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1 Missie en doelstellingen van BIKAS

Reeds 30 jaar is onze organisatie gefocust op ontwikkelingssamenwerking met Nepal, met vooral aandacht
voor de meest  benadeelde groepen omwille van geslacht, kaste, etnische oorsprong of sociale laag.

Onze acties stroken volledig met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor 2015-2030.

 1.1 Een kijk op Nepal

Nepal, aan de voet van de Himalaya, bufferstaat tussen de twee regionale reuzen China en Indië, blijft een
van de armste landen ter wereld, met een jaarlijks BNP per hoofd van amper 730 $. De bevolking, nu meer
dan 30 miljoen inwoners, heeft een lange burgeroorlog achter de rug gevolgd door chronische politieke
instabiliteit. De Staat is voor een groot deel afhankelijk van de internationale hulp.

Nepal  ligt  op  de aardbevingsbreuk  van het  continent  dat  zich  op  25 april  2015  vertaald  heeft  in  een
rampzalige aardbeving met een intensiteit 7,8 op de schaal van Richter gevolgd door een tweede schok op
12 mei met een intensiteit  van 7,3. Bijna 9.000 slachtoffers, 22.000 gewonden en 3,5 miljoen daklozen
waren het gevolg van deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

Op gebied van milieu is de toestand van Nepal catastrofaal. Erosie en ontbossing samen met de moesson
veroorzaken regelmatig  overstromingen  en doen de uittocht  van het  platteland naar  de steden en het
buitenland  stijgen.  De opwarming van de planeet  veroorzaakt  het  versneld  smelten van de Himalaya-
gletsjers, wat de blijvende waterbevoorrading van de bevolking bedreigt.
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De wegeninfrastructuur is dikwijls gebrekkig en gevoelig voor landverschuivingen vooral in heuvelachtige
gebieden. Men moet dikwijls  lange afstanden te voet afleggen om school, gezondheidspost of markt te
kunnen bereiken.

 1.2 Ons antwoord op de noden

Sinds onze stichting voeren wij micro-projecten uit in het kader van opvoeding/educatie, gezondheidszorg
of basisinfrastructuur; waarbij de plaatselijke gemeenschappen steeds betrokken worden.

Wij hechten veel belang aan de medewerking van de lokale gemeenschappen bij de verwezenlijking van de
projecten: dit  gebeurt meestal  door bijdrage van lokale arbeid en logistieke ondersteuning.  In dit  kader
hechten wij dan ook groot belang aan de samenwerking met lokale instellingen zoals ‘municipalities’  of
Nepalese ngo's.

Onze waarden, onze missie en onze visie zijn in onze charter uitgelegd. Al onze partners kunnen die op
onze site https://bikas.org raadplegen.

De projecten worden ter  plaatse opgevolgd door regelmatige bezoeken van onze bestuurders en onze
leden.  Onze  bestuurders  en  leden,  die  uitsluitend  vrijwilligers  zijn,  nemen  alle  verplaatsing-  en
verblijfskosten ten laste.

Onze activiteiten en projecten maken we bekend en beschrijven  we in  ons driemaandelijkse  tijdschrift
‘BIKAS’. Deze informatie wordt aangevuld met actualiteiten en nieuws over Nepal. Onze sympathisanten
reiken ons deze informatie aan waaronder ook deze over onze projecten. Er is een Nederlandstalige en
een Franstalige uitgave.

In 2015-2016 lag de focus meer op noodhulp en tijdelijke huisvesting na de zware aardbeving van 2015. In
2017  hebben  wij  ons  op  heropbouwprojecten  gefocust.  De  noden  zijn  enorm  en  de  lokale  openbare
instellingen zetten de richtlijnen voor  heropbouw zeer langzaam om. Wij  zijn  van deze administratieve
traagheid afhankelijk. Gelukkig hebben wij op een geweldige reactie van onze leden en sympathisanten
kunnen rekenen,  alsook op de drijfkracht  van de lokale  bevolking,  wat  ons toelaat  meer  kleinschalige
projecten parallel aan te gaan.

https://bikas.org/
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2 Projectrealisaties tot en met 2016

In bijna 30 jaar tijd heeft onze organisatie vele projecten in Nepal uitgevoerd. De lijst die volgt, vermeldt de
voornaamste projecten.

