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Als landbouw aan bod komt in het onderwijs, is het tegenwoordig 
meer gericht op het verbouwen van voedsel voor geld, dan op 
het kweken van voedsel als doel op zich. Landbouw wordt niet 
gezien als een manier om iets te leren.
In deze tekst wil ik mijn visie delen over hoe landbouw een twee-
voudige pedagogie biedt voor kinderen en hoe het een belangrijk 
onderdeel kan zijn van de existentiële kennis die onderwijs moet 
meegeven.

In Nepal, net als elders, wordt onderwijs vaak gezien als een 
bevrijding van het produceren van je voedsel. Landbouw wordt 
zelfs voorgesteld als het tegenovergestelde van scholing. Een 
Nepalees spreekwoord zegt ‘Als je niet studeert, verdien je de 
kost met ploegen’. Dit idee is niet alleen prominent voor Nepal, 
het is ook een recente redenering. Anderzijds wordt landbouw 
ook geprezen als de beste economische bezigheid, gevolgd door 
handel en dienstverlening, vanwege de onafhankelijkheid en 
zelfredzaamheid die het biedt.

Terug naar de naTuur

Iemand die zijn hoofd in het zand steekt, 
biedt een erg aanlokkelijk doelwit.
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Landbouw onderwijzen is een tweevoudige 
pedagogie omdat het, naast het onderwij-
zen van technieken die nuttig zijn in de 
landbouw, veel gewoonten kan bijbrengen 
die vanaf jonge leeftijd wenselijk zijn. Het 
is zelfs nog belangrijker om agro-ecologie 
(ecologische landbouw) aan te leren, omdat 
het de natuur en menselijke intelligentie 
probeert te combineren. Landbouw is een 
kennisintensieve onderneming, ook al denken 
de meeste mensen dat iedereen het kan. 
In Nepal zijn mensen al eeuwen bezig met 
landbouw. Boeren kunnen het doen omdat ze 
kennis hebben ‘geërfd’ van hun voorouders. 
Ik denk dat zelfs in Europa veel ‘nieuwe’ 
boeren alles wat hier wordt gezegd meteen 
waarderen.

In de tabel hiernaast heb ik geprobeerd een 
aantal fundamentele levensvaardigheden op 
te lijsten die kunnen worden geleerd door 
middel van landbouwactiviteiten:

Milieueducatie bestaat al enkele decennia als 
onderdeel van een ‘terug naar de natuur’ be-
weging. Ecologisch bewustzijn kan je echter 
het beste leren via de landbouw, omdat die 
een meer toegepaste kant heeft. Ik zou dus 
kiezen voor ecologische landbouw in plaats 
van voor normale landbouw. 
Het hangt natuurlijk af van onze benadering. 
Het werken met natuurlijke materialen stond 
al centraal in alternatieve lesmethoden zoals Freinet of Steiner, 
maar het mag niet langer beperkt blijven tot alternatieve prak-
tijken. In Nepal ligt het een beetje moeilijker omdat de meeste 
mensen actief zijn in de landbouw en de mentaliteit er nog steeds 
is om er vanaf te komen. Toch weten veel kinderen ook hoe ze 
gewassen moeten verbouwen. Het is een kwestie van hen bekrach-
tigen, van te waarderen wat kinderen al weten door het verband 
te tonen met het leerplan. Leraren moeten worden overtuigd en ze 
moeten ouders ervan overtuigen dat kennis niet alleen in boeken 
ligt en dat scholing niet louter dient om te slagen voor examens!

Mede als gevolg van het lobbyen van CEPP is het beleid om 
moestuinen op scholen te hebben al ingevoerd. Het Ministerie van 
Onderwijs heeft inmiddels richtlijnen uitgevaardigd voor ‘Groene 
Scholen’. Niet ver van Nepal heeft Bhutan Green Schools op een 
meer uitgebreide manier geadopteerd. Hoewel we in Nepal nog 
steeds worstelen met de beschikbaarheid van leraren en met hun 
basisopleiding, lijkt het implementeren van deze lessen de beste 
keuze als we een samenleving willen bereiken waarin mensen 
gelukkig leven, in harmonie met hun omgeving.

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist, oprichter-secretaris van het 
Centre for Educational Policies and Practices (CEPP), Nepal.

OnZe PrOJeCTen 

STROMEND WATER IN MANJUWA
Een droom gaat in vervulling!

Na de aardbeving van 2015 was de bron, die meer dan 200 huizen 
van water voorzag in de dorpen van Mahure in het Kavre district, 
droog gevallen. De mooie stenen kraan die ooit het hele dorp van 
drinkbaar water voorzag, gaf geen druppel meer.
Jarenlang waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om 
hun dagelijks water te halen. Elke dag nam deze taak uren in 
beslag. Het waren vooral de vrouwen die dit werk verrichtten en 
ook de kinderen die voor en na de school vele liters op hun rug 
naar boven sjouwden.

Kort na de aardbeving had men een poging ondernomen om een 
waterproject op te starten. De dorpelingen waren vol enthousi-
asme aan de werken begonnen maar dit bleek al vlug onhaalbaar 
en onbetaalbaar. Deze onderneming bleek veel groter dan ze 
hadden gedacht en door gebrek aan financiële steun moesten ze 
al vlug de werkzaamheden staken.

Aangezien er onvoldoende water op de velden kwam, kon men 
deze niet goed bewerken en bracht de oogst weinig op. Ook de 
hygiëne in de dorpen liet te wensen over.
Het waren zware jaren voor de dorpelingen en sommigen trokken 
zelfs weg om ergens anders proberen te overleven.

In het najaar van 2019 bezocht onze voorzitster Betty Moureaux 
de dorpen en zag dat na vier jaren het probleem nog even groot 
was. Nog altijd moesten de mensen heel wat moeite doen om 
aan water te geraken.
Men hoopte om eindelijk een partner te vinden die zou meehelpen 
en niet met valse beloftes kwam, zoals eerder al was gebeurd. De 

ManJuWa WaTerPrOJeCT

Fundamentele 
levensvaardigheden Wat landbouwactiviteiten bieden

Creativiteit Er zijn altijd meerdere oplossingen

Verkenning Je blijft het proberen, want er zijn veel variabelen

Enthousiasme Dagelijkse veranderingen houden je enthousiast

Beweging Je bewegingen moeten nauwkeurig zijn

Doelbewuste handeling Het resultaat van je handelingen is duidelijk: 
je zaait om te oogsten

Geduld Je ziet de resultaten van je handelingen niet direct

Integratie Landbouw integreert disciplines als biologie en 
sociale vaardigheden

Planning Je moet zorgvuldig plannen om te slagen

Aanpassing Zon, lucht, water, bodem zijn dynamisch: je moet 
je leren aanpassen

Leven met contrasten De wereld is niet perfect – toch doe je je best

Observatie Je leert dynamische relaties observeren

Concentratie Je bereikt weinig zonder concentratie

Hervatting Als iets niet lukt, kan je alleen opnieuw proberen

Buiten vaste kaders denken Je moet dynamisch zijn om resultaten te krijgen

Veerkracht Planten doen ook moeite om  moeilijke 
omstandigheden te overwinnen

Kritisch denken Er is een wisselwerking tussen bestaande en nieuwe 
kennis

Karuna (vriendelijkheid) Je houdt van wat je kweekt: planten en dieren – 
je gaat zelfs van de mensen houden
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Voorbereidingen voor het ophangen van de 
transformator in de pas geplaatste elektriciteitspalen
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mensen smeekten om hulp. Zij waren bereid om zo veel mo-
gelijk mee te werken, zelfs een groot deel zonder vergoeding. 
Als we samen de handen in elkaar slaan zeiden ze, dan moet 
dit toch lukken.
Bikas zag de grote nood van deze mensen en besliste om 
mee de schouders onder dit project te zetten. De dorpelingen 
waren vol grote verwachtingen en enorm gedreven om samen 
dit waterproject tot een goed einde te brengen. Er was terug 
hoop, men kon weer dromen en samen gingen we aan de slag.

