd worden. Zo kan iedereen 
het project via het rekeningnummer van de vzw BIKAS blij-
ven steunen tot uiterlijk 31/12/2020, daarna worden er géén 
stortingen meer aanvaard voor het project ‘Steen voor Steen’ 
van de BBCSF. Alle fiscale attesten voor de steun in 2020 
ten voordele van de BBCSF worden door de verantwoorde-
lijke schatbewaarder van de vzw BIKAS gegarandeerd. De 
BBCSF wenst zowel de vroegere als de huidige schatbewaarder 
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hartelijk te bedanken voor de jarenlange, prettige en professio-
nele samenwerking. BBCSF zal zijn vertrouwde, transparante en 
openbare communicatiestrategie tot eind 2022 verder zetten via 
de BBCSF-Nieuwsbrief.

De totale uitgavenstaat van het voorbije schooljaar 2019-2020, 
zal zoals gewoonlijk in december gepubliceerd worden via onze 
nieuwsbrief en dat zal zich dus ook in december 2021 en december 
2022 herhalen. BBCSF bezorgt natuurlijk ook deze gegevens aan de 
vzw BIKAS. De financiële rapporten in verband met overheidssub-
sidies van de gemeenten Lievegem, Lubbeek en Kortenberg worden 
zoals elk jaar eind december door BBCSF bij de bevoegde instanties 
ingediend. Er worden géén nieuwe aanvragen meer ingediend.

BBCSF heeft geen eigen rekeningnummer, maar ontving heel cor-
rect in het begin van iedere maand een overzicht van de financiële 
toestand van de deelrekening van BBCSF. Een overzicht van alle 
stortingen die in elk geval BBCSF hadden vermeld. Momenteel 
kunnen we zeker al beschikken over een opgebouwde reserve van 
25 000 euro. (Laatste stand en meldingen donors via BIKAS op 5 
oktober 2020). Wellicht zullen we ook nog in de komende maan-
den op onze trouwe sponsors kunnen rekenen om er zeker van te 
zijn dat we gedurende de volgende twee jaar in samenwerking en 
overleg met onze lokale partners, een verantwoorde exit strategie 
kunnen plannen en realiseren. Zoals in de vorige jaren voorziet 
BBCSF een werkingsbudget voor het schooljaar 2020-2021. 

BUDGET BrICK ChILDrEN SChOOL - 
CErEBrAL PALSy CENTrUM – NAAIKLASSEN
Incl. Covid-19 restricties. 
(Te verantwoorden met contracten en facturen vanaf novem-
ber 2021).

Verantwoording: 
Verderzetting van het project ‘Brick by Brick’ door BBCSF vanaf 
2010 tot op heden. 

Er is geen enkele ondersteuning vanuit de Nepalese overheid. De 
seizoenarbeiders en hun kinderen worden zowel door de over-
heid als dikwijls door de eigen bevolking nog altijd aanzien als 
de ‘Nobodies’. Ze hebben nagenoeg geen rechten en worden aan 
hun lot overgelaten.
De NGO Kopila Nepa staat met zijn team in voor de realisatie van 
het project en draagt daar met de lokale gemeenschap toe bij. 
Onze Welshe partners zorgen voor de lonen van de leerkrachten 
van de Brick Children School en betalen het onderwijsprogramma.

BBCSF - Exploitatiekosten 
Huur grond BCS en CP Center: 2 100 euro
Internet BCS - CP Centre (Jaar): 200 euro
Water / vullen tanks - verbruik (Jaar): 100 euro
Onderhoud gebouwen BCS - CP Centre: 500 euro

Naaiklassen training - stoffen uniformen en schoentjes Brick 
Children: 1 500 euro

Lonen CP Centrum:
Leraar CP Centrum (Jaar): 2 000 euro; contract Kopila Nepa
Spraaktherapeut (Jaar): 1 500 euro; contract - Kopila Nepa.
Fysiotherapeut (Jaar): 1 200 euro; contract - Kopila Nepa
Dokter: 600 euro; op basis van weekbezoeken
Bewaking en helper (Jaar): 700 euro; contract - Kopila Nepa
Transportkosten met minibusje & driver: 800 euro

Covid 19  maatregelen
Zeep - ontsmetting - mondmaskers
Handschoenen, extra materiaal zoals doekjes
Algemene verscherping hygiëne toiletten: 500 euro

Algemeen
Transport huisbezoeken in verband met Covid 19
Medisch- en onderwijsteam
Extra communicatie - onderwijs
Ondersteuning satellietklassen: 1 000 euro

 BIKAS 31:4 - oktober / november / december 2020  98  BIKAS 31:4 - oktober / november / december 2020

Ondersteuning kenniscentrum:
Voorlichtingsactiviteiten voorzien in 2020-2021: 1 000 euro
Bijscholing leerkrachten satellietscholen - 
Hygiëne thuis - Gezonde voeding - Gender -
Milieuproblematiek - Medisch onderzoek -
Menopauze (4de jaar op rij) - vaccinatie – 
Gezinsplanning - bijscholing leerkrachten BCS en 
CP dagcentrum. Avondonderwijs voor vrouwen.   
Totaal 11 700 euro
Onvoorzien 3 %: 350 euro

Algemeen totaal: 12 050 euro

BBCSF voorziet voor het schooljaar 2020-2021 dus 12 100 euro.

