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In april werd het Nepalese Nieuwjaar gevierd, waren er verkie-
zingscampagnes en religieuze feesten met massa-evenementen. 
Daarbij waren er nog de vele gastarbeiders die uit buurland India 
terug naar huis kwamen om thuis te vieren. Op dat moment leek 
het coronavirus zo ver weg.
Duizenden Indiërs die het internationaal reisverbod uit eigen land 

Even leek Nepal te ontsnappen aan de coronapandemie maar in 
april kwam er een dramatische stijging in het aantal besmet-
tingen. De toestand werd zeer ernstig. De kloof tussen noord en 
zuid, tussen arm en rijk werd nog duidelijker.
De besmettingscijfers stegen, de ziekenhuisopnames swingden de 
pan uit en de overlijdens bereikten nooit geziene pieken.

NEPAL VECHT TEGEN CORONA EN TEGEN ARMOEDE.

Sommigen verliezen in een tijd van crisis het noorden en beweren met 
zuiderse heftigheid dat de toekomst van het westen in het oosten ligt. 

(Gaston Eykens)
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omzeilden, staken de grens over om vanuit Nepal het vliegtuig 
te nemen.
Het coronavirus en zeker de Indiase variant vonden het geschikte 
vervoermiddel en verspreidden zich als een lopend vuurtje. Deze 
keer waren het niet enkel de steden waar het virus opdook. Nu 
verspreidde het virus zich razendsnel over heel het land. In de 
vlakte van de Terai, in vele afgelegen dorpjes in alle uithoeken 
van het land, overal werden mensen besmet, tot zelfs in het 
basiskamp van de Everest. 

Tot ieders grote verbazing werden vele buitenlanders toegelaten 
om deel te nemen aan expedities. Het was jaren geleden dat de 
overheid nog zoveel klimvergunningen toekende. Uiteraard had 
dit alles met geld te maken. Dat er hier vroeg of laat problemen 
van zouden komen, was dan ook slechts een kwestie van tijd.
De regering bleef halsstarrig beweren dat er geen coronavirus 
circuleerde onder de bergbeklimmers. Ondanks repatriëringen, 
ziekenhuisopnames en interviews die besmette klimmers en lokale 
mensen gaven, ontkenden de autoriteiten dit probleem.

Van onze partners in Nepal kregen we berichten dat overal in 
Nepal mensen ziek werden, ook in de afgelegen dorpen waar we 
met Bikas projecten leiden. Men beschreef het als een soort griep 
maar dan vaak veel erger.
In de afgelegen gebieden werd niet getest, men had hiervoor geen 
mogelijkheden. Toch ging men er vanuit dat het corona was daar 
de symptomen die men beschreef dezelfde waren als deze van 
Covid-19. Veel mensen konden geen hulp krijgen, geraakten niet 
in ziekenhuizen en als men er dan toch geraakte, was er vaak 
geen hulp voor hen. Er was een tekort aan zuurstofflessen zodat 
mensen met ernstige problemen en zuurstoftekort het vaak niet 
overleefden. Doordat de ziekenhuizen vol lagen, werden er soms 
mensen op straat behandeld. Sommigen haalden de ziekenhuizen 
gewoonweg niet, anderen stierven onderweg of soms zelfs op de 
stoep van het ziekenhuis.

De wet van de sterkste gold ook nu weer en voor sommige men-
sen was medische verzorging gemakkelijker bereikbaar dan voor 
anderen.
Vele vreselijke verhalen kregen we te horen en we zagen afschrik-
wekkende beelden die ons aan de toestand in India deden denken. 

De gezondheidszorg stortte in elkaar en een tweede lockdown 
werd onvermijdelijk om de verspreiding van het virus zoveel mo-
gelijk in te perken. Met de lockdown kwamen weer de armoede 
en het voedseltekort naar boven.
Veel families hadden geen inkomen meer. Dagloners konden 
geen werk meer vinden en het geld om eten te kopen was vlug 
opgeleefd. Van de overheid kwam er geen enkele steun.

Het vaccineren, waarmee men de verspreiding probeert tegen te 
houden, kwam maar heel moeizaam op gang. 
Tijdens de eerste coronagolf werd Nepal relatief gespaard van 
besmettingen. Vele Nepalezen geloofden dat hun goden hen 
beschermden en dat zij een sterk ras waren.
Vaccineren vonden sommigen dan ook niet nodig. Nu de tweede 
golf met de Indiase variant heel hard toeslaat, is de bereidheid 
tot vaccineren zéér groot. Men schreeuwt nu om meer en meer 
vaccins maar die komen echter met mondjesmaat toe.
Tot op heden kreeg maar een klein percentage van de bevolking 
de kans om zich te laten inenten.
Men hanteert ongeveer hetzelfde vaccinatiebeleid als in ons land. 
Eerst komen degenen in aanmerking die in de zorg werken, dan 
ouderen, mensen met onderliggende problemen, enz. Afhankelijk 
van het vaccin zijn er ook leeftijdsbeperkingen. India dat tot voor 
de tweede coronagolf de grootste vaccinleverancier was, stopte 
met de leveringen omdat ze de vaccins zelf broodnodig hadden. 
De Chinese vaccins kwamen er wel maar de doeltreffendheid 
ervan werd in vraag gesteld. 

Onlangs werden er vier miljoen vaccins uit China gekocht en 
vanuit de VS werden er 1, 5 miljoen dosissen van het Johnson & 
Johnson vaccin gedoneerd.
Men hoopt tegen oktober aan een vaccinatiegraad van vijftig 
procent van de volwassen bevolking te komen. Toch hangt er 
veel van af wat men krijgt of wat men kan kopen. Men rekent op 
nog meer giften van het rijkere Westen, maar die laten op zich 
wachten. En dan is er nog de vraag, hoe krijgt men deze vaccins 
in de afgelegen gebieden? Er is nog een lange weg te gaan…

Nepal gaat door een crisis die verschrikkelijk is. Voor het tweede 
jaar op rij gaat het toeristenseizoen niet door. Honderdduizen-
den mensen hebben hierdoor geen inkomen en de armoede slaat 
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wild om zich heen. Door de tweede lockdown kwam er een nog 
grotere nood. Voordien probeerde men om toch ergens werk te 
vinden, vaak onderbetaald en in slechte omstandigheden. Met 
de lockdown was er geen schijn van kans om geld te verdienen, 
zelfs niet tegen een hongerloon. Men vocht nu niet alleen tegen 
corona maar ook tegen honger.

We kregen hulpvragen om voedsel te voorzien. Mensen verkeerden 
in hongersnood en konden nog met moeite eten voor hen en hun 
kinderen voorzien.
Net zoals vorig jaar wilden we met Bikas niet aan de kant blijven 
toekijken en zijn we op de noodkreet van onze Nepalese vrienden 
ingegaan.
Via Ngawa Tamang kregen we de vraag om gezinnen te helpen 
met voedselpakketten. Het gaat hier om mensen die na de aard-
beving uit de Haku regio kwamen en zich in de Kathmandu vallei 
vestigden. Hun proviand geraakte op en werken om geld voor 
eten te verdienen was onmogelijk. Met de Haku groep sprongen 
we ter hulp.
Ook vanuit de groep van Khandbari werd hulp gegeven en dit 
aan verschillende gezinnen in de Kathmandu vallei en ook aan 
gezinnen in Khandbari.
Vanuit het Jo Logghe Noodfonds werden er voedselpakketten 
bedeeld aan studenten, daklozen en noodlijdende families. Ook 
aan families die door de overstromingen ten gevolge van de hevige 
moessonregens alles verloren hebben, werden er ook nog andere 
goederen overhandigd.
Deze mensen zijn ons uitermate dankbaar. Met onze hulp krijgen 
ze weer wat ademruimte en ontsnappen ze aan de hongerdood.