Omgeving van Kathmandu
 1976: Levering van 2 ton geneesmiddelen aan ziekenhuizen en humanitaire verenigingen.
 Opleiding van jonge vrouwen tot sociale werksters, opleiding in Patan.
 Renovaties in het dorpje Gonga Bu.
 Levering van een container met tenten en tentenzeilen aan onze partner HCI voor de bevolking

getroffen door de aardbeving.

Chitawan district
 Herbebossing van open velden met snel groeiende gewassen (in samenwerking met het Institute for

Agriculture and Animal Sciences te Rampur).
 Bouw van de uitbreiding van de middelbare school te Bachhauli.
 Opleiden van vrouwen voor het opstarten van een werkplaats voor herstel van fietsen.
 Opstarten en uitrusting van een naaiatelier.
 Verbetering van de rookuitlaat van kachels.
 Alfabetisering en bewustmaking van de vrouwen in de dorpen Ratnanagar, Bachhauli,  Meghauli,

Jagatpur, Kumroy, Kather, Bhandara, Khairahani, Shidhi, Shakatar en New Padampur.
 Gezondheidsprogramma voor vrouwen en kinderen in deze streek.
 Bomen- en groetenkwekerijen.
 Uitdeling van varkens en geiten aan arme boeren in het kader van een kweekprogramma, New

Padampur.
 Landbouwdiversificatieprogramma:  o.a.  het  door  vrouwen  beheren  van  gemeenschappelijke

suikerrietvelden.
 Boren van 6 waterputten in New Padampur (65 m diep).
 Bouw van een 90 meter lange brug in gewapend beton voor voertuigen te Harnahari- Khumroj over

de Dhungre rivier.

Dolpa district
 Herstellingswerken aan de lagere school te Tarakot.

Dhading district
 Bouw van 35 voorlopige ‘resilient houses’ te Nilkhantha.

Kaski district
VDC Dikhur Pokhari

 Bouw van toiletten en drinkwatervoorziening.
 Bouw van een brug over de Thulakhola rivier
 Verbetering van het netwerk van drinkwatervoorziening
 Herstelling van het dak van de lagere school

Stad  Pokhara
 Sponsoring van kinderen uit vluchtelingengezinnen
 Meren  Keshi  en  Shewa:  levering  van  labomateriaal  voor  kwaliteitscontrole  van  het  water  (in

samenwerking met de Franse ngo « L'Etape »).

Kavrepalantchok district
VDC Panchkhal

 Installatie van een drinkwatervoorziening te Panchkhal.
VDC Birtadeurali

 Bouw van een 5km lange weg in Kaharekhola (Seila road)

Lalitpur district
VDC Siddhipur – Brick Children School

 Bouw van een prefab-klassengebouw voor 4 klassen.
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 Bijbouw van een bijkomend klaslokaal en bijkomend sanitair.

Makwanpur district
VDC Namtar

 Bouw van 25 voorlopige ‘resilient houses’ te Gopirang.

Morang district
 Bouw van de lagere en middelbare scholen in Hattimuda en Dangraha.
 Alfabetisering en bewustmaking van de vrouwen.

Deel  van het driejarenplan 2007-2010 voor sociale rehabilitatie  (subsidie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in het kader van het programma voor conflictenpreventie).

Myagdi district
VDC Beni

 Bouw van een gebouw voor bloedinzameling naast het ziekenhuis van Beni  (Blood bank).
VDC Takam

 Bouw van de middelbare school.
 Bouw van een schoormuur voor de school van Lulang.

Nawalparasi district
 Alfabetisering  en  bewustmaking  van  de  vrouwen  in  de  dorpen  Bhadahari,  Pithauli,  Kawashri,

Koluwa, Chomara, Mukundapur en Pragatinagar. Deel  van  het  driejarenplan  2007-2010  voor
sociale  rehabilitatie  (subsidie  van  het  Ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  in  het  kader  van  het
programma voor conflictenpreventie).

 Bomen- en groetenkwekerijen.
 Programma's voor gezondheidszorg: bescherming tegen slangenbeten, milieubescherming.
 Opleiden van vrouwen voor het opstarten van een werkplaats voor herstel van fietsen.
 Versteviging van de dijken aan de Narayani rivier.
 Micro-credit voor het opstarten van economische activiteiten voor vrouwen.