Voor het schooljaar 2021-2022 zal er dus voldoende reserve zijn.
BBCSF vraagt hierbij aan de vzw BIKAS om dit bedrag begin 
december over te maken aan de NGO Kopila Nepa, zodat het 
schooljaar 2020-2021 budgettair kan ingezet worden.
Eind november zal BBCSF beschikken over alle uitgavenstaten, 
facturen en contracten in verband met het vorige schooljaar. 

DE BRICK CHILDREN SCHOOL EN HET CEREBRAL 
PALSy CENTRUM IN TIJDEN VAN COVID-19. 

De seizoenarbeiders waren zich al van begin oktober in de steen-
bakkerijen van de vallei van Kathmadu aan het installeren. Het 
Kopila Nepa team werkte toen ook al volop aan de voorbereiding 
van het nieuwe schooljaar. Nieuwe educatieve materialen ma-
ken en samenstellen, lespakketten voorbereiden en de klassen 
coronavrij inrichten. Een hele klus in een land waar iedereen het 
gewoon is om dicht bij elkaar te leven. 

Midden oktober begonnen de leerkrachten hun jaarlijkse bezoeken 
bij de gezinnen in de steenbakkerijen. Al jaren kampen ze elke 
keer opnieuw met het motiveren en overtuigen van de ouders 
om al hun jonge kinderen toch naar school te sturen. Het blijft 

altijd een inhoudelijk gevecht, zeker als het om meisjes gaat. Het 
Kopila Nepa team heeft dan ook bijzonder veel aandacht voor 
gendergelijkheid. In dat verband is het project ‘Brick by Brick’ 
nog altijd toonaangevend, met een volledig onderwijsteam van 
vrouwen. Binnen het project worden aan 11 van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen voldaan. 

De kinderopvang in de Brick Children School ging veel vroeger 
dan gewoonlijk open. Gezinnen brachten hun zeer jonge kinderen 
dikwijls ziek binnen. De ouders hadden geen keuze. Corona of niet, 
het is werken of verhongeren. Een harde realiteit, waar wij eigenlijk 
niets van afweten. Afstandsonderwijs is al helemaal geen optie, 
zelfs in onze contreien is dit ook al problematisch, laat staan in 
één van de armste landen ter wereld. In het geïntegreerde Cerebral 
Palsy Centrum kon men wel via digitale weg aan begeleiding doen. 
Door de aanwezigheid van internet in de BCS en de grote IMac 
computers hielden de leerkracht en het medisch team regelmatig 
contact met zes ouders van kinderen met een beperking. Renu, 
de leerkracht van het Cerebral Palsy Centrum, gaat niet alleen 
op huisbezoek bij de kinderen met een beperking maar houdt ook 
wekelijks videosessies. Ze werd daarbij professioneel ondersteund 
door specialisten van het grote CP-centrum ‘Self Help Group 
Cerebral Palsy’ in Dhapakhel, Lalitpur.

Sommige ouders en kinderen stellen het relatief goed, maar twee 
gezinnen krijgen van Kopila Nepa financiële ondersteuning, anders 
redden ze het niet. Er is ook uitzonderlijk goed nieuws vanuit de 
start up van het kenniscentrum, dat vorig jaar met extra fondsen 
van BBCSF werd opgestart. Dr. Chandra Lekha Tuladhar, een 
prominent weldoener, kenner en onderzoeker van de problema-
tiek van de kinderarbeid in Nepal, heeft het kenniscentrum in de 
Brick Children School als voorbeeld voorgedragen en voorgesteld 
aan de Rotary clubs van Nepal. De leden zijn niet bij de pakken 
blijven zitten en hebben lokale fondsen bij elkaar gekregen om 
op diverse plaatsen aan de rand van de Kathmanduvallei én naar 
het voorbeeld van de satellietklassen rond Bhaktapur, drie nieuwe 
klassen op te richten. De leerkrachten voor deze verder afgelegen 
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scholen worden  opgeleid in het kenniscentrum 
van de Brick Children School. Er werd een jaarlijks 
budget voorzien van 3 000 euro per satellietklas. 

In de Nepalese reguliere staatsscholen spelen zich 
ondertussen drama’s af. De terugval is enorm, 
slechts 25 %  van de leerlingen blijft in de weinige 
scholen die nog functioneren les volgen. In de privé-
scholen die totaal afhankelijk zijn van schoolgelden 
is de afwezigheid meer dan 90 %. Het Kopila Nepa 
team meldde ons dat nu al een volledig schooljaar 
teloor is gegaan en dat het van kwaad naar erger 
gaat. Met enige voorzichtigheid in verband met de 
noodsituatie in heel de wereld, kunnen we toch 
melden dat onze lokale vertegenwoordigers van het 
Kopila Nepa team, voorlopig stand kunnen houden 
en jullie Brick en Cerebral Palsy kinderen onderwijs 
en verzorging kunnen geven in deze bijzonder moei-
lijke tijden. Het kleinschalige project Brick by Brick  
van de Belgium Brick Children School Foundation 
gaat dus nog even door, weliswaar in aangepaste 
modaliteiten en in afspraak met de vzw BIKAS, maar 
met een zelfde élan en goesting zoals bij de start in 
2010. We blijven onze Brick Children, onze kinderen 
met een beperking en het Kopila Nepa team steunen 
en wie weet wat de toekomst ons nog brengt.