Met dit project zouden meer dan 1000 mensen, zo’n 209 
huisgezinnen, een eigen kraan krijgen aan hun huis. Ook de 
school, het klooster, de tempel en de hulppost zouden van 
water voorzien worden. In totaal 214 wateraansluitingen.

Begin 2020 werd een MoU, een ‘Memory of Understanding’, 
opgesteld. Dit is een contract waarbij vastgelegd wordt wat er 
van de betrokken partijen wordt verwacht. Er staat duidelijk 
beschreven wanneer de betalingen gebeuren.
Bikas zou voor 75% de kosten dragen en de lokale gemeenschap 
zou 25% voor hun rekening nemen door onder meer het leveren 
van gratis arbeid. Bikas staat erop dat de lokale gemeenschap 
altijd een deel zelf inbrengt. Zo wordt de betrokkenheid bij 
een project veel groter en zal men later ook veel meer zorg 
dragen voor ‘hun’ project. Dit komt de duurzaamheid alleen 
maar ten goede.

Een deel van het vroegere werk kon men nog gebruiken wat een 
besparing van de kosten betekende. Zo waren de opvangbekkens, 
die men al gemaakt had, nog goed. Ook het voorziene huisje dat 
dienst zou doen als pomphuis, kon men gedeeltelijk gebruiken. 
Wel diende men enkele aanpassingen te doen om het gebouw 
aardbevingsbestendig te maken.

Ook de grote putten die men reeds uitgegraven had, kon men 
gebruiken om de watertanks te plaatsen. In dit rotsachtige 
gebied was dit een huzarenwerk geweest. Dagen en dagen had 
men hier met man en macht gewerkt.

We waren nog maar goed en wel begonnen met het project of 
de coronapandemie sloeg wereldwijd toe. Een lockdown legde 
heel Nepal plat.
We vreesden dat het waterproject niet meer vooruit zou gaan, 
maar dit was zonder rekening te houden met het grote doorzet-
tingsvermogen van de dorpsbewoners. Zij wilden duidelijk zo 
vlug mogelijk water hebben. Vele dorpelingen die jaren geleden 
vertrokken waren uit de dorpen, keerden met de lockdown 
terug naar huis.
In de steden mocht men niet meer buiten komen en was werken 
niet mogelijk. Geen werk was geen inkomen en geen inkomen 
was geen eten. Door deze situatie kwamen vele mensen terug 
naar Mahure. In hun dorp voelden ze zich veilig en vrij en men 
hoopte zo te ontsnappen aan het dreigende voedseltekort in 
de steden.
Totaal onverwacht waren er vele extra helpende handen die 
niets liever wilden dan meehelpen aan het project in hun dorp.

Ondanks de beperkingen die opgelegd waren, vond men een 
mogelijkheid om de nodige materialen relatief snel aan te 
voeren. Al vlug begon men met man en macht aan de grote 
werken.
Bijna dagelijks postte de dorpsgemeenschap foto’s op face-
book en konden we hier in België de werken volgen. We keken 
over hun schouders mee en we konden zien hoe gedreven 
men vooruitgang boekte.
Vrachtwagens vol cement en kiezels reden van Benepa naar 
Mahure. Grote rollen kabel, metalen pijpleidingen, ijzeren 
staven, elektriciteitskabels, 15 pylonen, PE buizen, een trans-
formator, een pomp, dikke metalen buizen, enz. … gingen 
allemaal richting Mahure. In enkele maanden tijd werd enorm 
veel werk verzet. Ondanks de beperkte mogelijkheden en 
werktuigen leverde men professioneel werk.

Van de drie stromen beneden in de vallei werd het water 
verzameld in watertanks om dan door een pomp omhoog 
gestuwd te worden tot aan de twee waterreservoirs. Eenmaal 
het hoogste punt bereikt, kon het water aan zijn weg naar 
beneden naar de huisaansluitingen beginnen.
Kilometers waterleiding bracht het water van 300 meter lager 
omhoog naar de 209 huizen en naar de vijf gemeenschap-
pelijke plaatsen.

Ondertussen is ieder huisgezin van een aansluiting met 
watermeter voorzien. Ieder metste zijn eigen afneemplaats 
en installeerde er een kraan. Rond de elektriciteitscabine en 
waterbekkens werden draadafsluitingen met prikkeldraad 
voorzien. Dit om eventueel dieren en ongewenst bezoek 
buiten te houden.
Er werden twee gebedsstonden, puja’s gedaan zodat ook de 
goden dit project gunstig gezind zouden zijn.
De grote dag van het uittesten was aangebroken!
De ingenieur, de ‘water community’ (de dorpelingen die de 
werken in goede banen hadden geleid en gecoördineerd), de 
arbeiders die het werk hadden geleverd en vele dorpsbewo-
ners kwamen kijken. Vol spanning werden de grote kranen 
open gedraaid.
En ja hoor! Het water stroomde zonder enig probleem en zon-
der oponthoud van beneden vanuit de drie stromen naar de 
watertanks en zo verder omhoog tot de twee waterreservoirs.
Wat was iedereen opgelucht en blij. Eindelijk stromend water!

Het einde van de werken nadert. De filtermaterialen dienen 
nog in de bak toegevoegd te worden en dan kan al vlug het 
water naar alle hoeken van de dorpen vloeien.
Spoedig zal elk huisgezin van Mahure het kostbaar drinkwa-
ter uit zijn eigen kraan aan zijn eigen huis krijgen.
Een jarenlange droom wordt stilaan werkelijkheid! Hun 
dankbaarheid naar Bikas toe is dan ook zeer groot.

Er is keihard gewerkt om dit project zo vlug  mogelijk te 
realiseren en dit was enkel mogelijk dankzij het harde werk 
van de mensen ter plaatse. Zij geloofden in dit project en 
hun inzet was immens.