VDC Benimanipur, dorp Sardi:
 Bouw van de kliniek Jean Wallon.
 Bouw van een middelbare school te Sardi (1000 leerlingen)
 Bouw van een brug in gewapend beton over de Dumrani rivier
 Levering van zonnepanelen aan de kliniek Jean Wallon, 

VDC Dhurkot:
 Bouw van een lagere school (500 leerlingen) te Dhurkot
 Bouw van een 65m lang hangbrug over de Khakara rivier

Palpa district
VDC Deurali

 Herbouw van de lagere school.
 Fotovoltaïsche stroomverzorging voor de lagere school.
 Levering van irrigatiepijpen.
 Bouw van de middelbare school te Dhustung.
 Bouw van de lagere school te Thimure.
 Bouw van een auditorium voor samenkomsten en landbouwopleidingen.
 Bouw van een bijgebouw aan de school te Reukai.
 Bouw van 5 watertanken voor regenwater.

Parbat district
VDC Malajmajhfant

 Bouw van een beveiligd ezelspad tussen Kalipul (Beni) en Dilphant.

Ramechhap district
VDC Chanakhu

 Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Saraswati  Secondary School  en Harisiddhi  Secondary
School).

Gemeente Manthali
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 Bouw van 38 voorlopige ‘resilient houses’ te Dadagaun.

Gemeente Lakhanpur
 Bouw van 25 voorlopige ‘resilient houses’ te Lakhanpur.

VDC Chisapani
 Bouw van 2 voorlopige schoolgebouwen (Bishyashram Lower Secondary School en Jagadamba

Lower Secondary School).
VDC Khimli

 Bouw van 25 voorlopige ‘resilient houses’ te Katunje.
VDC Puranagaun

 Bouw  van  2  voorlopige  schoolgebouwen  (Thanpati  Lower  Secondary  School  en  Punya  Lower
Secondary School).

Rasuwa district
VDC Haku

 Bouw van 30 voorlopige ‘resilient houses’ te Nesing en 27 te Thulo Haku. 
VDC Langtang

 Verdeling van kookmateriaal na de aardbeving
VDC de Syaphru 

 Financiering van een imker in Thulo Bharku: multiplicatoreffect via opleiding andere boeren 

Sankhuwasabha district
 Levering van een stroomgenerator voor het hospitaal van Khandbari.

District de Soluthumbu (Everest)
 Samenwerking met Sir Edmund Hillary voor de bouw van een middelbare school in  Khumjung.
 Installatie van een drinkwatervoorziening in Khumjung.
 Herstelling van de drinkwatervoorziening in Chekambar (Tibetaanse grens).

 3 Projectrealisaties in 2017
In de loop van het jaar 2017 heeft BIKAS 90.791 € naar Nepal overgeschreven. 

Onze acties zijn door twee belangrijke hindernissen geremd.

De  Nepalese  regering  heeft  vrij  snel  een  financiële  tussenkomst  voor  heropbouw  beloofd,  onder
voorwaarde dat de heropbouw aan erkende normen voor aardbevingsbestendigheid zou voldoen. Maar de
bepaling van de normen laat op zich wachten, zodat vele dorpelingen aarzelen om met een definitieve
heropbouw te beginnen.

De  heropbouw  van  scholen  stoot  op  dezelfde  moeilijkheden.  De  goedkeuring  van  de  plannen  voor
heropbouw loopt een langdradig circuit door. Daar tegenover toont de bevolking,  in de mate van haar
beperkte middelen, een ongewijzigde motivatie om aan de heropbouw deel te nemen. 
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 3.1 Voortzetting van lopende projecten

 3.1.1 Brick Children School

Plaats: Lalitpur district, VDC Siddhipur

Het  Lalitpur  district  ligt  in  het  Zuiden  van  de  stad
Kathmandu.  De  Kathmanduvallei  heeft  veel
ambachtelijke  steenbakkerijen.  De  steenbakkerijen
werken  niet  tijdens  het  regenseizoen  omdat  dan  alle
aandacht uitgaat naar het bewerken van de rijstvelden.
De  werkgelegenheid  is  seizoensgebonden.  Door  dit
seizoensgebonden werk in de steenbakkerijen dreigen
de kinderen in de winter niet naar school te gaan en de
sociale discriminatie duurt voort.