Twee maanden na de lockdown zag men het aantal besmettingen 
dalen. De ziekenhuisopnames namen stilaan af en ook het aantal 
sterfgevallen liep terug.
Geleidelijk kwamen er versoepelingen. De winkels gingen deels 
terug open en het openbaar transport mocht stilaan opnieuw 
rijden. Overal zag men meer en meer mensen samenkomen en 
hier en daar konden mensen weer aan het werk.
Maar nu de coronaregels gedurende enkele weken gaandeweg 
versoepelen, ziet men dat de besmettingscijfers terug toenemen. 
Vele Nepalezen uiten hun bezorgdheid. Hoe gaat dit evolueren… 
Hoe moeten de mensen hier verder leven…?
Hoe veerkrachtig de Nepalese bevolking ook is, op een bepaald 
moment verdwijnt het draagvlak.
Ondanks deze buitengewoon trieste situatie klagen de Nepalezen 
niet. Men bidt tot de goden voor hulp en men hoopt op betere 
tijden.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas

Wil jij de Nepalezen ook in deze uiterst moeilijke periode 
helpen, steun dan BIKAS op rekeningnr.
BE32 2200 7878 0002.

In de strijd tegen Covid-19 stuurde België via B-Fast, 
het noodhulpteam van de federale overheid, bij het 
uitbreken van een tweede coranagolf in Zuid-Azië 
een miljoen chirurgische mondmaskers en 2 000 
nasale zuurstofkatheders naar Nepal. Ere-consul van 
België Ang Tshering Sherpa nam de hulpgoederen in 
ontvangst. Ons land wilde zich zo solidair tonen met 
het zwaar getroffen Himalaya staatje. De Nepalese 
ambassadeur in ons land, Gahendra Rajbhandari, uitte 
meteen zijn dank op Twitter.

BELGISCHE 
NOODHULP
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MALLAJ
Zoals je in het Bikas tijdschrift van april-mei-juni 2021 reeds kon 
lezen, heeft het zoeken naar een aannemer heel wat voeten in de 
aarde gehad, vooral omdat er een nationale aanbesteding moest 
uitgeschreven worden.

Op 2 juni hebben we dan het bericht gekregen dat er een aan-
besteding was uitgeschreven. Begin juli kregen we te horen dat 
er negen kandidaten ingeschreven waren. Deze negen offertes 
moesten eerst door de plaatselijke overheid gecontroleerd worden 
alvorens een firma kon aangeduid worden.
En toen kwam er weer een Corona-golf met volledige lockdown 
waardoor alles kwam stil te liggen. Volgens de laatste berichten 
zijn er nog geen versoepelingen maar onze moedige Nepalese 
vrienden hebben toch doorgewerkt. Uiteindelijk zijn er van de 
negen kandidaten slechts drie overgebleven die mogelijk in aan-
merking zouden komen voor het bouwen van de school. Op 27 
juni werd de definitieve keuze gemaakt waarna een periode van 
zeven dagen werd ingesteld om mogelijke bezwaren in te dienen.
Op 8 juli kwam het bericht binnen dat de opdracht gaat naar 
Thrishkti  Construction and Engineering Pvt. Ltd. uit Bhaktapur 
zodat de werken kunnen beginnen.

Andere positieve berichten zijn dat we via de provincie Antwerpen 
( 4de pijler ) een subsidie van 10 000 euro kregen en vanwege 
de gemeente Lille werd een subsidie van 2 500 euro toegezegd. 
Een aanvraag voor subsidie bij de gemeente Oud Turnhout wordt 
opgemaakt.

Wil je dit project mee ondersteunen dan is jouw bijdrage 
meer dan welkom op het rekeningnummer van Bikas 
BE 32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Mallaj’. 

Jill Vervoort, José Smulders en Karel Arets

DE SCHOLEN VAN HAKU
Terug water in de school van Thulo Haku

In het voorjaar kregen we een hulpkreet uit Thulo Haku.
De stroompjes die de kranen van water voorzagen, waren 
droog gevallen. Het hele dorp leed onder dit watertekort en 
zeker ook de school.
Naast het wegvallen van drinkbaar water kregen ook de 
toiletten geen wateraanvoer meer. Men sloot het sanitaire 
blok waardoor de jongeren noodgedwongen hun behoeften 
ergens in de omliggende struiken gingen doen. Uiteraard 
brengt zoiets een aanzienlijke vervuiling met zich mee en 
neemt de kans op infecties toe. De meisjes hadden het nog 
moeilijker. Zij gingen liever niet naar school dan hun behoefte 
in het openbaar te moeten doen.
Met Bikas wilden we dan ook heel vlug ingrijpen om deze 

4  BIKAS 32:3 - juli / augustus / september 2021  BIKAS 32:3 - juli / augustus / september 2021  5

ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

grote nood zo vlug mogelijk aan te pakken. Samen met de school-
gemeenschap en de lokale onderwijsregering DLPIU werden de 
handen in elkaar geslagen. We konden vlug starten met de aanleg 
van watervoorziening.
Maar toen kwam een tweede coronagolf die veel erger toesloeg 
dan voorheen en alles werd stil gelegd. Nepal ging eind april op-
nieuw  in lockdown. De scholen gingen weer op slot, ook deze van 
Haku. Het probleem van watertekort in de school werd hierdoor 
eventjes minder prangend. 

Enkele weken later besloten de dorpsbewoners om aan het 
zware werk te beginnen. Ondanks het regenseizoen werkten ze 
toch verder. De hevige plensbuien bemoeilijkten de werken maar 
toch lukte het de werklieden om tegen begin juli de cementen 
watertank af te werken.
Met man en macht werd een grote put gegraven. Door de grote 
stenen en rotsblokken die in de grond zaten werd dit een zeer 
arbeidsintensief werk. Gewapend met schoppen, hamers en pik-

houweel werden de stenen verbrijzeld om dan alsmaar dieper en 
dieper te kunnen graven. Vanuit de diepte moest men de aarde 
en het steenpuin naar boven gooien.
Het keiharde werk werd met zuivere mankracht gedaan, geen 
enkele machine kwam eraan te pas.

Een pijpleiding brengt het water van een hoger gelegen meertje 
naar het reservoir dat naast de school is gebouwd. Er werden een 
PVC tank, een waterzuiveringsfilter en nog enkele kranen geplaatst 
zodat ook de toiletten weer water krijgen. Met dit waterproject 
zal men 12 000 liter water kunnen opslaan. Begin juli werden 
de laatste werken gedaan. Een loodgieter uit Trisuli kwam langs 
om alles na te kijken en het systeem werd aangesloten. Iedereen 
was heel blij om te zien dat het water stroomde zoals gehoopt. 
Sindsdien heeft de school terug water. Net op tijd want men 
verwacht dat ze weldra terug open zal gaan.
Wij zijn heel blij dat we dit waterprobleem zo snel konden op-
lossen. Bij deze bedanken we iedereen die op onze hulpvraag 
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Vlijtige studentjes CEPP geeft vorming in Haku 

CEPP geeft vorming in Haku 
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inging. Met de steun van Bikas en door de vlugge aanpak van de 
mensen in Haku konden we dit zeer belangrijke waterproject zo 
vlug verwezenlijken.