Jullie kunnen dus jullie Brick Children en 
jullie kinderen met een beperking nog altijd 
steunen tot uiterlijk 31 december 2020.
rekeningnummer van de vzw BIKAS  
BE32 2200 7878 0002 met vermelding aub 
‘Brick by Brick’ of gewoonweg BBCSF. 

Een heel dikke merci voorjullie steun in de voorbije 
tien jaar. 

Het contactadres voor BBCSF is voortaan 
alsichcan1432@gmail.com. 
Je kan de Brick en CP kinderen ook volgen via de 
website www.brickbybrick.be. 
Je vindt The Brick Children School ook op Facebook.
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DE SCHOLEN VAN HAKU 
2020 zal het jaar zijn dat we niet met eigen ogen kunnen zien hoe 
het met de scholen in Haku gesteld is. Het coronavirus zorgt ervoor 
dat we voor het eerst in vele jaren Nepal niet kunnen bezoeken.
Gelukkig hebben we Ngawa Tamang, die van Haku afkomstig is én 
bestaat er het internet om de communicatie relatief vlot te voeren.
Ngawa, die met zijn gezin in Kathmandu woont, is onze steun en 
toeverlaat om alles rond de Haku-projecten op te volgen.

In oktober, na de twee lockdowns die er in Nepal waren, kon hij 
eindelijk zijn geboortedorp bezoeken. Hij had de opdracht gekregen 
om ons een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van hoe het 
met de scholen gesteld was. We verwachtten van hem een kritische 
kijk en dit aan de hand van foto’s en filmpjes zodat we zonder lijfelijk 
aanwezig te zijn toch konden meekijken.
Ngawa overtrof ruimschoots onze verwachtingen. Hij bezorgde ons 
heel wat beeldmateriaal waarmee we een duidelijk beeld kregen van 
de huidige toestand.

We zagen dat in Haku Besi, het laagst gelegen dorp van Haku, de 
school die met de steun van de lokale regering werd gebouwd bijna 
klaar was. Vorig jaar hadden we aan deze school reeds de kleurrijke 
schoolbankjes geschonken voor de jongste kinderen. Nu het eind van 
de bouwwerken in zicht komt, wilde Karbo Tamang, het gedreven 
schoolhoofd, ook voor zijn andere klassen graag nieuw schoolmeu-
bilair voorzien. 
Na veel wikken en wegen koos de schoolgemeenschap terug voor de 
timmerman van Kathmandu die voordien zeer goed werk geleverd had 
met de ronde tafeltjes. Er werden 35 schoolbanken besteld met een 
metalen onderstel en met volhouten tafels en banken. Vier verschil-
lende maten werden vooropgesteld en dit naargelang de grootte van 
de kinderen. De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen uiteraard 
veel lagere banken en stoelen dan deze van het achtste leerjaar.
Nog eventjes geduld en dan kunnen de nieuwe schoolbanken naar 

Haku Besi worden vervoerd waar de leerlingen en leerkrachten 
hen met open armen zullen ontvangen in hun nieuwe school.

Ngawa zette zijn weg verder en ging ook naar het hoger gelegen 
Thulo Haku. In normale omstandigheden zouden we dit najaar 
de nieuwe school inhuldigen maar het coronavirus besliste er 
anders over. Met een beetje geluk  hebben we dit volgend najaar 
nog te goed.
De leerlingen van Thulo Haku hadden dit voorjaar slechts enkele 
dagen les gekregen in hun nieuwe school toen op 23 maart 
Nepal in lockdown ging. Maanden bleef de school dicht terwijl 
de kinderen geen onderwijs kregen. Net zoals elders vonden de 
jongeren deze extra vakantie in het begin heel fijn maar al vlug 
wilde men niets liever dan terug naar school gaan. Toch duurde 
het nog lang voordat er verandering in de situatie kwam. 
Niettegenstaande het virus nog volop rondzwierf, werd de draad 
in Haku toch stilaan terug opgenomen.
De leerkrachten begonnen leerboeken te verdelen en opdrachten 
aan huis te brengen. Enkele weken geleden gingen de deuren van 
de school stilaan terug open, alhoewel dit meer figuurlijk was dan 
letterlijk. Men gaf les in open lucht zodat de studenten niet in een 
gesloten ruimte moesten zitten. De regering had regels opgelegd 
om zo veilig mogelijk les te geven in deze coronaperiode. Gelukkig 
is het virus (nog) niet tot in Haku geraakt maar toch wil men wel 
de nodige voorzorgen nemen. 
Hoe blij de kinderen en leerkrachten ook waren met deze manier 
van lesgeven, het was van korte duur. Het ministerie van onder-
wijs verplichtte de scholen in heel Nepal om opnieuw de deuren 
te sluiten.
Men schakelde terug over op radio- , TV- en internetschool. Voor 
de kinderen in Haku is dit echter geen optie. Bijna niemand van de 
kinderen heeft de mogelijkheid om via deze weg de lessen te vol-
gen en daarom wordt er helemaal geen onderwijs meer gegeven.
Vermoedelijk zal in november, na het Tihar festival, het onderwijs 
terug opstarten, dat hoopt men toch. Iedereen en zeker de kinderen 
kijken hier enorm naar uit.