Puja, een gebedsstonde om de hulp van de goden 
te vragen

Waterbekken op het hoogste punt van het dorp

Watertank beneden in de vallei aan de stromen met omheining

het maken van een omheining rond het 
pomphuis en de watertank

het vullen van de waterbekkens

Ingenieur, coördinator en de werklui van het waterproject rusten 
even uit aan een waterbekken.
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Maar natuurlijk was er ook de noodzakelijke financiële 
inbreng die uiterst belangrijk was. Zonder geld konden we 
niets ondernemen.
Binnen Bikas was het zowel de groep van Khandbari van 
bestuurslid José Smulders als de groep van Haku van onze 
voorzitster Betty Moureaux die dit project ondersteunden.
Samen zetten zij er hun schouders onder zodat het levens-
belangrijke water weer kon stromen in Mahure.

Uiteraard waren er ook de vele sponsors die allen hun 
steentje bijdroegen en zorgden dat we het broodnodige 
geld bijeen kregen. Ook mochten we de steun ontvangen 
van de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille, Mol en 
Zonhoven. De provincie Antwerpen en het drinkwaterbedrijf 
Pidpa deden ook een duit in het zakje. Zonder al deze hulp 
hadden we dit mooie en zeer noodzakelijke project nooit 
kunnen realiseren.

De laatste fase van het project is in zicht en nog éénmaal 
rekenen we op jullie financiële bijdrage. Elke steun, groot 
of klein is welkom.

Wij bedanken iedereen die de mensen van Mahure helpen 
hun jarenlange droom eindelijk in vervulling te zien gaan.

Stortingen zijn nog steeds welkom op het 
rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 
met vermelding MANJUWA.

Voor meer foto’s kan je terecht op onze website:
https://bikas.org/manjuwa en facebook: Manjuwa Drinking 
Water&Saniatation

Nogmaals een welgemeende ‘dhanyabad’ aan iedereen voor 
de steun!

Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid 
vzw Bikas

VAN SChOOL TOT SChOOL
Terug naar de natuur

Twee derde van de Nepalese beroepsbevolking werkt in de land-
bouw, maar de productiviteit is laag, en hoe meer mensen een 
opleiding volgen, hoe meer de status van de landbouw wordt 
bedreigd. Door Covid 19 konden veel mensen echter niet meer 
in de steden of in het toerisme werken. Ze hadden geen andere 
keuze dan terug te keren naar hun geboortedorpen en zich weer 
toe te leggen op de landbouw.

We vroegen Teeka Bhattarai, die onze partnerorganisatie, het 
Centre for Educational Policies and Practices leidt, waarom hij het 
idee van agro-ecologie zo belangrijk vindt, vooral met betrekking 
tot onderwijs.
Hebben Nepalese kinderen een evenwichtig en gezond voedings-
patroon?
Hoe kunnen we lokale gemeenschappen, en vooral dan de ouders, 
aanmoedigen om de vaardigheden door te geven die de kinderen 
nodig hebben om groenten te kweken en  boerderijdieren te 
houden, en trots te zijn op hun prestaties?
Hoe kunnen we bij de kinderen liefde voor het buitenleven en 
respect voor de natuur aanmoedigen?

Het antwoord van Teeka kan je lezen in het artikel op de voorpa-
gina van dit magazine. Op de website van Bikas kan je ook een 
fotoreeks bekijken over de realisatie van een schoolmoestuin in 
de school van Hakpara (https://bikas.org/Van_School_Tot_School)

We delen de overtuiging van Teeka en CEPP dat de natuur moet 
worden beschermd en behouden, en dat kinderen die op het plat-
teland opgroeien niet vervreemd mogen raken van hun natuurlijke 
omgeving. Om dat idee te ondersteunen, hebben we een aantal 
materialen ontworpen die kindgericht zijn en waarvan we hopen 
dat de kinderen ze leuk zullen vinden.

We hebben een reeks groenten gebreid die veel in Nepal voorko-
men, als een vrolijke manier om jonge kinderen te winnen voor 
het onderwerp, samen met een stoffen wandkleed over groenten 
en geheugenspelletjes over gezonde eetgewoonten en over de 
landelijke omgeving.

We hebben een aantal vertelplaten gemaakt en gelamineerd. 
Zowel leerkrachten als ouders kunnen ze gebruiken om met de 
kinderen over voedsel en landbouw te praten. De materialen zijn 
goedkoop, handgemaakt, duurzaam, eenvoudig en respectvol voor 

Nepalese culturen. Ze kunnen ook in Nepal gemaakt worden en 
helpen om een gelukkige schoolomgeving te creëren.

We hebben een set gemaakt voor de scholen van Jutepani, Hak-
para, Simras in Sindhuli District, Kalidevi (de locatie van de Post 
School in het dorp Chapp,  Makwanpur District) en een set voor 
het CEPP-kantoor, om als inspiratiebron te dienen voor het team. 
We hebben ook een set gemaakt voor de Brick Children School.

Het liefste zouden we het speelgoed en het lesmateriaal intro-
duceren in lerarenopleidingen in deze dorpen, maar omwille van 
Covid19 zullen we waarschijnlijk heel geduldig moeten zijn... In de 
tussentijd hopen we dat dit educatieve materiaal snel Nepal kan 
bereiken, zodat het CEPP-medewerkers kan motiveren en wij op 
onze beurt geïnspireerd worden door hun ideeën en initiatieven.

Als je de inspanningen van CEPP wil steunen, dan wordt 
je gift op de Bikas-rekening  32 2200 7878 0002 zeer 
gewaardeerd. Vermeld aub ‘Van school tot school’. Be-
dankt voor je interesse en solidariteit!

Carine Verleye en Paul Beké

Van SChOOl TOT SChOOl
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CASh FOR WORK

Een moeilijk jaar ligt achter ons en we zijn hoopvol voor het 
nieuwe. Dit is voor miljoenen mensen wereldwijd zo en dat 
geldt natuurlijk ook voor Nepal.

Toch hebben wij 2020 in schoonheid afgesloten. Onze oproep 
om mensen in nood – getroffen door de gevolgen van de Covid 
19 pandemie – te helpen, is niet in dovemansoren gevallen. 
Dank zij jullie gulle ‘eindejaarssteun’ hebben wij aan tal van 
Nepalezen wat hoop kunnen geven. Wij hadden voldoende fi-
nanciële middelen om een 180-tal gezinnen in de Mahakulung 
regio te ondersteunen.

Maar zoals reeds in het vorige tijdschrift uitgelegd, was het 
geen eenrichtingsverkeer van geven en aannemen van geld. De 
mensen werden verzocht deel te nemen aan ‘Cash for Work’, 
een werkprogramma ten voordele van de voltallige gemeen-
schap, namelijk de verbetering van de openbare infrastruc-
tuur. Zo werd er een nieuwe (houten) brug gebouwd, werden 
voetpaden onderhouden en waar nodig versterkt en bouwde 
men een toilet en douche voor de Khiraule Health Post, een 
medisch dagcentrum. 
We laten de foto’s voor zichzelf spreken. 

We blijven je steun nodig hebben zodat wij in deze onzekere 
tijden de zwaksten kunnen blijven helpen.

Jouw financiële bijdrage kan je storten op de rekening 
van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermel-
ding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

Met dank en waardering van de familie Logghe.