Eind april kregen we geheel onverwachts het verheugende nieuws 
van CEPP dat zij de volgende dag naar Haku zouden gaan. Bikas 
werkt al jaren samen met CEPP voor de projecten ‘Van school tot 
school’. Teeka,de verantwoordelijke, zou samen met twee andere 
CEPP medewerkers, Hari Thapa en Michael Rai, op bezoek gaan 
naar Haku. Men wilde contacten leggen met de leerkrachten van 
de vier scholen van de Haku regio. 
Het werd een kleine expeditie voor de drie mannen uit Kathmandu. 
Als verwelkoming kregen ze een ferme regenbui. Na vele weken 
van extreme droogte was dit een aangename verkoeling.
De drie vertegenwoordigers van CEPP waren verbaasd dat nog 
zoveel mensen de kleurrijke en traditionele Tamang klederdracht 
droegen. Vrouwen met grote oorbellen en prachtige handge-
maakte hoedjes zijn typisch voor deze Tamang gemeenschap.

Ze bezochten de scholen van Thulo Haku, Haku Besi en Pangling. 
Voor een bezoek aan Nesing, dat verder gelegen is, was er on-
voldoende tijd. 
Met fierheid toonde men de omheining rond de school van 
Thulo Haku. Men zag dat deze goed was geplaatst. Later zullen 
er struiken en planten komen. Ook fruitboompjes zijn een optie, 
die krijgen dan een dubbele functie, enerzijds zorgen ze voor een 
groene omheining, anderzijds kunnen ze fruit geven.

Zoals al lang gekend gaf nu ook Teeka aan dat het gebied rond 
Sanu Haku heel erg onstabiel is en gevoelig voor aardverschuivin-
gen. Na de grote aardbeving van 2015 zijn de meeste mensen van 
Sanu Haku afgedaald naar Pangling waar het veel veiliger wonen 
is. Het is ook hier dat we met Bikas een schooltje bouwden. De 
huizen die nu nog in Sanu Haku staan, liggen in een gevaarlijke 
zone. Vorig jaar tijdens het regenseizoen passeerde een grote 
modderstroom net langs de huizen. Gelukkig was er toen weinig 
materiële schade. Het aanleggen van een weg in de omgeving 
zorgt ervoor dat alles nog vlugger erodeert. De kans is groot dat 
bij een volgende hevige regenperiode er wel huizen meegesleurd 
zullen worden. Teeka gaf aan dat er dringend gewerkt moet 
worden aan de stabilisatie van dit gebied. Aanplantingen zoals 
bodembedekkers zouden de grond beter kunnen vasthouden. Er 
werd al veel over gesproken maar concrete plannen zijn er nog 
niet gemaakt.

Pangling, dat vrij centraal ligt ten opzichte van de anderen drie 
scholen bleek voor CEPP de ideale plaats om een overleg te or-
ganiseren met de leerkrachten van de vier scholen.

Het was een eerste kennismaking voor allen en het werd aftoetsen 
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor een samenwerking. 
Hari van CEPP leidde de bijeenkomst aan de hand van een video 
gevolgd door een discussiemoment. Tegen het einde van de dag 
was iedereen bewust van het grote belang om ouders te betrek-
ken bij de schoolwerking. Ook stond men achter de bijscholingen 

om leerkrachten te blijven trainen om alzo ideeën op te doen die 
nuttig zijn bij het lesgeven. 

We hebben een hele hoop ideeën om samen met CEPP uit te 
werken. In de volgende maanden zullen we bekijken welke (kleine) 
stappen we kunnen zetten en wat haalbaar is.
We willen ons in geen geval opdringen maar we wensen wel bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling van de scholen van Haku. Het 
zal een langzaam groeiend proces zijn waaraan de leerkrachten 
van de vier scholen kunnen deelnemen.

Door de coronacrisis was de bouw van de tweede verdieping van 
het schoolgebouw van Thulo Haku uitgesteld. Halfweg juli begint 
het nieuwe fiscale jaar en DLPIU, de lokale onderwijsregering liet 
weten dat ze willen meefinancieren voor deze bouw. Bikas kan 
dan met DLPIU en de schoolgemeenschap tot een samenwerking 
komen. We zijn uitermate blij met dit goede nieuws maar we 
wachten met juichen tot de daad bij de woorden wordt gevoegd. 
Normaal gingen we vorig jaar al starten met de bouw maar door 
de coronacrisis werd dit uitgesteld.
We hopen dat in het najaar, na het regenseizoen de start van de 
bouw kan beginnen. We kijken er naar uit … maar we zullen, zoals 
we gewoon zijn…  nog eventjes geduld moeten hebben.

Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw

Wil jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnum-
mer 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

Tamangmensen in Haku
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VAN SCHOOL TOT SCHOOL

Goed onderwijs blijfT een uiTdaGinG

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren staat centraal in de wer-
king van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices.
Hoe het met het onderwijs in Nepal écht gesteld is, valt voor ons 
soms moeilijk te doorgronden.
In dit Bikasnummer geven we daarom enkele standpunten weer uit 
een artikel van Binod Ghimire, die voor de Engelstalige Nepalese 
krant ‘The Kathmandu Post’ verslag uitbrengt over mensenrechten, 
sociale rechtvaardigheid en onderwijs. Die standpunten confron-
teren we met de ervaring en de expertise van Teeka Bhattarai, 
onderwijsactivist en initiatiefnemer van CEPP.

‘schooluitval blijft een uitdaging’ 
(Binod Ghimire, The Kathmandu Post, 31 mei 2021)

Ondanks een toename van het aantal inschrijvingen blijft een 
hoge uitval een uitdaging in het onderwijs.
In 2013-14 bedroeg het inschrijvingspercentage voor Grade 
One 91 %. Volgens het onderzoeksrapport is dat nu gestegen 
tot 97,3 %. Uit het economische onderzoeksrapport van de re-
gering dat vrijdag werd onthuld, blijkt echter dat meer dan twee 
derde van de studenten die in Grade 1 worden ingeschreven, het 
schoolsysteem verlaten vooraleer ze Grade 12, het laatste jaar van 
het schoolonderwijs, bereikt hebben. De retentiegraad tot Grade 
10 is ook slecht: van de 100 studenten verlaten 36 hun studie 
vóór ze Grade 10 bereiken.
Onderwijsexperts  menen dat armoede de belangrijkste reden is, 
aangezien ouders uit arme gemeenschappen de kinderen vaak 
moeten inzetten om met hun inkomsten mee het gezin te onder-
houden. De lage scholing van de ouders is een andere factor. Ook 
het ontbreken van een goede schoolinfrastructuur en een slechte 
leeromgeving zijn verantwoordelijk voor hogere schooluitval.
Hoewel het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie 
het hoogste budget ontvangt, wordt meer dan 85 % daarvan 
besteed aan de salarissen van leraren en schoolpersoneel, terwijl 
slechts een klein deel wordt toegewezen aan materiaal en het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
“Een toereikend budget ontbreekt nog steeds, vooral in de 
post-Covid-situatie,” zegt Bal Chandra Luitel, professor aan de 
Kathmandu University. “De leerprestaties van studenten waren 
tijdens de pandemie niet gelijk. Het verminderen van uitval en 
het verbeteren van de kwaliteit had de prioriteit van de overheid 
moeten zijn. Ook ontbreken de noodzakelijke programma’s om 
leeractiviteiten tijdens de pandemie te promoten. Daartoe zal de 
federale overheid goed moeten samenwerken met de lokale en 
provinciale overheden.”