Samen met het schoolhoofd Dawa Norchung bezocht Ngawa de 
nieuwe school.
Alles werd grondig bekeken en er bleek een stukje venster kapot te 
zijn. Ook waren er vochtplekken op de muren. Doordat de school 
lange tijd gesloten bleef, hadden de muren van het nieuwe gebouw 
nooit de tijd gekregen om goed te drogen. Om dit probleem op 
te lossen zal men dagelijks de deuren en vensters open zetten 
zodat een goede ventilatie mogelijk is. Ook zagen ze toe dat de 
zwarte plekken op de muren werden bijgeschilderd en dat het 
venster hersteld werd.
Deze week kregen we foto’s toegestuurd van het herstelde raam 
en van de herschilderde muren.
In één van de filmpjes konden we de besneeuwde toppen van 
Langtang zien schitteren. Wat hadden we dit graag met eigen 
ogen gezien….
Nu het gebouw aan de vereisten voldeed, zoals vastgelegd in 
de MOU (Memory Off Understanding), konden we onze laatste 
financiële verplichting nakomen.
Hiermee sluiten we de bouw van het gelijkvloers dan ook af. Vanaf 
nu zullen de mensen van Thulo Haku zelf zorg moeten dragen 
voor dit gebouw.

Maar uiteraard blijven we niet bij de pakken zitten. Zoals vorige 
keer reeds aangekondigd beginnen de bouwplannen voor de eerste 
verdieping te rijpen. Eenmaal de najaarsfeesten voorbij zijn, hoopt 
men de bouw aan te vatten. 
Ook vroeg de schoolgemeenschap om een omheining rond hun 
mooie, nieuwe school te mogen plaatsen dit ter bescherming 
tegen dieren en ook tegen vandalisme.

Zoveel dromen, zoveel plannen… en om deze te kunnen realiseren 
hebben we jullie hulp nodig.

Wil je dit schoolproject steunen, dan kan dit op het 
rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met 
vermelding hAKU

Voor meer foto’s en filmpjes kun je terecht op onze website: 
wwww.bikas.org/haku

Betty Moureaux, voorzitster Bikas
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VAN SCHOOL TOT SCHOOL
DAG NA DAG

DE ALGEMENE SITUATIE (VAN hET ONDErWIJS) IN NEPAL 
IS ZOrGWEKKEND.
De maatregelen van de nationale overheid tegenover Covid 
19 zijn onsamenhangend en ontoereikend. Informatie bereikt 
de verarmde bevolkingsgroepen en de minderheden op het 
platteland niet.
Die situatie is ook tekenend voor de houding tegenover het 
onderwijs. Vroeger was het onderwijs een lokale verantwoor-
delijkheid, wat soms tot corruptie leidde, maar er was toch 
betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap. Onder de 
maoïsten bepaalde de centrale overheid in Kathmandu alles: 
benoemingen, ‘leerplicht’, leerstof, examens… Het regende 
politieke benoemingen en op het afgelegen platteland was er 
geen controle meer op de kwaliteit. Dat systeem bleek niet 
houdbaar. Sinds vorig jaar is het onderwijs ‘hervormd’: de 
plaatselijke overheden mogen meer en meer zelf beslissingen 
nemen, maar ze zijn niet overal even betrokken, bekwaam of 
voorbereid.
Tijdens Covid 19 heeft Kathmandu de verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs vrijwel volledig doorgeschoven naar de 
lokale besturen.
Daardoor zijn de verschillen ten top gedreven, tussen staats-
onderwijs en privé onderwijs, onderwijs in de Kathmanduvallei 
en onderwijs op het platteland, en tussen  arm en rijk.
De algemene richtlijnen van de centrale overheid naar de lokale 
besturen toe zijn: een evolutie naar English-medium schools 
(terwijl veel leraren op het platteland geen Engels kennen, zelfs 
geen Nepali naar behoren) en ‘distance learning’ (terwijl in de 
meerderheid van de scholen niet één computer aanwezig is, 
en in de gezinnen al helemaal geen).

WERKEN ONDER COVID 19 IS VOOR CEPP EEN 
MOEILIJKE OPDRACHT.

Ofwel is er een lockdown en zitten de field workers van het 
Centre for Educational Policies and Practices vast in het werk-
gebied, ofwel zijn ze in Kathmandu en kunnen ze de scholen 
op het platteland niet bereiken.
In hoeverre ze ter plaatse kunnen samenwerken met de 
onderwijsmensen, hangt helemaal af van de motivatie en 
bereidheid van die mensen, en is dus sterk verschillend van 
school tot school.

In Sindhuli en Makwanpur District in Inner Terai (de overgang 
tussen laagvlakte en gebergte, ten zuiden van Kathmandu), 
gingen de scholen in oktober bijna opnieuw open. Toen werden 
60 leraren getest, en 8 van hen bleken positief! Het heropenen 
van de scholen laat dus nog op zich wachten. Nochtans zouden 
de dorpen veiliger zijn dan de steden. Momenteel overheerst 
de onzekerheid, maar in Inner Terai wordt onderwijs naar de 
essentie teruggebracht...

DAG AAN DAG!

CEPP kon alle scholen met wie de organisatie samenwerkt berei-
ken. Dat zijn er meer dan dertig!