2020 werd in schoonheid afgesloten voor de kinderen van Haku 
Besi.
35 schoolbanken die men in Kathmandu had gemaakt, werden 
bezorgd in hun school.
De timmerman heeft zeer goed werk geleverd. De banken zien er 
niet allen zeer mooi uit maar ze zijn ook heel stevig. Het onder-
stel is van metaal en de tafels en banken zijn van massief hout. 
Afhankelijk van de grootte van de kinderen zijn de banken aange-
past in vier verschillende maten. Karbo Tamang, het schoolhoofd, 
was dan ook heel tevreden en trots toen hij de banken naar zijn 
school kon brengen.
Omdat de nieuwe school nog niet helemaal klaar is, plaatste men 
de helft van de schoolbanken in de oude school en de andere 
helft in de nieuwe school. Zo gebeurt het nu dat grote studenten 
tijdelijk aan kleinere banken zitten.
Niet alleen de leerkrachten en studenten van Haku Besi zijn heel 
tevreden met hun nieuw meubilair, ook wij zijn gelukkig met 
het goede resultaat. Uiteindelijk is het altijd afwachten hoe het 
eindresultaat zal zijn. En het mag gezien worden.

In het hoger gelegen Thulo Haku wacht men op de toestemming 
van de lokale regering om te starten met de bouw van de tweede 
verdieping op de school.
De plannen zijn er en Bikas heeft een MoU (Memory of Under-
standing ), een contract, klaar zodat eenmaal de goedkeuring er 
is men dadelijk kan beginnen met de bouw.
Daar er verkiezingen in het vooruitzicht zijn, kan dit misschien 
wel tot vertragingen leiden. Wij en de schoolgemeenschap hopen 
om vlug te kunnen starten, zeker nog voor het regenseizoen eraan 
komt. Ieders geduld wordt op de proef gesteld.

Ondertussen vraagt de schoolgemeenschap om een omheining 
te voorzien rond het volledige schoolterrein. Men is zo fier op 

hun pas gebouwde school waar nieuwe computers en nieuw 
schoolmeubilair staan. Al deze waardevolle voorwerpen wensen 
ze te beschermen tegen vandalisme en mogelijk ook tegen dieren. 
Juist zoals bij ons wil men ongewenste gasten buiten houden.
Bij de metalen omheining zullen ook twee poorten komen. Er zal 
een hoofdtoegangspoort zijn en een tweede poort voor noodsitu-
aties. Indien nodig kunnen beide schoolpoorten geopend worden 
zodat een vlotte en doelgerichte ontruiming mogelijk is. Naast 
de metalen omheining willen we graag dat er ook een groene 
omheining komt. Men kan gelijktijdig struiken aanplanten zodat 
na een tijd heesters met bloemen of met fruit voor een natuurlijke 
omheining zorgen.

Men zal wel wat geduld moeten oefenen tot ze volgroeid zullen 
zijn. Voor de leerkrachten en leerlingen zal het een gemeenschap-
pelijke opdracht worden om dit alles samen aan te planten en 
te onderhouden.

Als we dit gerealiseerd hebben, willen we hen helpen met speel-
toestellen. We bekijken hoe we dit  op een verantwoorde manier 
kunnen doen. Graag willen we met natuurlijke middelen werken 
zoals hout en andere grondstoffen die in de buurt aanwezig zijn.
Ook dit zal in samenwerking met de leerkrachten, leerlingen en 
hun ouders gebeuren. CEPP, met wie het Bikasproject ‘van school 
tot school’ samengewerkt, zal advies geven.
Teeka van CEPP is van plan om deze maand nog naar Haku te 
gaan en met de leerkrachten te overleggen. Hij heeft jarenlange 
ervaring in het onderwijs en wil graag helpen met het uitwerken 
van de omheining. De bedoeling is om daarna trainingen te geven 
aan de leerkrachten van de vier scholen van de Hakudorpen. Door 
de coronapandemie is het plan van de trainingen op de lange 
baan geschoven. Nu, bijna een jaar later, hopen we dat we dit 
langzamerhand kunnen opstarten.

JO lOgghe nOOdFOndS de SChOlen Van haKu
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OnZe PrOJeCTen OnZe PrOJeCTen 

Na vele maanden zonder of slechts heel gedeeltelijk onderwijs 
is het gewone lesgeven terug opgestart. De scholen hebben 
hun deuren weer geopend en de leerlingen volgen opnieuw les.
Men dient wel rekening te houden met de opgelegde corona-
regels. Zo tracht men zo veel mogelijk buiten les te geven en 
afstand te houden. Alhoewel van dit laatste niet veel te zien 
is. Leerkrachten en oudere leerlingen dragen een mondmasker. 
Tot op heden hebben ze gelukkig nog geen coronabesmettin-
gen gehad in de Hakudorpen. Dit zover ze toch weten want 
er wordt niet getest . 

We hebben in ieder geval heel wat ambitieuze plannen voor 
de volgende maanden. We kijken er naar uit om het onderwijs 
in deze afgelegen bergdorpen vooruit te helpen. Samen gaan 
we er voor, zowel met de lokale mensen in Haku als met de 
mensen van hier slaan we de handen in elkaar.

Wil je dit schoolproject steunen, dan kan dit op het 
rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 
met vermelding hAKU. Alvast bedankt voor jullie 
steun.

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

Betty Moureaux, Voorzitster vzw Bikas

In Mallaj in Nepal staat een (oud) schoolgebouw, boven langs 
het ezelspad. In maart 2019 werd aan Bikas vzw de vraag gesteld 
om het oude gebouw te renoveren.

Zo begon in het tijdschrift juli/ augustus/ september van vorig 
jaar het artikel over een nieuw project waar Bikas de schouders 
wou onder zetten.
Het had toen al heel wat voeten in de aarde gehad om de dorps-
bewoners van Mallaj te overtuigen om het oude schoolgebouw 
af te breken en het te vervangen door nieuwbouw.

Het heeft ondertussen al meer dan twee jaar geduurd om het 
project op te starten, maar nu is het eindelijk zo ver.
Een MoU is geschreven en moet nog ondertekend worden. Er 
moet ook nog een aannemer gevonden worden en dat blijkt niet 
zo eenvoudig te zijn. De school of het schoolcomité is hiervoor 
immers niet bevoegd.

Ondertussen zijn er al wel grondstalen genomen om te weten 
hoe het met de ondergrond is gesteld. Te veel hard gesteente 

MallaJ
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kan immers moeilijkheden veroorzaken bij het graven 
van de funderingen. De analyse van de bodemmonsters 
gaf groen licht om te starten met de werken.

Wil je dit project mee uit de startblokken hel-
pen dan is je steun van harte welkom op het 
rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 
0002 met als mededeling ‘Mallaj’

Dhanyabad

Karel Arets, Bikas ondervoorzitter Vlaanderen en Jill 
Vervoort, sympathisant en ex-bestuurslid

OnZe PrOJeCTen OnZe PrOJeCTen 

KlaSSen 
ZOnder daK
Dit zijn foto’s van Dharapani, een dorp in de 
directe buurt van Takam, waar de moesson de 
volledige school verwoestte. Bijna 250 leerlingen 
volgen les in deze school. Omdat er nog steeds 
geen nieuwe school is, moeten ze noodgedwon-
gen onderricht krijgen onder de blote hemel.