‘Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs?’ 
(Teeka Bhattarai, CEPP, 4 juni 2021)

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist en initiatiefnemer van CEPP, 
staat kritisch tegenover de conclusies van het onderzoeksrapport 
en de mening van de journalist.

“Meestal krijgen de ouders de schuld van hun onwetendheid, of 
armoede, zonder rekening te houden met het feit dat ze zich wel 
degelijk bewust zijn van de waarde van kwaliteitsonderwijs en 
zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen”, zegt hij. 
“Deze opvattingen komen veel voor en bestaan al heel lang. Dit 
is het escapistische verhaal waartegen we hebben geworsteld.
De genoemde redenen zijn slechts marginaal waar”, voegt hij 
eraan toe.

“De overheid neemt onderwijs alleen ernstig in woorden, niet in 
daden. Het overheidsbeleid is gericht op de infrastructuur en het 
systeem werkt inefficiënt.
Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs? Privéscholen wer-
pen een grote schaduw op het onderwijs. Privéscholen gedijen op 
het falen van openbare scholen; kinderen van de beleidsmakers en 
andere invloedrijke mensen, waaronder de meeste leraren, gaan 
naar privéscholen… De populariteit van de privéscholen moedigt 
de leraren van de openbare scholen niet aan om het goed te doen; 
het zet hen ook niet onder druk. Leraren van openbare scholen 
worden betaald door de overheid, maar ze worden niet verant-

Een klaslokaal zoals dit is op het platteland geen uitzon-
dering.
Er is geen schoolmeubilair, geen didactische aankleding. 
Dat wijst op materiële armoede, maar ook op een gebrek 
aan motivatie bij de onderwijzers en een gebrek aan betrok-
kenheid van de lokale gemeenschap.
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woordelijk gehouden voor hun eigen prestaties, of voor het succes 
of falen van hun leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs dat door 
veel leraren wordt aangeboden, is laag… Ze zijn zelf slechts ten 
dele verantwoordelijk, omdat hun opleiding theoretisch is en geen 
rekening houdt met de realiteit van plattelandsgemeenschappen 
of etnische minderheden. De slechte schoolinfrastructuur en het 
gebrek aan educatieve middelen in afgelegen gebieden dragen 
bij aan het probleem. Er is weinig aandacht voor de klassen met 
de jongste kinderen, de lokale culturen en talen worden niet 
gewaardeerd of er wordt geen rekening mee gehouden in het 
leerprogramma. Erger nog, kinderen die het Nepalees niet als 
moedertaal spreken, worden gediscrimineerd door zowel het sy-
steem als de leraren... Leraren komen uit een relatief welgestelde 
achtergrond en de ouders komen vaak uit een armere achtergrond 
- hun zorgen of reacties worden niet meegeteld.
Om alle bovengenoemde redenen is het geboden onderwijs ge-
woonweg niet interessant voor de kinderen… In werkelijkheid 
is de belangrijkste reden voor uitval dat openbare scholen geen 
kwaliteit leveren, hoeveel er ook wordt uitgegeven … “

ani ke garne? (wat kunnen we eraan doen?)

Om de kwaliteit van het onderwijs in hun werkgebied (de landelijke 
districten Makwanpur en Sindhuli in het zuiden van Nepal) te 
verbeteren, wil CEPP, in nauwe samenwerking met de overheids-
scholen en lokale gemeenschappen

–  zich richten op de kleuterschool (ECD of Early Childhood De-
velopment) en de eerste klassen van de lagere school, de basis 
van onderwijs en levenslang leren;

–  de lokale culturen en talen waarderen;
–  leerkrachten motiveren en trainen, met bijzondere aandacht 

voor kindgerichte leeromgevingen;
–  de ouders informeren over hun rechten en hen aanmoedigen 

om actief lid te worden van SMC’s (school management com-
mittees = schoolraden);

–  deelnemen aan het landelijke debat over onderwijs en invloed 
uitoefenen op het onderwijsbeleid, zowel lokaal als nationaal.

Beste lezers, bedankt voor jullie blijvende steun aan ons 
project ‘Van school tot school’. Door de huidige moeilijke 
werkomstandigheden staat CEPP ook voor een uitdaging. 
Willen jullie hun inspanningen voor de kwaliteit van het 
onderwijs in Nepal steunen? Dat kan op de Bikasreke-
ning BE32 2200 7878 0002,  met als vermelding ‘Van 
School tot School’.

Carine Verleye en Paul Beké

Verbetering gaat traag. Het klaslokaal ligt er netjes bij, er 
zijn schoolbanken en de leerkracht heeft werkjes van de 
kinderen opgehangen, een teken van waardering.

Zolang de leraar gemotiveerd is, kan onderwijs overal 
plaatsvinden. Tijdens Covid nodigen ouders leerkrachten 
uit om buiten hun huis les te geven.

Met een gemotiveerde leerkracht en in een kindgerichte 
leeromgeving zijn kinderen leergierig.
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ONZE PROJECTEN 

JO LOGGHE NOODFONDS
Begin juli trok onze Nepalese familie, Ang Tshering Sherpa en zijn 
vrouw Jo Logghe, nogmaals aan de alarmbel.

“Sinds de nationale lockdown in Nepal maken heel wat mensen die 
beroepsmatig met trekkings en expedities bezig zijn een financiële 
crisis door. Ook het schrappen van de expedities in de lente heeft 
tot baanverlies van tour-, trekking- en berggidsen geleid.
Studenten uit het hele land, die tijdelijk in de Kathmanduvallei 
resideren voor hogere studies, worden met gelijkaardige proble-
men geconfronteerd. Door de nationale lockdown is de mobiliteit 
binnen en de toegang tot de Kathmandu vallei beperkt. Daardoor 
werden ook de goederen- en geldstroom binnen de vallei inge-
krompen.”

Reeds vanaf de eerste lockdown startte Ang Tshering een hulp-
actie waarbij zo’n 800 voedselpakketten werden verdeeld. Tijdens 
de tweede golf werd de situatie nog slechter. Nog meer jobs 
gingen verloren en er waren onvoldoende hulpgoederen. Sinds 
de lockdown van 27 april 2021 bedeelde Ang Tshering nog meer 
voedselpakketten aan families, thuislozen, studenten en andere 
hulpbehoevenden. Ook de mensen die door de overstromingen 
hun hebben en houden verloren waren, kregen hulpgoederen en 
voedsel, vooral in Sindhupalchow en Manang.
“Ook zijn er familiepakketten afgegeven aan 1 357 gezinnen van 
dragers die reeds zolang zonder werk zitten. Elk pakket kost on-
geveer 1 700 roepies ”, weet Jo toe te voegen. “Daar de lockdown 
nog steeds niet opgeheven is, moeten we dus verder gaan met 
de bedeling, elke euro is enorm welkom”, voegt zij er aan toe.