In vijf scholen organiseerde CEPP een vormingsactiviteit voor de 
School Management Committees, een soort verruimde ouderraad, 
waarin ook leraars zetelen, en mensen uit het dorp die begaan zijn 
met onderwijs. CEPP veldwerkers Amit (foto genomen in Shree 
Primary School, Jutepani), Bishnu en Bir Bahadur (foto genomen 
in Janjyoti Basic School Hakpara) bespreken met hen de rechten 
en plichten van de SMCs, de impact van Covid 19 op de (scholing 
van de) kinderen en de maatregelen ter bescherming tegen de 
pandemie. Hoe kunnen de leerkrachten in deze omstandigheden 
de leerlingen en hun ouders motiveren? Hoe kunnen ouders het 
onderwijs ondersteunen?

De scholen mogen dan al gesloten zijn, toch kon CEPP tot nu toe 
samen met leerkrachten en ouders zeven klaslokalen kindgericht 
inrichten, in vijf verschillende scholen. De muurschilderingen gaan 
over de leefwereld van de kinderen.

Als de school gesloten is, dan komt de leerkracht wel naar je toe! 
Leerkracht Panchee (van Hakpara) geeft elke dag in openlucht. 
Haar toewijding is ontroerend. Ouders en een buurmeisje kijken 
geïnteresseerd toe…

In Chapp, Makwanpur District, is de school gesloten. De leraars 
wonen verder weg en komen niet naar het dorp. De ouders stellen 
hun huis open voor onderwijs aan kleine groepjes kinderen (clus-
ter teaching). Sani, motivator van CEPP, komt uit Raigaon maar 
woont nu in het dorp en leeft samen met de gemeenschap. Ze 
gaat op huisbezoek om met de ouders te spreken over onderwijs. 
De ouders stellen hun huis ter beschikking, of een stuk land. Sani 
geeft elke week 2 tot 3 uur les aan 7 verschillende clusters. Sani 
heeft geen pedagogische opleiding genoten, maar is één en al 
motivatie en kracht. Het hele dorp rekent op haar.

Amit, Bir Bahadur, Sani, Michael, Bishnu, Panchee en de andere 
CEPP medewerkers en leerkrachten zijn de stille helden en hel-
dinnen van het onderwijs in Nepal, samen met zovele ouders… 
Het zijn de mensen, hun toewijding en motivatie, hun kracht en 
enthousiasme, die ervoor zorgen dat de kinderen toch nog een 
vorm van onderwijs krijgen. Dag na dag!
Laten we hen blijven aanmoedigen en ondersteunen!

Daar kan jij ook toe bijdragen op rekeningnummer BE32 2200 7878 
0002 van Bikas vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’. 
Dankjewel voor je interesse en om dit artikel over het Centre 
for Educational Policies and Practices te lezen!

Paul Beké en Carine Verleye
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TAKAM
In het vorige tijdschrift kon je lezen hoe Takam op 10 juli getroffen werd 
door een landverschuiving.
Bikas bestuurder Gyan Bahadur vroeg steun aan Bikas om de getroffen 
gezinnen van voedselpaketten te kunnen voorzien.
Tijdens de eerste week van oktober werden de noodgoederen geleverd. 
Omwille van het slechte weer en de moeilijk berijdbare wegen kon dit 
niet vroeger gebeuren. Zo’n 270 gezinnen kregen een pakket waarmee 
ze de ergste noden kunnen lenigen. 

Aan iedereen die voor deze voedselbedeling heeft bijgedragen ‘oprechte 
dank, dhanyabad!’

KALENDER 2021
Het coronavirus houdt ons niet tegen om dit jaar een mooie 
kalender te koop aan te bieden, zodat je ook in 2021 kan 
genieten van foto’s van het adembenemende Nepal. Met 
je aankoop steun je eveneens onze projecten, met name de 
schooltjes in en rond Haku en het Manjuwa waterproject. 
Hierover kan je meer lezen in dit tijdschrift en ook op onze 
website.
Een kalender kost 15 euro + verzendingskosten.
Stuur je gegevens naar betty@bikas.be en wij bezorgen je 
deze prachtige kalender.

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 je over een e-mail adres beschikt. 
Stuur je e-mail adres naar info@bikas.be , met de 
vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. 
Uiteraard kan je ook de papieren Bikas blijven 
ontvangen, vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal EN 
per post’.

DHANyABAD

‘DHANyABAD’
Al van bij het begin, in 2008, ondersteunt het 
Sint Vincentius Instituut, een secundaire school 
in Gijzegem, Oost-Vlaanderen, het project ‘Van 
School tot School’. Elk jaar in oktober, op World 
Teacher’s Day, voeren zij actie rond het recht op 
kwaliteitsvol onderwijs, ook en vooral in Nepal. 
Hartelijk dank aan alle leerlingen en leerkrachten 
voor hun bijdrage van 460 euro!
Ook de Bond van Oudleerkrachten en Oudleerlin-
gen van het SVI steunen ons project jaar na jaar!

BEDANKT!

• De gemeente Lille steunt het Mallaj  
 project met 1900 euro.
• De gemeente Lubbeek schenkt 
 1233,33 euro aan BBCSF
• Firma Vandersanden NV uit Bilzen  
 schenkt 4000 euro voor het Haku project.
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De armste mensen worden altijd het zwaarst getroffen bij 
rampen. Ook nu tijdens deze coronacrisis is dit niet anders. 
Met de najaarsfeesten van Dashain en Tihar wordt de kloof 
tussen arm en rijk in Nepal nog duidelijker.
Mensen die niet meer kunnen werken, hebben er geen in-
komen, geen sociale voorziening, geen eten en dreigen uit 
hun huis gezet te worden…. zoveel miserie. Hongersnood 
en een uitzichtloze situatie duwen vele mensen naar de 
rand van de afgrond.