De ‘Brick Children School’ heeft tot doel kinderen van
de Tamang bevolking (de Tamang die tijdens de winter
in  de  talrijke  ambachtelijke  steenbakkerijen  van  de
Kathmanduvallei  werken)  naar  school  te  laten  gaan.
Tijdens het regenseizoen keren zij naar hun bergdorpen
terug om hun velden te bewerken.
Voor dit project hebben een aantal sympathisanten die
zich  groepeerden  onder  de  naam  Belgian  Brick
Children School Foundation, zich bijzonder ingezet.
Kopila  Nepal,  een lokale  ngo,  is  met  deze seizoens-
gebonden  school  voor  deze  kinderen  in  Siddhipur
begonnen.  Een  stichting  uit  Wales,  « Brick  Children
School Charity », draagt de personeelskosten en volgt
het  pedagogisch  aspect  op.  Dit  project  is  in  2011
begonnen.  Wij  hebben  onze  inspanningen  op  de
infrastructuur gefocust.

In  2017  hebben  wij  de  jaarlijkse  huur  van  de  grond
(145.000 NRP) ten laste genomen.

In het kader van het nieuwe centrum voor ‘cerebral palsy’ (wij hebben het gebouw van dit centrum in 2016
gefinancierd)  hebben  wij  de  onkosten  voor  de  inrichting  van  het  centrum en  de  salarissen  van  twee
verpleegsters ten laste genomen. 

EUR NPR

Totaalbudget van het project :
            waarvan BIKAS

10.800,00 
10.800,00 

100 %        1.250.000,00
100 %        1.250.000,00

Uitgaven in 2017
            waarvan BIKAS

  10.800,00
10.800,00

100 %        1.250.000,00
100 %        1.250.000,00
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 3.1.2 Watervoorziening Paelep

Na de noodhulp van 2015 werd een project ontwikkeld voor de watervoorziening van Paelep. Dit project
werd in  samenwerking  tussen de Rotary van Gerpinnes en BIKAS opgesteld.  Elke  partner  is  voor  de
financiering van een deelproject verantwoordelijk.

Paelep is een dorp van de VDC Ramche in de Langtang National Park. Na de aardbeving is er met de
bevolking vastgesteld dat een belangrijk  behoefte was aan toegang tot water.  Een lokale comité wordt
opgericht, in samenspraak met de autoriteiten van de VDC Ramche. 

Plaats : Rasuwa district, VDC Ramche 

Voorwerp: watervoorziening in Paelep

Het project wordt in vier fasen verdeeld.
1. Opvang water aan de bron
2. Waterleiding van 1,5 km tot aan de watertank
3. Bouw van een watertank
4. Opbouw van  een  waterverdelingsnetwerk  van

de watertank tot aan een zevental aftappunten
BIKAS  neemt  de  verantwoordelijkheid  voor  de
realisatie van de fasen 1 tot en met 3.
Budget fase 1 tot 3: 13.000 €
Budget fase 4 : 13.500 €

EUR NRP

 Totaalbudget van het project :
            waarvan BIKAS

26.500
13.000

100,00%    2.970.000

Uitgaven vóór 2017
            waarvan BIKAS

11.400
    11.400

  
                  1.254.000

Uitgaven van 2017
             waarvan BIKAS 4.200 484.000

Uitgaven voorzien na 2017
            waarvan BIKAS

15.000
1.500

1.815.000
165.00

De lokale bevolking heeft het materiaal uitgeladen, te voet ter plaatse gedragen en de uitgraving en de
plaatsing van de waterleidingsbuis onder toezicht van een opzichter gedaan. 
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 3.1.3 Cultureel project Balthali

Solar Cinema Nepal is een Nepalese ngo die oorspronkelijk tot doel had toegang te geven tot cultuur in
afgelegen  dorpen  en  bij  arme  gemeenschappen.  Na  de  aardbeving  heeft  een  heroriëntering
plaatsgevonden.  De link met onderwijs  en opleiding werd duidelijker  en men helpt  nu ook de door de
aardbeving getroffen gemeenschappen zich aan de buitenwereld te laten tonen via film en beeld.

Plaats: Kavrepalanchok district, VDC Balthali

Balthali is gekend als schilderachtige vakantieplaats. Maar de
aardbeving  heeft  het  dorp  zwaar  getroffen.  De
schoolactiviteiten dienen ondersteund te worden.