Met het Jo Logghe NOODFONDS willen wij deze acties verder on-
dersteunen. Daadwerkelijke hulp en steun aan mensen in nood, in 
de Kathmanduvallei, in de regio’s Solu en Okhaldhunga, in Khumbu 
en in andere regio’s waar de omstandigheden gelijkaardig of zelfs 
nog slechter zijn. Mede door de stijging van de transportkosten 
in coronatijd zijn de prijzen van de voedselpakketten ook nog 
eens sterk gestegen.

Daarom blijven onze hulp tijdens deze pandemie én onze geldelijke 
bijdrage erg noodzakelijk. Gelieve ons daarom verder te steunen, 
dat kan via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding: 
Jo Logghe NOODFONDS. Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal 
aftrekbaar.

De familie Logghe
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ProjecT ‘brick by brick’.
In onze transitie naar een volwaardige vzw hebben wij volgens de 
wettelijke bepalingen het woord ‘Foundation’ moeten vervangen 
door ‘Friendship’. Het woord stichting of in ons geval ‘Foundation’ 
mag volgens FOD Financiën in de benaming van een vzw niet 
worden gebruikt. Ons project ‘Steen voor Steen’ gaat dus verder 
onder de nieuwe naam ‘Belgium Brick Children School Friendship’. 
Onze afkorting blijft natuurlijk BBCSF.

De zomerklassen in de Brick Children school die eind mei werden 
opgestart, verlopen uitstekend. Wegens het stijgende aantal be-
smettingen met Covid in heel Nepal en het aangrenzende India, 
waar het aantal besmettingen maar niet onder controle raakt, 
werd er vooral ingezet op afstandsonderwijs. Onze vroegere in-
vesteringen in IT-materiaal komen nu zeer goed van pas.
In verschillende sessies per dag, tracht het Kopila Nepa team 
zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De leerkrachten bereiden 
de lessen off-line voor en gaan dan één of meerdere uren online 
in gesprek met de leerlingen. Men geeft aan de kinderen ook 
opdrachten, bijvoorbeeld een eigen tuintje aanleggen en gezonde 
groenten telen.
De kinderen en hun ouders zijn bijzonder enthousiast over deze 
manier van les geven. Via de steun van de BBCSF kon men aan 
heel wat families een halfjaarlijks abonnement aanbieden om zo 
op het internet te kunnen.

In het geïntegreerde Cerebral Palsy centrum van de Brick Children 
School werd zowel ter plaatse als via huisbezoeken en on-line aan 
de kinderen met een beperking zorg en onderwijs aangeboden. 
Ook daar dankbare ouders en een gemotiveerd zorgteam.

De cursus snit en naad loopt uitzonderlijk ook door tijdens het 
regenseizoen. De leerkracht en de dames gingen vol enthousiasme 
met naald en draad langs de digitale snelweg aan de slag. Via de 
webcams toonden ze vol trots aan hun collega’s en de leerkracht 
hun mooie creaties.

Het Kopila Nepa team steunde voor een vierde maal de gezinnen 
die het nog altijd heel moeilijk hebben in deze toch wel merk-
waardige tijden.

Jullie kunnen je Brick- en Cerebral Palsy kinderen blijven steu-
nen via ons nieuw rekeningnummer, dat je op onze website kan 
raadplegen: www.brickbybrick.be 

Hartelijk dank voor jullie jarenlange steun aan BBCSF.

VZW BELGIUM BRICK CHILDREN 
SCHOOL FRIENDSHIP. 

dHanyabad, bedankT
De BBCSF dankt de gemeenten Lievegem en Kortenberg 
voor hun steun aan het project ‘Brick by Brick’. Van de 
gemeente Lievegem ontvingen we 1 000 euro en van de 
gemeente Kortenberg 1 500 euro.
Een dikke merci in naam van alle kinderen in de Brick 
Children School, de kinderen met een beperking, het Kopila 
Nepa team en de vrijwilligers van de vzw Belgium Brick 
Children School Friendship.

acTiViTeiTen Van de bbcsf
De wereldraad van Kortenberg zal op zondag 26 
september 2021 een ‘Werelddorp’ bouwen in het 
park van de ‘Oude Abdij’ van Kortenberg. Het is een 
samenwerking met het ‘Foodtruck festival SMAAK’ en 
de gemeente Kortenberg.
Men kan er in enkele minuten via Afrika naar Azië 
reizen en dus ook het project ‘Brick by Brick’ ontdek-
ken. Allen welkom.
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DHANYABAD

FEEST! 

WERELDHUIS 
WEST-VLAANDEREN 
BESTAAT 50 JAAR!

Reeds 50 jaar bestaat het Wereldhuis van West-
Vlaanderen en dus zijn er ook al zo lang initiatieven 
met het Zuiden. Ondanks een hardnekkig virus 
wilde men dit jubileumjaar niet zomaar onopge-
merkt laten voorbij gaan. Het Wereldhuis en de 
Provincie wilden er een echt feestjaar van maken.
Door de coronamaatregelen was de viering anders 
maar daarom niet minder speciaal.
Tijdens drie avonden werden er online verschil-
lende interessante thema’s besproken. En zoals 
het bij een feest hoort, werd er getoost op de 50 
voorbije jaren en vooral op de toekomst!
Als feestcadeau kregen 50 vzw’s de kans om een 
spandoek te laten maken. Ook Bikas kreeg een 
mooie banner die we met fierheid zullen gebruiken 
tijdens onze activiteiten. Dhanyabad!

Bikas feliciteert het Wereldhuis van West-Vlaan-
deren van harte met hun mooie realisaties van de 
afgelopen halve eeuw. We wensen hen nog vele 
boeiende jaren en kijken er naar uit om samen nog 
vele mooie projecten te mogen realiseren.

DE JOZEFIENEN 
STEUNEN HAKU

Het schooljaar 2020-2021 werd in de Sint Jozef 
school van Brugge in schoonheid afgesloten.
Een speciaal jaar met vele coronaregels, met 
mondmaskers, met online lessen maar ook met 
allerlei acties die er werden gevoerd voor Nepal 
en speciaal voor het Haku project.
Na de paasvakantie werden de laatste lessen 
over Nepal gegeven door Betty Moureaux, onze 
voorzitster en werden ook de laatste acties 
afgewerkt. Dat alles resulteerde in een mooi 
eindbedrag van 1775,88 euro!
Bedankt alle leerlingen en leerkrachten die hun 
steentje bijdroegen. Jullie waren fantastisch!
Wij wensen iedereen van de Jozefienen een 
welverdiende fijne zomervakantie.

DHANYABAD

• De provincie West-Vlaanderen schenkt een 
subsidie van 1800 euro aan het Haku project.

• De provincie Antwerpen schenkt via de Koepel 
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 10 000 
euro aan het Mallaj project.

• Ook de gemeente Lille steunt het Mallaj pro-
ject met een subsidie van 2 500 euro.
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BIKAS ON LINE
Buiten onze website - 
https://www.bikas.org/ - zijn we 
nu ook te vinden op Facebook, 
zoek naar Bikas België-Belgique 
… en wordt vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???
Dat kan als 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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Op 26 mei werd een beperkte delegatie van Bikas uitgenodigd bij 
de nieuwe ambassadeur van Nepal. Reeds in november 2020 was 
hij geland in België maar gelegenheid voor vele contacten is er 
nog niet geweest door de coronapandemie.