Van Babu Lal en Ngawa Tamang kregen we een noodoproep 
om de meest behoeftige families te helpen.
De Tamang gemeenschap van het bergdorp Bhalche in het 
district Nuwakot vroeg om hulp.
Meer dan de helft van de families uit dit grote dorp had-
den het extreem moeilijk om rond te komen. Vele mannen 
konden in andere tijden een graantje meepikken als drager 
in de toeristensector. Met het stilvallen van het toerisme 
als gevolg van de coronacrisis hadden ze dit jaar nog 
geen werk kunnen vinden dus ook geen inkomen meer. Ze 
overleefden van de opbrengst van hun akkers maar veel 
zaaks was dit niet.
Vanuit de Haku werkgroep besloten we om met de Franse 
vzw Saint Chamond Espoir samen te werken om hulppak-
ketten te voorzien voor deze families.
Babu Lal ging ter plaatse om samen met het dorpshoofd de 
verdeling van de levensmiddelen te regelen. Zo beleefden 
257 families toch nog aangename feestdagen.

Ngawa op zijn beurt zorgde ervoor dat 30 hulpbehoevende 
families in de Kathmanduvallei voedselpakketten kregen. 
Ook zij hadden het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Allen waren zo blij dat ze weer eten op hun 
bord kregen, zeker nu Dashain eraan kwam.

Ook hielpen we de Ashram van Bhaktapur die dagelijks eten 
voorziet voor de zieken, gehandicapten, wezen en andere 
mensen die vaak op straat leven. Bij de eerste lockdown 
in het voorjaar hadden we hun al steun gegeven waarmee 
ze enkele dagen meer dan 400 mensen tweemaal per dag 
eten konden geven. Ook nu kwam deze hulp goed terecht.

We trachten voor vele noodlijdende families enig soelaas te 
bieden met voedselpakketten maar helaas zijn we beperkt 
in onze middelen. Ook al is het maar een druppel op een 
hete plaat, degenen die we kunnen helpen zijn ons zeer 
dankbaar.

Deze crisis loopt helaas nog niet op zijn einde. Wil je ons 
steunen dan is dit meer dan welkom op het rekeningnum-
mer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding 
hAKU.

Betty Moureaux, voorzitster Bikas

Het kastensysteem, wat voorkomt uit het hindoeïstische 
gedachtengoed, bestaat uit vier kasten: 

1.  De BrAhMANEN (priesters) vormen de toplaag en zijn 
de behoeders van het hindoeïstische dharma (*1). Veel 
brahmanen bekleden functies in de politiek, op over-
heidskantoren of ze zijn geldwisselaars of grootgrond-
bezitters. Maar niet alle brahmanen zijn welvarend, 
vaak zijn ze ook boer net als veel van hun landgenoten.

2.  De ChETrI’S staan een trap lager. Hun taak is regeren 
en verdedigen. Ook het Nepalese koningshuis behoorde 
tot deze kaste. Veel chetri’s zijn werkzaam in het Ne-
palese zakenleven.

 De twee hoogste kasten slagen erin vrijwel alle belang-
rijke politieke instellingen in het land te domineren.

3.  De VAISyA’S werken als kooplieden of als boer.
4.  De SUDrA’S worden beschouwd als de onderste laag 

van de samenleving en hebben bijna alle dienstbare 
beroepen als kleermaker, smid of muzikant. Ook onreine 
beroepen als slager of straatveger vallen binnen deze 
kaste.

 
 De etnische bevolkingsgroepen zijn in de praktijk niet 

hindoeïstisch, gezien hun achtergrond en gewoonten. 
Officieel worden ze wel ondergebracht in het kasten-
systeem. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de 
samenleving en behoren tot de middelste klasse.

 Blanken worden in principe beschouwd als ‘kastelozen’. 
Dat is de reden waarom er voor een buitenlander - net 
als voor mensen uit een lagere kaste - beperkingen 
kunnen gelden. Zo is bijvoorbeeld de keuken van een 
hindoe uit een hogere kaste taboe voor een westerling.

 Status en rang spelen een belangrijke rol in de Nepalese 
samenleving. De sociale hiërarchie wordt bepaald door 
het kastenstelsel, ook al is dat officieel sinds 1963 af-
geschaft. Wanneer Nepalezen elkaar ontmoeten, wordt 
er gevraagd naar elkaars naam en geboorteplaats. De 
achternaam geeft aan tot welke kaste men behoort. 
Het persoonlijke leven, zoals beroep en positie in de 
samenleving, wordt dan ook grotendeels bepaald door 
die kaste. Aan de hand van de verkregen informatie 
worden de aanspreekvormen aangepast, evenals taal-
gebruik en gedrag. Toch is er verandering merkbaar. 
Discriminatie op grond van kaste is verboden en wordt 
bestraft volgens de Nepalese wet.

 Toch is het kastensysteem nog steeds verweven in het 
dagelijkse leven. Verschillen in opleidingsniveau tussen 
hogere en lagere kaste hebben nog altijd stand gehou-
den. De lagere kasten hebben de kans niet gehad om 
zich te ontwikkelen, waardoor ze nu over het algemeen 
nog steeds arm zijn en dus min of meer in een vicieuze 
cirkel verkeren.