Voorwerp: toegang tot de digitale en media-wereld

Solar  Cinema  heeft  een  project  over  2  jaar  ontwikkeld  dat
BIKAS  ondersteunt.  Fase  1  betrof  de  aanschaffing  van  6
laptops  en  de  opleiding  van  de  leraren.  Dit  werd  in  2015
verwezenlijkt. Fase 2 betreft het draaien van een video over
het  leven  in  Balthali  na  de  aardbeving  en  werd  in  2016
gerealiseerd.

Fase  3  betreft  de  levering  van  2  draagbare  Pc's  en
pedagogische ondersteuning aan de lokale school, evenals de
organisatie van een klein museum van het lokale leven.

EUR NRP

Totaalbudget van het project : 2.500

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS
                               bij Solar Cinema Nepal

4.000

Het project is afgesloten.

 3.1.4 Khandbari hospital

BIKAS  heeft  al  in  het  verleden  het  hospitaal  van  Khandbari  ondersteund  (zie  2).  Sinds  2014  zijn  er
onderhandelingen met het bestuur van het hospitaal om de behoeften te definiëren. Door de wisseling van
het medisch team op korte termijn zijn deze onderhandelingen verschillende keren onderbroken. In 2016
kon het project eindelijk hernomen worden. 

Plaats: Sankhuwasabha district, stad Khandbari.

Khandbari is de hoofdstad van het Sankhuwasabha district ten oosten  van het land aan de voet van de
Makalu. De stad ligt dicht bij het vliegveld van Tumlingtar ( zie map onder  3.2.3).

Voorwerp: levering van medische apparatuur

In 2017 hebben wij met het ziekenhuis en de leverancier de levering van bijkomend apparatuur voor een
budget van 10.000 € onderhandeld.
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EUR NRP

Totaalbudget van het project : 10.000 1.074.630

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS 9.750 1074630

Het project is afgesloten.

 3.1.5 Partnerschap met de Artevelde Hogeschool : Brugje Khoplang

Sinds jaren heeft de Artevelde Hogeschool (AHS) een nauwe band met Nepal ontwikkeld. Stagiairs van de
AHS gaan jaarlijks naar Nepal om hun theoretische kennis met de realiteit met een arm land in ontwikkeling
te confronteren.  AHS werkt  met verschillende Nepalese scholen samen in de Basmati  streek (centraal
Nepal).
Een groep studenten van de Artevelde Hogeschool Gent liep stage in Nepal toen het land in april en mei
vorig  jaar  getroffen  werd  door  twee  zware  aardschokken.  De  groep  zette  zich  onmiddellijk  in  bij  het
verlenen van basishulp. Na de terugkeer van de stagiairs besloot de directie van de Artevelde Hogeschool
(AHS) zich verder te focussen op hulp aan Nepal en zich hiervoor tot BIKAS te wenden.  
Met de hulp van de lokale ngo Nepal House Kaski werden verschillende projecten gedefinieerd waarvan de
merendeel in 2016 uitgevoerd waren.
 
Plaats: Ghorka district, VDC  Khoplang

Voorwerp: Brugje Khoplang

Aansluitend bij de heropbouw van 26 huizen (zie vorig activiteitenverslag), was er een smalle brug over de
rivier nodig. Het project was in 2016 gerealiseerd.
Bikas doet aan een terugbetaling van de gemaakte kosten en dat werd gestort in 2017.

EUR NRP

Totaalbudget van het project : 3.874 445.000

Uitgaven vóór 2017 : 
                                bij Nepal House Kaski 343.000

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS 3.120

Totaaluitgaven : bij BIKAS
                               bij Nepal House Kaski

3.120
343.000

Het project is afgesloten.
 

 3.1.6 Peterschappen.

Meerdere groepen van sympathisanten sponsoren groepen van benadeelde kinderen uit voornamelijk de
steden Pokhara en Kathmandu, door hun studiekosten te financieren.

Ofschoon wij met erkende instellingen werken houden wij er aan te verifiëren dat de fondsen als goede
huisvader worden gebruikt. De kinderen zijn altijd met naam en voornaam gekend. In de mate van het
mogelijke onderhoudt elke groep rechtstreeks mailcontact met de begunstigden. Examenuitslagen worden
gevraagd. Bij bezoek ter plaatse gaan wij na dat de kinderen wel degelijk les volgen en dat er geen dubbele
subsidiëring gebeurt.