Op diplomatiek niveau had de Ambassadeur al wel Europees 
Commissie voorzitter Ursula von der Leyen mogen ontmoeten, dit 
vanuit zijn rol als ambassadeur voor Nepal bij de Europese Unie, 
naast zijn ambassadeurschap voor de BeNeLux. Voordien was de 
ambassadeur ook actief in Moskou en in Japan. 

Bij ons bezoek in de privéwoning, op de geboortedag van Boeddha, 
bleken we de eerste externe gasten te zijn. Na een kennismaking 
met de echtgenote en de zoon des huizes, waarbij onze voorzitster 
haar kennis van het Nepali goed kon inzetten, ging het gesprek 
verder over Bikas en Nepal. 

De ambassadeur toonde heel veel interesse voor onze werking, 
ons ontstaan, onze projecten, ons groeiproces... Ook stelde hij 
relevante vragen over de effectiviteit van onze projecten. Dat 
onze projecten steeds moeten uitgaan van de noden van de lokale 
gemeenschappen en dat deze een substantiële bijdrage moeten 
leveren als garantie voor de duurzaamheid, leek hem zeer belang-
rijk. Ook dat we de effectiviteit van de projecten afmeten aan het 
feit of ze vooral kinderen en zeker ook meisjes en vrouwen op het 
platteland ten goede komen, want zij zijn veelal nog steeds de 
zwakkeren in de maatschappij. We gaven eveneens mee dat onze 
vereniging vooral bestaat uit leden die zichzelf verbonden weten 
met de Nepalese bevolking en er vriendschappen aan overhielden, 
en daardoor ook de vereniging steunen en zich engageren.

DE NIEUWE AMBASSADEUR Z. E. GAHENDRA 
RAJBHANDARI ONTVANGT BIKAS

En dan kwam die vraag uit de duizend: waarom wij en onze leden 
zo van Nepal houden… en dan tracht je dat te duiden, in woorden 
te vatten – heel moeilijk en toch weet je het, niet met verstand 
alleen, maar vooral met het hart. Is het dan niet zo zoals bij: 
waarom beklim je de bergen? Omdat ze er zijn. Waarom hou je 
van elkaar? Omdat je er bent…

En na een warm hapje werd het tijd voor het afscheid – het was 
een heel hartelijke en oprechte ‘Nepalese’ ontvangst. Hierdoor 
werd het terug duidelijk waarom we ons in onze vrije tijd zo 
inzetten voor dit prachtig land met zijn gastvrije mensen.  

We wensen de ambassadeur van harte succes met zijn opdracht 
hier.Nepal, we dragen je in ons hart.

Peter David, secretaris Bikas.

Hiervan werd reeds gewag gemaakt in een
eerder tijdschrift maar een vervolg van dit
artikel deed op zich wachten door de uitbraak
van de coronapandemie.

Onze correspondent in Nepal, Hem Chau-
lagain, bezorgde ons een update van het
grensgeschil waarover het laatste woord nog
niet gezegd is.

Het volledige artikel met de historiek en oor-
sprong van het geschil kan je lezen op onze
website https://www.bikas.org/grens

GRENSGESCHIL TUSSEN NEPAL EN INDIA 
EN DE NIEUWE KAART VAN NEPAL
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NEPAL SCHAKELT ZIJN GROOTSTE 
WATERKRACHTCENTRALE AAN

Het 456-megawatt Upper Tamakoshi Hydropower Project, het 
grootste tot dusver in Nepal, begon op 5 juli 2021 met de op-
wekking van energie met de eerste van zijn zes eenheden van 76 
megawatt. Ook de overige vijf eenheden zullen naar verwachting 
eind september van dit jaar in gebruik worden genomen. Zodra 
het project op volle capaciteit stroom begint te produceren, zal 
Nepal in het natte seizoen (van juli tot september) een overschot 
aan elektriciteit hebben. Tijdens het droge seizoen smelten de met 
sneeuw bedekte toppen van de Himalaya in Nepal niet veel, wat 
resulteert in een lage waterstroom en een lagere beschikbaarheid 
van energie, waardoor er energie uit India moet worden ingevoerd 
om een stabiele stroomvoorziening te garanderen.

Het Upper Tamakoshi Hydropower Project heeft niet alleen pres-
tige verdiend omdat het tot nu toe de grootste van het land is, 
maar ook vanwege de constructie met eigen kapitaal en onder 
het beheer van Nepal zelf. Het project kreeg van de overheid de 
status ‘project van nationale trots’ om de bouw ervan op een 
vlotte manier te helpen verlopen.
Het project is gelegen aan de Tamakoshi rivier in Dolakha district, 
dichtbij Tibet, ongeveer 200 kilometer verwijderd van de hoofdstad 
Kathmandu. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2011 met een 
geschatte oplevering gepland in 2016. Maar de aardbevingen van 
2015 troffen het project erg hard met de grootschalige vernieti-
ging van het projectterrein en de toegangsweg. Later duwde de 
Covid-19-pandemie het project ook terug en had dit gevolgen voor 
de levering van bouwmaterialen en mankracht. De verlenging van 
de tijd verhoogde ook de kosten van het project van 35 miljard 
Nepalese roepies tot ongeveer 83 miljard Nepalese roepies.

De vraag naar elektriciteit is momenteel ongeveer 1300 MW en 
de binnenlands geproduceerde stroom komt overeen met de vraag 
in het natte seizoen. In het droge seizoen importeerde het land 
de afgelopen jaren echter bijna de helft van de totale vraag, uit 
India. De voltooiing van het Upper Tamakoshi Hydropower-project 
zal naar verwachting de importrekeningen met miljarden roepies 
verminderen.

Tussen 2007 en 2017 had Nepal te kampen met een enorm elek-
triciteitstekort dat tot 18 uur per dag stroomuitval veroorzaakte 
(load shedding), met hoge kosten voor de economie. Een rapport 
van de Wereldbank zei dat een betrouwbare stroomvoorziening het 
jaarlijkse bruto binnenlands product (BBP) van het land met bijna 
7 procent zou hebben verhoogd en dat de jaarlijkse investeringen 
48 procent hoger zouden zijn geweest.

Het project bracht veel technische moeilijkheden met zich mee 
vanwege de ligging op een steil bergterrein waarvoor de bouw 
van een ondergrondse krachtcentrale (142 meter lang, 13 meter 
breed en 25 meter hoog) nodig was. Verschillende buitenlandse 
aannemers zoals Norconsult en Lahmeyer, Sinohydro, Andritz en 
Texmaco werden aangetrokken om hun expertise en technologie 
in te zetten voor de succesvolle afronding van het project.

Het project is een mijlpaal voor Nepal omdat het vertrouwen geeft 
dat Nepal kapitaal en management kan leveren voor de bouw van 
grootschalige waterkrachtprojecten.