Bikas bestuurder Gyan Bahadur wil graag een 
gesprek aangaan met de Nepalese overheid om 
eventueel samen met Bikas hier nieuwe klassen 
te bouwen.

In Dharapani werden na de natuurramp door 
Bikas ook hulppakketten verdeeld onder meer 
dan 150 gezinnen.

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’.
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In december ’20 ontving Bikas volgende 
subsidies:
• 10 000 euro van de provincie Antwerpen, 

via de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid 
Beweging voor de Zuidprojecten van de 4e 
Pijlerbewegingen, voor het Manjuwa project

• 2 000 euro van de gemeente Zonhoven voor 
het Manjuwa project

• 428,50 euro van de gemeente Lievegem voor 
BBSCF

• 3 431,35 euro van de gemeente Wijnegem 
waarvan 785,65 euro via GROS Wijgegem 
en 2 645,70 euro via de gemeente, voor het 
Manjuwa project

Volgende ondernemingen gaven Bikas een 
financieel ruggensteuntje:

150 euro van Tankstation De Kinderen BV Ravels

100 euro van BVBA Herwig Maigret Overijse

100 euro van Veterinary Pathology Services 
BVBA Hemiksem voor het Haku project

300 euro van BVBA Kris Soret Lubbeek voor het 
project Damdame

320 euro van Vascom BVBA Berchem voor het 
project Van School tot School

1000 euro van KPC Genk voor het Haku project

Eind november 2020 werd het budget voor BBCSF – 12 000 euro 
– voor het schooljaar 2020-2021 overgemaakt aan onze lokale 
partner, de NGO Kopila Nepa.
Het Kopila Nepa team is in de Brick Children school, het Cerebral 
Palsy Centrum en in de satellietklassen blijven verder werken, 
ondanks de Covid-19 restricties en het sluiten van de scholen 
door de overheid. De Brick Children school werd de uitvalsbasis 
voor alle nieuwe activiteiten die nog konden en mochten geor-
ganiseerd worden.

Naast heel wat families die in het regenseizoen en wegens de 
pandemie niet naar hun dorpen waren teruggekeerd, arriveerden 
begin oktober kleine groepen van telkens een 40-tal gezinnen in 
de steenbakkerijen. Deze mensen hebben geen enkele keuze, het 
is werken of verhongeren.

Het Kopila Nepa is dankzij de voorziene IT-infrastructuur in de 
Brick Children School onmiddellijk kunnen starten met lessen 
via ‘Zoom’ sessies. Er werden extra budgetten vrijgemaakt om 
gezinnen te voorzien van een internetaansluiting. In een eerste 
fase werd aan 17 leerlingen les gegeven. Aan de ouders werd ge-
vraagd om minstens een uur van de drie uur durende sessies mee 
te volgen. Men gaf tips aan de ouders om hun kinderen minstens 
elke dag twee uur aan het werk te zetten en ook het huiswerk 
werd op die manier besproken en verdeeld. De nadruk werd vooral 
gelegd op de standvastigheid, de opgelegde oefeningen, wiskunde 
en taal, het ondersteunen en het verbeteren van hun gedrag en 
specifiek ook de zorg voor elkaar en de hygiëne.

Maar er waren natuurlijk heel wat ouders en kinderen die niet 
konden worden bereikt. Daarom werden, tegen de regels in, toch 
kleine groepen kinderen toegelaten in de Brick Children School. 
Door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, werd les gegeven 
aan kleine groepen kinderen. Daarnaast werd gestart met 14 ‘on 
the spot’ klassen en dit op vier locaties in omliggende steenbak-

kerijen. In Harisiddhi volgden 35 leerlingen bij drie leerkrachten in 
shiften les. In Jharuwarasi, de Hanuman steenbakkerij, volgden 30 
leerlingen op twee locaties en in twee shiften les bij één leerkracht 
en een helper van het Kopila Nepa team. In Jhaukhel, in de ‘VIP’ 
steenbakkerij volgden 20 kinderen les bij één leerkracht en dit op 
twee locaties en ook in twee shiften. In Banepa, gelegen buiten 
de vallei van Kathmandu volgden 30 kinderen op vier locaties en 
in twee shiften les bij twee leerkrachten die werden opgeleid door 
het Kopila Nepa team. 

Bijzonder is dat één van de leerkrachten een voormalige leerling 
was van de Brick Children School.

De lessen gaan door in gehuurde of ter beschikking gestelde 
ruimten die goed worden verlucht. Aan de leerlingen werden 
mondmaskers en een persoonlijk stuk zeep ter beschikking gesteld. 
Ze kregen introductielessen in verband met Covid-19 om op die 
manier besmetting te voorkomen. De eetmalen worden in de gaar-
keukens klaargemaakt door de helpers van het Kopila Nepa team.
Sommige leerlingen ontvingen al een uniform, de leerlingen van 
de naailessen van de Brick Children School zorgen in de komende 
weken voor de overige schooluniformen. Er kwamen heel veel 
positieve reacties van de ouders die opgelucht waren dat hun 
kinderen in deze barre tijden toch naar school konden. Het respect 
en de appreciatie voor de inzet van de leerkrachten van het Kopila 
Nepa team is daardoor enorm toegenomen en het gaf hen ook 
een boost om toch door te zetten.
De naaiklassen in de Brick Children School gaan ook door, maar 
natuurlijk in bijzondere omstandigheden. Twaalf vrouwen volgen 
de cursus in twee verschillende gespreide sessies. Ze werken de 
laatste weken vooral aan de uniformen voor de kinderen. De leer-
kracht gaat ook op locatie les geven in Sanagoan. Van de laatste 
lichting vrouwen die les volgden in de Brick Children School en 
er hun diploma behaalden, zijn er ondertussen zes tewerkgesteld 
in de industrie. Ze maken stoffen overtrekken voor stoelen. Eens 

temeer een succesverhaal en een dikke pluim voor het Kopila 
Nepa team dat zo’n 15 jaar geleden met de naailessen startte.

Ook in het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School 
lopen de activiteiten gewoon door. De coördinator neemt elke 
dag contact op met de ouders, via telefoon of via internet. De 
therapeuten en de leerkracht geven instructies door aan de ouders. 
Elke week worden er een aantal vaste huisbezoeken gepland. Het 
CP-team neemt de nodige materialen mee om er ter plaatse de 
oefeningen met de kinderen te kunnen uitvoeren. Er zijn per week 
meerdere ‘zoom’ sessies vanuit de Brick Children School voorzien, 
waaraan de ouders en de kinderen deelnemen. De toestand van de 
kinderen Ishan en Aron blijft verbeteren. Aaron Khadka zijn toe-
stand is stabiel. Daniel Maharjan kan al meerdere tijd zelfstandig 
rechtop zitten, maar het blijft moeilijk. In november kwamen er 
twee nieuwe kinderen met een beperking naar het CP Centrum in 

BelgIuM BrICK ChIldren SChOOl FOundaTIOn

dhanYaBad
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KPC STeunT haKu

Het Kinder Psychiatrisch Centrum van Genk, waar onze voorzitster 
Betty Moureaux werkt, levert al jaren prachtig werk in de geestelijke 
gezondheidszorg.