De raad van bestuur heeft beslist van dit soort activiteiten stapsgewijs af te zien.

EUR NPR

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS 8.370
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 3.2 Nieuwe projecten in realisatie.
In 2017 werden nieuwe projecten in het kader van de heropbouw van Nepal na de aardbeving ontwikkeld.
Deze  projecten  stroken  met  het  algemeen  plan  voor  heropbouw  van  de  overheid  en  zijn  aan  talrijk
administratieve verplichtingen onderhevig.

 3.2.1 Manasarovar Academy

Plaats: Kathmandu
Een groep van  sympathisanten  heeft  deze  school  geselecteerd  die  kinderen  afkomstig  van  afgelegen
bergachtige gebieden opvangt.

Voorwerp: aankoop van informaticamateriaal
Bikas  heeft  de  factuur  van  de  lokale  leverancier  ten  lasten  genomen.  Het  betreft  6  computers  met
toebehoor en meubilair. Daarmee is de computerklas die reeds 11 computers telde, naar 16 gebracht. De
laatste computer, krachtiger, wordt door de pedagogische ploeg gebruikt.

EUR NRP

Totaalbudget van het project : 1.555 186.400

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS                           1.555 186.400

Het project is afgesloten.

 3.2.2 School Nesing

Plaats: Rasuwa district, VDC Haku
Nesing is één van de dorpjes van Haku.

Voorwerp: bouw van een twee klassen 
schoolgebouw met toiletten
Toen  Bikas  de  bouw  van  voorlopige  ‘resilient
houses’  na  de  aardbeving  van  2015  financierde,
werd  beloofd  de  bouw  van  twee  klassen  in  een
schoolgebouw te ondersteunen.  
In juli  2017 hebben wij  een overeenkomst met de
dorpsvereniging  HCDC  (Himalayan  Community
Development Committee) afgesloten.  

Wij werken met een lokale architect samen, die ons
een  aardbevingsbestendige  bouw  garandeert.  De
betalingen  gebeuren  in  schijven  gelinkt  aan  de
vooruitgang  van  de  werken.  De  lokale

gemeenschap draagt met kosteloze prestaties bij. Eind 2017 was de ruwbouw af.

Bezoek ter plaatse op 05.11.2017 Werf op 26.11.2017
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Tegelijkertijd  om  kosten  te  sparen  heeft  HCDC  beslist  de  bouw  van  de  toiletten  samen  met  het
schoolcomité zelf te realiseren. Wij hebben hiervoor een overeenkomst in december 2017 getekend. De
werken zullen met de bouw van het schoolgebouw samenlopen. Bij  het bouwen van het schoolgebouw
werd  vastgesteld  dat  een  beschermingsmuur  tegen  grondverschuiving  nodig  was.  Dit  wordt  in  2018
gerealiseerd.

EUR NRP

Totaalbudget van het project : 
                                     - consultancy
                                     - gebouw
                                     - toiletten
                                     - muur
            waarvan BIKAS

66.220
1.530

52.416
7.500
4.774

64.402

7.281.843
166.120

5.762.723
750.000
600.000

7.081.843

Uitgaven in 2017:
            waarvan BIKAS 47.965

5.969.733
5.769.733

Uitgaven voorzien na 2017 :
            waarvan BIKAS 10.900

1.312.110
1.312.110

De gunstige ontwikkeling van de wisselkoers van de EUR ten opzichte van de NPR heeft tot aanzienlijke
besparingen geleid.

 3.2.3 School Khandbari

Plaats: Sankhuwasabha district, stad Khandbari

Khandbari is de hoofdstad van het Sankhuwasabha district
ten oosten van het land aan de voet van de Makalu. De stad
ligt dicht bij het vliegveld van Tumlingtar.

Voorwerp: Bouw van een twee verdiepen schoolgebouw 
van telkens 4 klassen.

Het huidig gebouw is vervallen en zwaar beschadigd door de
aardbeving.  In  2016  hadden  wij  een  voorlopig  prefab-
gebouw laten installeren. Het gaat nu om de heropbouw van
de  school,  het  afbreken  van  het  bestaande  gebouw
inbegrepen.  