(* Dharma: de normen en regels van de hindoeïstische 
samenleving)

CORONA NOODHULP 
HET 
KASTENSySTEEM

WERKGROEP BIKAS 
OUD-TURNHOUT

Covid-19 beïnvloedt jammer genoeg nog steeds ons 
dagelijks leven. Gezien de hardnekkigheid van het vi-
rus en de daardoor opgelegde restricties, zien we ons 
genoodzaakt onze geplande activiteiten te verschuiven 
naar 2021.

ONTBIJT
Zoals jullie in het vorig tijdschrift hebben kunnen lezen 
is ons ontbijt uitgesteld tot volgend jaar. We hebben het 
op zondag 28 maart geprikt, natuurlijk met het nodige 
voorbehoud. We hopen dat tegen die tijd het coronavirus 
enigszins onder controle zal zijn.
Indien dat niet het geval is, gaan we proberen om het 
ontbijt op 2 verschillende datums vast te leggen ,ook 
met de nodige reserve. Meer hierover volgt zeker in het 
volgend tijdschrift.
We stellen het ook erg op prijs dat de meeste mensen 
hun geld niet hebben teruggevraagd en uitkijken naar 
volgend jaar om mee aan tafel te mogen zitten.

VOORDRACHT VAN JELLE VEyT
De voordracht van Jelle Veyt, die gepland stond op vrijdag 
2 oktober, wordt verplaatst naar zaterdag 4 september 
2021.

HELD VAN OUD TURNHOUT;
Omdat we genomineerd waren als held van Oud-Turnhout 
hebben we op maandag 5 oktober een uiteenzetting met 
PowerPoint presentatie mogen geven over ons Manjuwa 
waterproject.

Er waren een 50-
tal mensen aan-
wezig waarvan en-
kelen zeer positief 
waren over onze 
werking in Nepal, 
zoveel zelfs dat er 
ondertussen extra 
giften binnen ge-
komen zijn voor 
Bikas. 

José en Guy 
Der Kinderen - 
Smulders

BIKAS ACTIEF

Guy en José Der
Kinderen-Smulders
zijn duurzame helden
ook in tijden van corona

Ontdek alle helden 
uit Oud-Turnhout 
www.duurzamegemeente.be
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*TELEX*TELEX*TELEX*

NEPAL BIEDT GRATIS COVID-19 TESTS EN BEHAN-
DELINGEN AAN
Het Hooggerechtshof  heeft de regering gevraagd om gratis 
behandeling mogelijk te maken als het aantal besmettingen de 
200 000 benadert. Alle overheidsziekenhuizen bieden Covid-19 
patiënten nu gratis tests en behandelingen aan. Veel zieken bleven 
thuis in isolatie in plaats van vooraf  150 000 Nepalese roepies te 
betalen voordat ze in een ziekenhuis werden opgenomen. Volgens 
gegevens van de overheid heeft Nepal tot de eerste week van no-
vember 197 024 besmettingen en 1 126 doden geteld. Maandag 9 
november waren er 2 571 gevallen van besmetting en vielen er 18 
doden. Premier Oli krijgt kritiek vanwege de slechte aanpak van 
de pandemie door de regering en omwille van het bagatelliseren 
van de risico’s. Nepal, dat een slechte gezondheidsinfrastructuur 
heeft, zegt dat het testfaciliteiten heeft voor 23 000 monsters, maar 
er worden gemiddeld minder dan 15 000 tests per dag uitgevoerd.

TESTRIT OP DE JANAKPUR SPOORWEG
Bijna 100 jaar nadat de eerste spoorlijn werd aangelegd om Raxual 
met Amlekhganj te verbinden, heeft Nepal op 17 september een 
nieuwe stap gezet door twee gloednieuwe in India gebouwde 
treinen te testen op het 45 km lange Jayanagar-Janakpur traject. 
De treinen zullen geëxploiteerd worden door Nepal Railways. 
De spoorweg zal 61 km worden verlengd tot Bardidas om in de 
toekomst aan te sluiten op de East-Way spoorlijn. Het project 
wordt uitgevoerd met de hulp van India. De enige andere spoorlijn 
in Nepal is de 6 km lange lijn van Raxual naar de Sirsiya Inland 
Container Port die het door land omgeven Nepal verbindt met de 
zeehavens in India. Het Oost-West spoorwegproject zal na voltooi-
ing bijna 1 000 km lang zijn en 3 miljard dollar kosten.

DE AARDE BEEFDE OPNIEUW
Op woensdag 16 september werd de Langtang regio opgeschrikt 
door een aardschok van 6 op de schaal van Richter. Het epicen-
trum lag in Ramche, 100 km ten oosten van Kathmandu, dichtbij 
de grens met Tibet. De schok was voelbaar tot in de hoofdstad. 
De inwoners van Langtang zijn er met de schrik van af  gekomen 
want de beving veroorzaakte geen schade.

GRENSGESCHIL
Begin november laaiden de discussies rond grensgeschillen tussen 
Nepal, China en India nogmaals op. China zou op de Nepalees-
Tibetaanse grens een strook land hebben ingenomen, wat dan weer 
door zowel China als Nepal werd ontkend en omschreven als een 
‘volledig ongegrond gerucht’. Nepal heeft wel een grensgeschil met 
buurland India, dat zelf  opgesloten zit in een militaire impasse langs 
de omstreden Himalaya-grens. Zowel New Delhi als Kathmandu 
hebben aanspraak gemaakt op een regio, bekend als Kalapani, als 
onderdeel van het grondgebied van hun land.