De coronacrisis heeft voor heel veel jongeren een grote impact. De vraag 
naar hulp is nu nog groter dan voorheen. Ondanks deze moeilijke periode 
in eigen land durft KPC ook naar Nepal kijken en meer bepaald naar Haku.

Al jaren zet Betty zich keihard in voor dit project en dat weten ze bij 
KPC maar al te goed. Elke gelegenheid neemt Betty te baat om over haar 
levenswerk te vertellen. Haar enthousiasme en gedrevenheid om met en 
voor jongeren in Nepal te werken wil men belonen.

KPC weet als geen ander dat het streven naar een psychisch welzijn bij 
kinderen van levensbelang is voor hun ontwikkeling. De kans op onder-
wijs en de kans op een degelijke opvoeding bevorderen de ontwikkeling  
van de kinderen.

In dit Haku project is de steun aan getraumatiseerde jongeren van groot 
belang. Ook meisjes de kans geven om naar school te gaan, is bouwen 
aan de toekomst van het land.
Het bestuursorgaan van KPC besliste om dit jaar het Haku Project te 
steunen.
Door de jongeren nu een kans te geven op onderwijs kunnen ze zich 
weerbaarder maken om later de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Bedankt KPC voor jullie steun!

de Brick Children School. Rahul Tamang kwam na hospitalisatie 
in behandeling in het CP centrum.

Wat met de toekomst van de Belgium Brick Children School 
Foundation? Een team van de vaste kern werkt momenteel aan 
de oprichting van de vzw BBCSF. In de komende maanden zal 
het duidelijk worden onder welk wettelijk statuut de BBCSF in de 
toekomst verder zal werken. We houden jullie zeker en vast op de 
hoogte. Jullie Brick- en Cerebral Palsy kinderen, het Kopila Nepa 
team en de vrijwilligers van de BBCSF danken jullie alvast voor de 
extra steun die ze kregen om jullie wonderlijk en succesvol project 
‘Brick by Brick’, ‘Steen voor Steen’ verder te zetten.

Een dikke merci. De BBCSF steunen kan voorlopig even niet via 
BIKAS , maar we werken met veel liefde en overtuiging aan de 
toekomst.
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Voedselpaketten verdeeld in de regio Gokarna 
Kathmandu

In de maand december ontvingen we een verontrustend 
telefoontje van onze gids Chuda die in Kathmandu woont. 
Net zoals enkele maanden voordien heerste er hongers-
nood onder de plaatselijke bevolking.

De pandemie en de bestrijding ervan door restrictieve 
maatregelen hadden (en hebben nog steeds) een enorme 
impact. Het toerisme, één van de belangrijkste bronnen 
van inkomsten, ligt volledig stil. Er is geen financieel 
vangnet in de wet voorzien waardoor geen werk letterlijk 
geen eten betekent.

Wij van Bikas konden en wilden onze ogen hier niet voor 
sluiten. Na een kort overleg met het kernbestuur is de 
beslissing genomen acuut op de situatie in te spelen door 
het uitdelen van voedselpakketten (rijst van hoogwaardige 
kwaliteit) aan een twintigtal gezinnen ter plaatse.
Uiteraard was dit slechts een tijdelijke oplossing maar 
het stemt ons positief dat we toch de nood een beetje 
gelenigd hebben.

Deze hulp was niet mogelijk geweest zonder jullie finan-
ciële steun, waarvoor onze oprechte dank.

Wil je nog een bijdrage doen, dat kan op de 
rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002, met 
de vermelding ‘Khandbari school’. Giften vanaf 40 
euro geven recht op een fiscaal attest.

Guy en José Der Kinderen – Smulders

COrOna nOOdhulP Van TreKKIngSgIdS   naar PaThaOrIJder In KaThMandu
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Ngawa Tamang, die jaren als berggids werkte, geraakte 
volledig werkloos toen de coronapandemie uitbrak. De 
toeristische sector viel stil en vele duizenden en duizenden 
mensen geraakten zonder werk. Men had geen inkomen, 
geen sociale zekerheid om op terug te vallen en velen 
hadden het heel moeilijk om te overleven.
Het spaarpotje dat Ngawa gedurende jaren langzaam had 
opgebouwd, verminderde vlug. Hij was genoodzaakt om 
op zoek te gaan naar andere inkomsten.
Eenmaal men na de lockdown terug buitenshuis mocht, 
zocht Ngawa werk in de bouwsector. Voor een klein 
dagloontje van een paar euro moest hij keihard werken.
Blaren op zijn handen en een pijnlijke rug waren het ge-
volg, zeker niet bevorderlijk voor zijn gezondheid. Daarbij 
kreeg hij zijn loon niet helemaal uitbetaald. Zelfs maanden 
later is hij nog steeds niet volledig vergoed. Het was een 
zware beproeving en hij voelde zich uitgebuit. Dit werk 
kon en wilde hij niet blijven doen.

Ngawa is dan op zoek gegaan naar een andere manier om 
zijn dagelijks kost te verdienen. Zijn kleine scooter zou 
hem hierbij wel eens kunnen helpen. Hij begon met het 
vervoeren van mensen, achteraan op zijn scooter. Dit lukte 
vrij goed en hij verdiende terug wat geld. Hij sloot zich 
aan bij de Pathao groep, een vervoersbedrijf dat in Nepal 
een netwerk van 85 000 bestuurders heeft. Men kan het 
vergelijken met Uber dat in het Westen goed gekend is.
Via een app doet men een aanvraag voor een vervoermid-
del, voornamelijk voor een brommer. Op de smartphone 
krijgt de aanvrager te zien wie in de buurt is en wie vrij 
is. Men kan dan een oproep lanceren. Op het scherm 
van de Pathaorijder verschijnt de oproep en kan hij deze 
aanvaarden. 
Daar in Nepal het navigatiesysteem vaak slecht of ge-
woonweg niet werkt, is de bestuurder genoodzaakt om 
zijn klant te bellen om zo zeker te zijn waar hij hem dient 
op te pikken. Na de rit betaalt de klant cash en kan hij een 
review schrijven in de Pathao app.

Het vervoersbedrijf Pathao startte in 2015 in Bangladesh 
als een pakjesdienst met privé brommers en fietsen. Een 
jaar later begonnen ze met personenvervoer. In het hec-
tische verkeer van de grootsteden in Bangladesh bleek dit 
een ideaal vervoermiddel te zijn.
Sinds 2019 is men ook in Kathmandu begonnen. Al vlug 
bleek de hoofdstad met ruim anderhalf miljoen inwoners 
een geschikte plaats om uit te breiden. Het alsmaar toe-
nemende verkeer met steeds langere files zorgt ervoor dat 
brommers vlugger vooruit geraken dan auto’s. Daarbij is 
het vervoer met brommers voordeliger dan met de wagen, 
maar uiteraard ook beperkt tot één passagier.
Een vereiste is dat het datanetwerk goed werkt en dat kan 
nog wel eens tegenvallen in Nepal. Ook al heeft men de 
laatste jaren hierin geïnvesteerd toch valt geregeld zowel 
het wifi- als het gewone telefoonnetwerk wel eens uit.