De eerste stap betreft het selecteren van een ondernemer
goedgekeurd door de school en Bikas en het binnenhalen
van een offerte. Hiervoor hebben wij met het kantoor ‘Shree
Sandra Surya architects and engineers Associates‘ contact
opgenomen  en  met  hem  een  consultancy  overeenkomst
getekend om een ontwerp en een kostenraming te krijgen.
De volgende stap zal zijn een overeenkomst met de school
en  de  aannemer  afsluiten  om  de  werken  te  doen.  Dit
contract  zal  een  beduidende  bijdrage  van  de  lokale
gemeenschap aan de realisatie van het project vermelden.

EUR NRP

Totaalbudget van het project : 2.500 282.500      

Uitgaven in 2017 : bij BIKAS                    1.031      125.000      

Uitgaven voorzien na 2017 : bij BIKAS 1.469 167.500
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 3.3 Samenvatting van de uitgaven van 2017

Hoofdstuk Project Ref Datum Bruto bedragNetto bedrag Begunstigde

3.1.1 Brick Children School 206 13/04/17 4.839,93   4.800,00 Kopila Nepa

3.1.1 Brick Children School 417 18/08/17 1.033,88   1.000,00   Kopila Nepa

3.1.1 Brick Children School 691 04/12/17 5.033,88   5.000,00   Kopila Nepa

Som  3.1.1 10.907,69   10.800,00   

3.1.2 Paelep 102 11/02/17 3.033,88   3.000,00   Hari Bahadur Pyakurel

3.1.2 Paelep 274 19/05/17 633,88   600,00 Hari Bahadur Pyakurel

3.1.2 Paelep 322 16/06/17 633,88 600,00   Hari Bahadur Pyakurel

Som  3.1.2 4.301,64   4.200,00   

3.1.3 Solar Cinema Nepal 113 20/02/17 1.533,88   1.500,00   Solar Cinema Nepal

3.1.3 Solar Cinema Nepal 123 25/02/17 2.533,88   2.500,00  Solar Cinema Nepal

Som  3.1.3 4.067,76   4.000,00   

3.1.4 Khandbari hospital 303 06/06/17 9.787,21   9.750,00 Bikash Surgical Concern

Som  3.1.4 9.787,21   9.750,00   

3.1.5.1 Khoplang 220 19/04/17 3.153,88   3.120,00 Nepal House Kaski

Som  3.1.5 3.153,88   3.120,00   

3.1.6 peterschappen 138 04/03/17 6.803,88   6.770,00 Srijana Paudel

3.1.6 peterschappen 215 18/04/17 1.633,88   1.600,00 Nepal House Kaski

Som  3.1.6 8.437,76   8.370,00   

3.2.1 Manasarovar Academy 425 23/08/17 1.588,88   1.555,00 Ramesh Kumar Thapa

Som  3.2.1 1.588,88   1.555,00   

3.2.2 School Nesing 114 20/02/17 433,88   400,00   Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 186 28/03/17 1.233,88   1.200,00 Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 203 10/04/17 1.233,88   1.200,00 Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 427 26/08/17 4.033,88   4.000,00   Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 433 28/08/17 3.892,14   3.858,26   Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 499 10/10/17 14.864,34   14.821,00   Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 685 02/12/17 18.383,60   18.336,00   Aashraya Paramarsha

3.2.2 School Nesing 764 19/12/17 4.183,88   4.150,00   Ngawa Tamang

Som  3.2.2 48.259,48   47.965,26   

3.2.3 School Khandbari 494 07/10/17 1.064,88   1.031,00   Deepesh Lamichhane

Som  3.2.3 1.064,88   1.031,00   

TOTAL 91.569,18   90.791,26   
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 4 Projecten lopend of voorzien in 2018

 4.1 Lopende projecten

4.1.1. Brick Children School

Wij ondersteunen het centrum voor de opvang van kinderen met cerebral palsy voort in het kader van de
Brick Children School. Wij plannen de kosten te dragen voor 2 gespecialiseerde verplegers gedurende één
jaar.
Bovendien zullen wij inrichtingskosten voor de Brick Children School overnemen.

Budget 2018: 7.500 €

 4.1.2 Watervoorziening Paelep

De 4de fase van het project beschreven onder punt 3.1.2 wordt in 2018 voortgezet. De opvolging wordt door
de Rotary club Gerpinnes in het kader van ons samenwerkingsakkoord zeker gesteld. Onze bijdrage is tot
1.500 € op een totaal van 13.500 € beperkt.