DE KLIMAATVERANDERING REMT NEPALEES SUC-
CESVERHAAL VAN DE NEUSHOORN AF
Onvoorspelbaar weer, zware neerslag en overstromingen tijdens de 
moesson en langdurige droogte in het droge seizoen veranderen 
het leefgebied van de dieren. Zware overstromingen tijdens het 
regenseizoen maken dat veel dieren worden meegesleurd en zelfs 
verdrinken. Ook de extractie van grondwater voor de landbouw 
speelt een rol. Het waterniveau daalt en de waterplassen in de 
parken drogen uit. In de habitat van de dieren zijn ook nieuwe 
invasieve plantensoorten gevonden. Deze planten verdringen 
de grassen die de neushoorns graag eten. In combinatie met de 
uitgedroogde modderpoelen leidt dat er toe dat de dieren de par-
ken verlaten en op zoek gaan naar voedsel in toeristendorpen. In 
Sauraha en Maghauli zijn de neushoorns inmiddels een toeristische 
attractie geworden. Maar voor de boeren uit de omgeving vormen 
ze een probleem omdat ze de gewassen vernielen.

‘SNEEUWLUIPAARD’ ANG RITA OVERLEDEN
In september overleed Ang Rita Sherpa, de eerste bergbeklimmer 
die tien keer de Mount Everest overwon. Zijn onverschrokken-
heid leverde hem in Nepal de bijnaam sneeuwluipaard op. Zoals 
de meeste sherpa’s ging Ang Rita altijd zonder zuurstofflessen ’s 
werelds hoogste op. Sinds hij tussen 1983 en 1996 als eerste de 

berg tien keer beklom, is ondertussen zijn record al meermaals 
gebroken. Een andere sherpa heeft inmiddels al 24 keer de Eve-
rest bedwongen. De afgelopen jaren klom Ang Rita niet meer. Hij 
kampte al jaren met lever- en hersenbeschadigingen en was al lange 
tijd ernstig ziek. Hij stierf  op 72-jarige leeftijd.

*TELEX*

TE LAGE 
DEUROPENINGEN

Wanneer je niet in westerse hotels of speciaal voor 
toeristen gebouwde lodges je onderkomen zoekt, 
dan kan je vaak je hoofd stoten aan de kopstijl 
van de deuren. Zelfs in Kathmandu tref je dat aan. 
Lage publieke gangetjes verbinden vaak het ene 
binnenplaatsje met het andere.

Waarom toch dat schijnbaar ongemak? Zowel 
in de bergdorpjes als in de Kathmanduvallei, de 
Terai, overal die voor ons te lage deuropeningen, 
waarom toch?

In het hooggebergte is het een gedroomde op-
lossing om de Yeti uit de huizen te houden. De 
gevreesde verschrikkelijke sneeuwman kan zich 
nu eenmaal niet bukken of voorover buigen. En 
langs die lage deuropeningen geraakt hij nooit 
naar binnen, op zoek naar…!

In Kathmandu is het misschien wel een middel om 
de huizen steviger te maken zodat ze beter aard-
bevingen kunnen doorstaan. Een grote deur maakt 
nu eenmaal een groot gat in de muur waardoor 
die aanzienlijker zwakker wordt.

Of, is het gewoon een vasthouden aan de traditie. 
Mijn vader zijn vader en diens overgrootvader 
deden het zo, waarom veranderen. Het gaat ook 
zo, met of zonder builen op je hoofd.

NEPALWEETJES

HET BIKAS 

JAARVERSLAG 2019

Is klaar en is terug te vinden op https://bikas.org/
activiteitenverslag. Je vindt hierin van elk Bikaspro-
ject de financiële verrichtingen en de realisaties die 
plaatsvonden in 2019. Met dank aan Daniel Hendrix. 
Daniel was tot dit jaar Bikas penningmeester. Hij is nu 
ondervoorzitter voor Wallonië. Gaby Roegiers volgt hem 
op als schatbewaarder.

reistips > reisverslagen > Reiskrant > vragendesk
wandel- en fietsgidsen voor binnen- en buitenland

www.wegwijzer.be

Plan zelf je reis
ver weg én dichtbij
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIFT VOOR ONTwIKKELINGSSAMENwERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

HTTPS://WWW.BIKAS.ORG/

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

REDACTIE

De redactie van het BIKAS tijdschrift is in 
handen van Irene Van Driessche, bestuurslid 
Bikas. Je 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, interes-
sante weetjes… 

BELASTING–
VERMINDERING 
VERHOOGT TOT 
60 PROCENT

Voor alle giften van 1 januari tot 31 decem-
ber 2020 geldt een verhoogde belastingver-
mindering van 60 procent in plaats van 45 
procent. Het maximale bedrag aan giften dat 
ingebracht mag worden is opgetrokken van 
10 naar 20 procent van het netto-belastbaar 
inkomen.

Wie op jaarbasis minstens 40 euro schenkt 
aan Bikas, heeft recht op een fiscaal attest. 
De schenker krijgt het jaar daarop in maart/ 
april een attest per post toegestuurd. Bij taks-
on-web zal de gift automatisch opgenomen 
worden. Voor een gift van 100 euro geef je 
dus slechts 40 euro uit. 