Al vlug ondervond Ngawa dat zijn oude scooter niet krachtig 
genoeg was. Bij steilere hellingen diende hij af te stappen en 
geraakte hij zonder duwen niet bergop. De klanten konden dit 
niet waarderen en hierdoor was hij genoodzaakt om op zoek 
te gaan naar een krachtigere brommer. Hij verkocht zijn oude, 
trouwe scooter en kocht een zwaardere, tweedehands brommer. 
Hiervoor diende hij een lening van twee jaar af te sluiten waarvoor 
hij maandelijks 4500 NPR moet afbetalen.

Na de lockdown werd het gemotoriseerd verkeer in Kathmandu 
gesegmenteerd. Afhankelijk van de even of oneven nummerplaten 
mocht men beurtelings de weg op. Zo kon Ngawa om de twee 
dagen werken en op zulke dagen kon hij tot 40 ritten doen.
Nu deze regel afgeschaft is, heeft hij maximum 20 ritten. Toch het 
gebeurt ook dat hij slechts 10 ritten heeft. Het werkaanbod moet 
nu door meer mensen gedeeld worden en wat Ngawa anders om 
de twee dagen verdiende, ontvangt hij nu na twee dagen werken.

Om voor Pathao te mogen rijden, moet men lid zijn en moeten 
de rijders 20% commissie afstaan.
Ngawa heeft in enkele maanden tijd goed werk geleverd en kreeg 
vele goede reviews op de Pathao-app. Aan de 500 beste Pathao-
rijders van Kathmandu werd door de maatschappij een erkenning 
gegeven in de vorm van een sleutelhanger met eigen naam erop, 
evenals een warme jas met daarop het logo van Pathao. Ook 
Ngawa kreeg dit en is nu fier dat hij een ‘Pathao champion’ is. 
Het stimuleert hem om goed te blijven werken en dit voor weinig 
geld. Een slimme zet van Pathao.

Elke ochtend om 6 uur begint Ngawa aan zijn dagtaak die meestal 
tot ’s avonds laat duurt.
Deze lange dagen werken levert hem 2000 à 2500 NPR op, zo’n 
15 à 19 euro. Na de aftrek van alle kosten houdt hij hier nog 
slechts de helft van over. De 20% commissie, benzine, het gebruik 
van zijn smartphone en ook de aflossing van de lening voor zijn 
brommer halveren zijn inkomsten.

Toch Ngawa is blij dat hij werk heeft en daarbij dadelijk cash in 
handen krijgt.
Een vriend van hem die in normale tijden een trekkingsbureau 
runt, gaf hem een ‘PP’ (Poly Propyleen pak), een beschermings-
pak dat hij tegen Covid 19 gebruikt. Hoe efficiënt dit is, is nog 
maar de vraag. Een mondmasker moet hij zelf voorzien. Daar het 
momenteel winter is, kan het behoorlijk koud zijn in Kathmandu 
en is het dragen van warme kledij aangewezen. Ngawa gebruikt 
hiervoor zijn expeditiekledij die nu heel goed van pas komt. 

Dat dit leven een serieuze ommezwaai is voor Ngawa kan je wel 
zeggen, toch geniet hij van zijn nieuwe job. Maar als berggids 
hoopt hij dat deze werkomstandigheden tijdelijk zijn want zijn 
lievelingswerk ligt in de bergen.
Ngawa is een enorm sociaal en positief ingestelde persoon die 
niets liever doet dan omgaan met mensen. Hij vergelijkt zijn 
nieuwe job een beetje met zijn werk als trekkingsgids. Zoveel 
verschillende mensen met telkens andere verhalen is toch altijd 
boeiend om naar te luisteren, zegt hij. Elke persoon heeft wel iets 

te vertellen en terwijl hij op zijn brommer door het verkeer raast, 
wordt er heel wat afgepraat.
Ngawa geniet van deze sociale contacten en ook al is hij ‘s avonds 
moe en is zijn inkomen beperkt, hij is tevreden met wat hij nu kan 
doen. Stil zitten en wachten is niets voor hem.

Zijn positieve ingesteldheid is lovenswaardig, ondanks zijn moei-
lijke situatie zoekt hij naar mogelijkheden om te overleven. “Als de 
dag komt dat ik weer kan gidsen”, zegt hij, “dan gaat mijn brommer 
aan de kant en trek ik met heel veel plezier mijn bergschoenen 
weer aan. Terwijl ik nu door Kathmandu rijd, zie ik in de verte de 
besneeuwde toppen van de Himalaya en droom ik van een trek-
king. Nu geniet ik van de mensen die ik ontmoet maar ooit trekken 
we weer samen de bergen in. Dat is mijn leven,” zegt Ngawa, “en 
veel gezonder dan al die uitlaatgassen die ik nu moet inademen.”

Betty Moureaux,
Voorzitster vzw Bikas
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*TELEX*TELEX*TELEX*

AFVAL RECYCLEREN EN KUNST CREËREN
We schreven al eerder over de enorme hoeveelheden afval die 
achtergelaten worden op de Mount Everest. Het zal weldra 
worden verzameld, gerecycleerd en omgezet in een kunstwerk 
dat zal worden tentoongesteld in het Sagarmatha Next Center. 
Deze locatie op 3 780 meter hoogte en op twee dagen stappen 
van Lukla, de poort tot de Everest, beschikt over een eigen 
installatie voor afvalverwerking. Het Sagarmatha Pollution 
Control Committee dat het ophalen en verwerken van het 
afval coördineert, neemt initiatieven om de afvalproblematiek 
onder controle te houden, zoals deze tentoonstelling waar ook 
andere kunstwerken worden tentoongesteld en gekocht kun-
nen worden. De opbrengst zal bijdragen tot de bescherming 
van het gebied..

VERGISSEN IS MENSELIJK
Een toestel van Buddha Air met 69 passagiers aan boord ver-
giste zich in december vorig jaar van vliegveld. In plaats van in 
Janakpur te landen, zette het zich aan de grond in Pokhara. Beide 
steden liggen zo’n 365 km uit elkaar. Volgens een woordvoerder 
konden een communicatiestoornis of  een fout van de piloten 
mogelijke oorzaken zijn. Aangezien er geen directe vluchtroute 
bestaat tussen Janakpur en Pokhara was een speciale toestem-
ming nodig om de passagiers, waaronder drie kinderen, met 
een paar uur vertraging naar de juiste bestemming te brengen.

BENGAALSE TIJGER OP RECORDHOOGTE GE-
FILMD IN NEPAL
De tijger werd in november vorig jaar twee keer gespot door een 
camera, die was geïnstalleerd om rode panda’s te monitoren in 
een bos in het oosten van Nepal. Op de camerabeelden, geno-
men op een recordhoogte van 3 165 meter, werd verrassend de 
grote katachtige gefilmd. De Bengaalse tijgers zijn voornamelijk 
te vinden rond de Gangesdelta in de Zuid-Aziatische regio 
Bengalen. Eerder werd al wel een tijger gespot op 2 500 meter 
hoogte. Volgens experten kan de klimaatverandering een reden 
zijn waarom de tijgers hogere regionen gaan opzoeken. Anderen 
menen dat het kan te maken hebben bij gebrek aan leefgebied 
en prooien. Nepal heeft als doel gesteld om het aantal tijgers 
tegen 2022 te verdubbelen en lijkt daarin te lukken.