Hem Chaulagain
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Toen we een tijdje geleden contact opnamen 
met onze gids in Kathmandu kregen we het 
verontrustend nieuws dat de mensen niet en-
kel overleden aan Covid-19, maar dat ze ook 
stierven van de honger. Een sociaal vangnet 
zoals wij dat hier kennen, bestaat jammer 
genoeg niet in Nepal.
Dit slechte nieuws deed ons contact zoeken 
met Khandbari, waar momenteel ook geen 
toeristen zijn. Geen vakantiegasten betekent 
geen inkomen, met andere woorden voed-
seltekort. Zoals verwacht was de situatie er 
zodanig slecht dat we besloten om samen met 
het Bikas bestuur ook daar de noodlijdende 
bevolking te bevoorraden met levensreddende 
voedselpakketten.
We weten dat dit een druppel op een gloei-
ende plaat is, maar we kunnen en willen 
onze ogen niet sluiten voor deze schrijnende 
toestanden.
Zoals je kan zien op de foto’s zijn er een 55 tal 
gezinnen geholpen met dit initiatief.
Deze tussenkomst zou niet mogelijk geweest 
zijn zonder jullie financiële steun , een dikke 
merci is dan ook het minste wat we kunnen 
zeggen.

Wil je nog een bijdrage doen, dat 
kan op 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

SATELLIETNAVIGATIE 
IN AZIË

saTellieTnaViGaTie in aZiË MoGelijk een belanGrijk insTruMenT 
oM conflicTen Tussen TransPorT en TijGerPoPulaTie Te Voor-
koMen

Dat zeggen wetenschappers aan de University of Michigan, die met een 
proefproject in Nepal willen aantonen dat de technologie kan zorgen voor 
natuurbehoud en voor veiligheid van de bevolking en het transport. 
Een eeuw geleden leefden in Azië meer dan honderdduizend tijgers, aldus 
projectleider Neil Carter, professor natuurbehoud aan de universiteit van 
Michigan. Nu resten er nog zo’n vierduizend

Verlies van leefgebieden, stroperij en toenemende schaarste aan prooien zijn 
de belangrijkste oorzaken van de inkrimping van de tijgerpopulatie.
De voorbije jaren zorgden gerichte beschermingsprojecten voor de groei van 
het aantal tijgers, maar de snelle uitbreiding van het Aziatische wegennet 
vormt een nieuwe bedreiging. Er moet dus een strategie ontwikkeld worden 
om de dieren te beschermen. Niet alleen de tijgers worden slachtoffer van 
het autoverkeer, ook belangrijke prooidieren zoals sambaherten. Hierdoor 
komt eveneens de voedingsbron van de tijgers in het gedrang. Het drukke 
verkeer bemoeilijkt ook het contact tussen tijgerpopulaties onderling wat 
dan weer de genetische diversiteit bemoeilijkt. Maar de wegen vormen ook 
gevaar voor de mens. Mensen die door tijgers van hun brommer worden 
gesleurd en gedood, zijn geen uitzonderingen meer.
In Nepal zijn inmiddels een aantal tijgers in de buurt van drukkere wegen 
uitgerust met zenders voor satellietnavigatie, waardoor het mogelijk is de 
trajecten van de dieren en hun reactie op het verkeer te registreren. Door 
een analyse van hun ontlasting is het zelfs mogelijk om informatie te ver-
zamelen over de stress die de dieren in de omgeving van de wegen ervaren.

De verkregen gegevens kunnen de basis vormen om de transportinfrastructuur 
beter op het leven van de lokale tijgerpopulatie in te stellen. Zo kunnen deze 
gebieden van een geschikte vegetatie en ook van voldoende prooien worden 
voorzien. Er wordt dan vermeden dat tijgers naar andere territoria uitwijken 
en op zoek gaan tussen de veestapels op de boerderijen en in de dorpen.
Ook kunnen zieke en gewonde dieren opgespoord worden en kan de jacht op 
stropers versterkt worden. Er kunnen ideale locaties bepaald worden waar 
bruggen en tunnels kunnen gebouwd worden om de dieren op een veilige 
manier de autowegen te laten oversteken.

Met behulp van navigatie-technologie kan een moderne verkeersinfrastruc-
tuur worden uitgebouwd zonder tijgers en andere bedreigde diersoorten in 
gevaar te brengen.
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VOEDSELPAKKETTEN VOOR 
KHANDBARI EN GOKARNA (Kathmandu)

 BIKAS 32:3 - juli / augustus / september 2021  17

BIKAS ACTIEF
VOEDSELPAKKETTEN VOOR 
KHANDBARI EN GOKARNA (Kathmandu)

ONTBIJTEN IN OUD-TURNHOUT
Ten voordele van ons nieuw project Mallaj

Vanwege de positieve berichten in verband met Covid-19 zijn 
we optimistisch dat deze keer, na anderhalf jaar, het ontbijt zal 
kunnen doorgaan op zondag 5 september.
We kijken er enorm naar uit om jullie eindelijk opnieuw te mogen 
ontmoeten.

Mogen we jullie daarom vragen om ons even een berichtje te 
sturen hoe laat jullie willen komen, kwestie van de tafels vooraf te 
kunnen schikken zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen ont-
vangen. We willen graag twee groepen maken, een eerste groep 
van 8.30 uur tot 10 uur en een tweede groep van 10 tot …? uur. 
Omdat bijna niemand zijn reeds gestorte geld heeft terugge-
vraagd, hebben we een groot gedeelte al doorgestuurd naar het 
Manjuwa waterproject. Dankzij die extra financiële inbreng is het 
project ondertussen volledig afgewerkt.

Maar jullie weten dat we niet stilzitten, de noden in Nepal zijn 
erg groot. Bikas vzw heeft ondertussen haar steun toegezegd aan 
een nieuw project, namelijk het bouwen van een nieuwe school 
in Mallaj. Dit project wordt geleid door mezelf, José Smulders en 
onze ondervoorzitter Karel Arets. Meer over het Mallaj project 
vind je op pagina 4 van dit tijdschrift.

In het vorige tijdschrift kon je lezen dat het Manjuwa waterpro-
ject klaar is en dat de kraantjes aan ieders deur volop gebruikt 
worden. Karel heeft een power point presentatie gemaakt zodat 
jullie tijdens het ontbijt het verloop van de werken kunnen zien.

We hadden in oktober graag naar Nepal gereisd om het wa-
terproject officieel te openen, maar gezien het coronavirus er 
hevig toeslaat, zou het niet verantwoord zijn om in dergelijke 
omstandigheden af te reizen.

Wij verwachten jullie op zondag 5 september in Ontmoetings-
centrum De Djoelen, Steenweg op Mol 3 in Oud-Turnhout.
Je kan mailen naar bikasnepal@outlook.be

José Smulders en Guy Der Kinderen

WANDELEN VOOR MALLAJ

Bikas Lille organiseert een wandeldag op zaterdag 
14 augustus in Merksplas.

Vertrek van 10 uur aan de hondenschool Therapy 
4 Dogs aan de Gentse Wijk in Merksplas. Parking 
is voorzien. Het is verboden op straat te parkeren 
omdat het vlak bij de gevangenis is. Deelnemen kost 
1 euro per persoon.
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*TELEX*TELEX*TELEX*

BEVEL VAN HET HOOGGERECHTSHOF DWINGT 
REGERINGSWISSELING IN NEPAL AF
Sher Bahadur Deuba, de belangrijkste oppositieleider van Ne-
pal, werd op 13 juli 2021 beëdigd als premier, een dag nadat het 
Hooggerechtshof  van het land president Bidya Devi Bhandari had 
opgedragen de Nepalese congresleider te benoemen tot premier 
na maanden van politieke onrust. Het Hooggerechtshof  herstelde 
ook het door voormalig premier Oli ontbonden parlement voor 
de tweede keer nadat zijn eerste poging in december 2020 ook 
door de rechtbank was vernietigd. Oli, die in 2018 aan de macht 
kwam en een sterke regering smeedde door zijn eigen partij CPN 
(UML) samen te voegen met de CPN (Maoïstisch Centrum) van 
Prachanda, genoot een overweldigende meerderheid in het parle-
ment. Maar ruzie binnen de Verenigde Nepalese Communistische 
Partij (NCP) veroorzaakte fracties in de partij, waardoor Oli’s 
factie tot een minderheidsstatus werd gedwongen. De rechtbank 
schrapte ook het regerende NCP, waardoor de CPN (UML) en de 
CPN (Maoïstisch Centrum) nieuw leven werden ingeblazen. De 
74-jarige Deuba, nu voor de vijfde keer premier van Nepal, wordt 
verondersteld te regeren te midden van politieke verdeeldheid en 
de coronapandemie, tot de volgende algemene verkiezingen tegen 
het einde van 2022

ZUURSTOFFLESSEN VAN DE ALPINISTEN VOOR 
COVIDPATIËNTEN
Omdat Nepal kampt met een tekort aan beademingsapparatuur 
vragen hulporganisaties de bergbeklimmers om alle gebruikte zuur-
stofflessen weer mee naar beneden te nemen en ze in te leveren bij 
de ziekenhuizen in Kathmandu. Het zou gaan om minstens 3 000 
zuurstofcilinders. Dat deze weer naar beneden worden gebracht, 
is eveneens een goede zaak voor de steeds groeiende afvalberg als 
gevolg van de vele klimexpedities.

CHINA SLUIT TIBETAANSE KANT VAN DE MOUNT 
EVEREST
Het gaat ook op de top ook de grens met Nepal markeren. Het 
land wil voorkomen dat klimmers via de top het coronavirus mee 
naar China nemen. Nepal heeft dit jaar een recordaantal klimver-
gunningen uitgereikt. Veel van de alpinisten testen er positief  op 
Covid-19.

MINDER SNEEUW IN DE HIMALAYA DOOR KLI-
MAATVERANDERING?
Onderzoekers van de universiteit van Utrecht ontdekten aan de 
hand van computermodellen dat de watertoevoer door de seizoen-
sneeuw de afgelopen veertig jaar aanzienlijk verminderd is. Dit 
smeltwater is afkomstig van de gletsjers en van de seizoensgebon-
den sneeuwmassa’s. Die sneeuw draagt in landen als Nepal, India 
en Buthan zelfs meer bij aan de watertoevoer van rivieren dan de 
gletsjers zelf. Als de rivieren in het voorjaar minder smeltwater 
aanvoeren, kan dit grote gevolgen hebben voor de mensen die 
van dat water afhankelijk zijn voor irrigatie en waterkracht. Deze 
levensnoodzakelijke waterbron zou in geval van aanhoudende 
klimaatverandering zelfs met de helft kunnen afnemen.

*TELEX*
BIKAS ACTIEF

FILMAVOND MET JELLE VEYT

Jelle Veyt is niet zomaar een avonturier en wereldrei-
ziger, dat is ondertussen algemeen geweten.

‘Seven Summits, Seven Continents, One Dream’ (ze-
ven toppen, zeven continenten, één droom), op ieder 
continent de hoogste top beklimmen, dat is zijn doel. 
Reizen doet hij steeds op ecologische wijze. Om de 
Mount-Everest te bereiken, reed hij met de fiets van 
Dendermonde naar Kathmandu.

Jelle komt vrijdag 29 oktober zijn verhaal vertellen in 
Oud-Turnhout. De opbrengst van de avond gaat naar 
twee projecten. Enerzijds het Mallaj project van Bikas 
en anderzijds naar Shangrila Home, een weeshuis in 
Kathmandu dat de steun krijgt van Jelle.

Wij garanderen de bezoekers een boeiende avond.

José Smulders en Guy Der Kinderen
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*TELEX*TELEX*TELEX*

HONGKONGSE VROUW BEREIKT IN RECORDTEM-
PO DE TOP VAN DE EVEREST
Tsang Yin Hung uit Hong Kong bereikte binnen 26 uur de top 
van de Mount Everest. Daarmee is ze de snelste vrouw ooit. De 
meeste klimmers doen meerdere dagen over de tocht en stoppen 
onderweg bij de verschillende kampen. Tsang had al twee keer de 
Everest beklommen. De vorige recordhoudster was de Nepalese 
Phunjo Jhangmu Lama die 39 uur nodig had om de top te bereiken. 
De Nepalese sherpa Pemba Dorje is de snelste klimmer ooit. Hij 
had slechts 8 uur en 10 minuten nodig om het dak van de wereld 
te overschouwen.

LUCHTVERVUILING TEISTERT ZUID-AZIË
Naast de coronapandemie wordt Zuid-Azië ook geteisterd door 
zware bosbranden. Bosbranden strekten zich wekenlang uit over 
grote delen van Noord-India. Ook in Nepal verwoestte het vuur 
duizenden hectaren bos. De branden worden deels toegeschreven 
aan boeren die gewasresten op hun velden verbranden om de grond 
klaar te maken voor nieuwe gewassen. Door de klimaatverandering 
viel er in Noord-India heel wat minder regen dan normaal. Ook in 
de Himalaya viel er minder sneeuw dan gemiddeld. Een groot deel 
van het gebied is daardoor kurkdroog geworden. De rook veroor-
zaakt ook fundamentele veranderingen in de hoogste regionen van 

de Himalaya. Gletsjers smelten in snel tempo wat op korte termijn 
kan leiden tot wateroverlast en op lange termijn tot watertekorten. 
De roetdeeltjes die op sneeuw en ijs vallen, vormen een donkere 
laag die zorgt voor meer opname van zonlicht wat het smeltproces 
nog versnelt. Komt daar nog bij dat het aantal crematies sterk is 
toegenomen tijdens de coronacrisis. Ook de rook van deze vuren 
wordt naar de Himalaya gevoerd.

BEJAARDENZORG IN ISRAËL IN SAMENWERKING 
MET NEPAL
Nepal en Israël hebben in september 2020 een overeenkomst 
gesloten om 500 Nepalese zorgverleners te laten werken in Israël, 
onder strikte voorwaarden. Zo moeten de Nepalese kandidaten 
minstens 45 kg wegen, minstens 1 m 50 groot zijn, tussen 24 en 
45 jaar oud zijn, fysiek en mentaal fit zijn. Ze moeten minstens 10 
schooljaren doorlopen hebben, Engels kennen en vooraf  een extra 
vorming volgen. Kandidaten moeten alle kosten betalen, zoals het 
vliegticket, de verzekering, een medisch onderzoek, een bijdrage 
aan de ‘Foreign Employment Welfare Funds’ en de kosten voor de 
werkvergunning. De kosten kunnen oplopen tot ongeveer 165.700 
(wat overeenkomt met iets minder dan 1200 euro). Ongeveer 
10.000 Nepalese vrouwen dragen zorg voor Israëlische bejaarden.
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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.