BOSBRANDEN
In de Himalaya bedreigen bosbranden de fauna en flora. 
Op verschillende bergen woeden sinds november vorig jaar 
bosbranden. In het district Manang, ten noordwesten van 
Kathmandu, zijn al meer dan 700 ha bos vernield. Bosbranden 
komen in Nepal geregeld voor. Deze keer brandt het echter op 
hogere en steilere plaatsen, wat de bluswerken bemoeilijkt. Het 
Nepalese ministerie van Milieu is bezorgd om de wilde dieren 
in de regio, zoals sneeuwluipaarden, wolven en muskusherten

BUURLANDEN KRIJGEN VAN INDIA GRATIS MIL-
JOENEN VACCINS
India begon in de tweede helft van januari met het vaccineren 

van zijn eigen bevolking. Een paar dagen later stuurde het meer 
dan 3,2 miljoen doses naar Bangladesh, Bhutan, de Maldiven 
en ook Nepal. Er zullen nog donaties volgen aan andere landen 
zoals Sri Lanka en Afghanistan. India is de thuisbasis van een 
robuuste vaccinindustrie, waaronder het Serum Institute of  
India, dat al vroeg in de pandemie een samenwerkingsverband 
vormde om het vaccin van Oxford-AstraZeneca te produceren.

DE EERSTE FIETSPADEN EN FIETSPARKEER-
PLAATSEN WELDRA EEN FEIT
Patan, één van de oudste koningssteden in de Kathmanduvallei, 
is van plan om een fietsstad te worden. De luchtvervuiling in 
de vallei van Kathmandu zijn het ergst tijdens de winter. De 
uitlaatgassen van het gemotoriseerd verkeer blijven door de 
weersomstandigheden immers in de vallei hangen. In januari 
werd een kritieke grens bereikt. De luchtpollutie leidde tot 
ademhalingsproblemen, vooral bij kinderen, oudere mensen 
en Covid-19 patiënten. Patan wil het historische centrum ver-
keersvrij maken, behalve voor tweewielers.

MICROPLASTIC OP DE EVEREST
De massa klimmers die jaarlijks in niet-coronatijden ’s werelds hoogste 
trachten te overwinnen, laat al dan niet ongewild sporen achter. Jaarlijks 

worden tonnen afval achtergelaten. Maar ook de sneeuw is niet zuiver. 
Op 8 300 meter hoogte blijkt deze bevuild met microplastic, nooit 
eerder zo hoog aangetroffen. Het tijdschrift ‘One Earth’ publiceerde 
in de herfst van vorig jaar een reeks artikelen hierover. Meer dan dertig 
wetenschappers gingen van april tot juni op pad in de Khumbu-vallei. 
Ze richtten vijf  weerstations in en verzamelden honderden monsters 
van onder meer gesteente, water, sneeuw en ijs. De resultaten maken 
nogmaals duidelijk hoe groot de invloed van de mens  is op de natuur, 
zelfs in de hoogste gebieden van onze planeet.

K2 VOOR HET EERST TIJDENS DE WINTER BE-
DWONGEN DOOR NEPALESE KLIMMERS
Tijdens de nacht van 16 januari heeft een team van Nepalese 
sherpa’s voor het eerst de top van de K2 bedwongen, met zijn 
8 611 m hoogte de op één  na hoogste berg ter wereld. Deze 
reus bevindt zich in het Karakoram gebergte op de grens tussen 
Pakistan en China. Het was de enige ‘achtduizender’ die nog 
niet beklommen was tijdens de winter. De Nepalese alpinisten 
hadden om 1 uur ’s nachts lokale tijd de beklimming aangevat 
en om 16.56 uur hadden ze de top bereikt. De eerste beklim-
ming van de K2 dateert al van 31 juli 1954. Paul Hegge bereikte 
in 2018 als eerste Belg de top. De top van de K2 bereiken is 
een veel moeilijkere onderneming dan de Mount Everest. Veel 
alpinisten lieten het leven op zijn flanken.

*TELEX*

www.wegwijzer.be

Toerist in eigen land?
Met Wegwijzer sta je altijd een stapje voor

Leesplezier
Reiskrant « Dicht bij je kot »
Reiskrant « Escapades in Wallonië »

Wandelverslagen
Inspiratie

Fietsverslagen

Stevige dossiers
Goedkoop overnachten in Wallonië
Wildkamperen tips & tricks
DIY van bus tot camper

OnTBIJT In 
Oud-TurnhOuT 
TVV ManJuWa

De coronapandemie houdt onze activiteitenkalender 
nog steeds in de ban. Reeds drie keer hebben we 
een datum voor het ontbijtbuffet vooruitgeschoven. 
Nu hebben we een vierde maal een datum geprikt, 
hopelijk voor de laatste keer.

Rekening houdende met de positieve vooruitzichten 
dankzij de geplande vaccinatiecampagne, hopen 
we het ontbijt veilig te laten doorgaan op zondag 
5 september. Wie zijn deelname wil annuleren, 
omdat bijvoorbeeld de nieuwe datum niet past, kan 
zijn geld terugvragen. Geef ons zo snel mogelijk 
een seintje.
Het waterproject is ondertussen bijna volledig 
afgewerkt. Zoals gepland zullen we jullie tijdens 
het ontbijt hierover uitgebreid informeren en do-
cumenteren.

We hopen de watertoevoer in eigen persoon sym-
bolisch te kunnen openen ergens in september/ 
oktober.

We blijven benadrukken dat dit project nooit 
gerealiseerd zou zijn zonder jullie steun. Onze 
oprechte dank hiervoor, of zoals men in Nepal zegt 
‘dhanyabad’.

Guy en José Der Kinderen – Smulders.

(Meer over het Manjuwa project kan je lezen op de 
pagina’s 3 t/m 6 van dit tijdschrift)

uPdaTe FIlMaVOnd 

MeT Jelle VeYT

De geplande filmavond in Oud-Turnhout, waarin 
Jelle Veyt vertelt over zijn reizen, is uitgesteld tot 
25 november.

Ook voor Jelle strooide Covid-19 roet in het eten. 
Vorig jaar heeft hij zijn reis naar de Kilimanjaro 
moeten onderbreken. Het avontuur is ondertussen 
terug van start gegaan en er wordt verwacht dat 
Jelle ongeveer half oktober zal terugkeren.

Noteer dit alvast in je agenda, meer informatie 
volgt nog.

BIKaS aCTIeF
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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… 

gIFTen
Voor een gift van 15 euro per jaar ontvang je 
ons trimestrieel tijdschrift (zwart-wit) per post 
en/ of online in kleur. Vanaf een gift van 40 euro 
ontvang je een fiscaal attest. Je kan ons steunen 
op het nummer BE32 2200 7878 0002 op naam 
van Bikas vzw.