Budget 2018: 1.500 €

 4.1.3 School Nesing

Het project beschreven onder punt 3.2.2 zal in 2018 voortgezet en afgesloten worden.

Budget 2018: 10.900 €
 

 4.1.4 School Khandbari

Het project waarvan de studie onder 3.2.3 beschreven is zal in 2018 uitgevoerd worden. Gezien de omvang
van het project zal het waarschijnlijk tot 2019 lopen.

Budget totaal : 100.000 €
Waarvan BIKAS in  2018 : 75.000 €

 4.1.5 Peterschappen

De peterschapsactiviteiten beschreven onder punt 3.1.6 worden voortgezet, maar maken geen deel meer
uit van onze prioriteiten.

Budget 2018: 7.000 €
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 4.2 Nieuwe projecten met realisatie in 2018

 4.2.1 School Sano Haku

In continuïteit met het project in Nesing (zie punt 3.2.2), beloofde BIKAS de bouw van een schoolgebouw 
met twee klassen in Sano Haku, een ander dorpje van Haku, te financieren. Dit project zal met dezelfde 
partners als in Nesing gerealiseerd worden. Een overeenkomst is met hen getekend. 

Budget : 45.000 €

 4.2.2 School Likhu

Dit project is het resultaat van de samenwerking met de Artevelde Hogeschool in Gent. Wij hebben met
HCI, onze partner voor de ‘resilient houses’, onderhandelingen gevoerd met het oog op het financieren van
een schoolgebouw met vier klassen te Likhu, in het Ramechhap district. Dit project zal in samenwerking
met de ‘Hubert & Renate Schwarz’-stichting gerealiseerd worden, met wie wij de financiering delen. Een
overeenkomst is met HCI en deze stichting getekend.

Budget voor BIKAS 2018: 41.000 €

 4.2.3 Ezelspad Kalipul-Dilfant

Het dorpje Dilfant ligt in het noordwesten van dit district op enkele kilometers van Beni. Het maakt deel uit
van de VDC Malajmajhfant. 

Fase 1 : In 2014 financierde BIKAS de bouw van een gebetonneerd en beveiligd ezelspad van 2m breed en
1.315m lengte met 1.663 trappen.
Fase  2 :  In  2015  werd  de  355m  lang  verbinding  met  433  trappen  naar  de  lagere  school  Majhafant
gerealiseerd.
Fase  3 :  tijdens  de  regenseizoen  van  2016  werden  twee  stukken  van  een  twintigtal  meter  door  een
grondverschuiving weggesleept. Wij namen een deel van de herstelkosten ten lasten.
Fase 4 : de lokale gemeenschap heeft een project ontwikkeld voor de verlenging van het pad tot aan het
dorp. Wij hebben besloten dit project in 2018 te ondersteunen.

Budget 2018 : 8.000 €

 4.2.4 Watervoorziening Lakhuri Bhanjyang.

Dit dorp ligt in het  Kavrepalantchok district niet ver van Panauti. Ten gevolge van de aardbeving droogde
de bron van het dorp uit. Men moet het water op een half uur loopafstand lager gaan halen. Met onze
partner HCI bekijken wij de mogelijkheden van watervoorziening door het water hoog te pompen.

Budget 2018 : 30.000 €

 4.2.5 Lagere school Kalidevi.

In samenwerking met de architectuurafdeling van de KUL en met onze lokale partner CEPP (zie 
activiteitenverslag 2016) onderzoeken wij de bouw van een piloot-schoolgebouw voor de Lagere school 
Kalidevi te Chaap, landelijke gemeente Makwanpur Gadhi (Makwanpur district). 
De verdeling van de activiteiten en de lasten dient nog onderhandeld te worden. Het project zou zich in 
2018 moeten concretiseren.
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 5 Lijst van onze partners in Nepal

Partner Project

Aashraya Paramarsha P. Ltd
Sahayoginagar, Koteswor, Kathmandu
Contact : Ar. Lakpa Sherpa
E-mail : ar.lakpasherpa@gmail.com 

3.2.2
4.1.3
4.2.1

Bikas Management Committee
Barun Multiple Campus, Khandbari, Sankhuwasabha
Contact:  Rudra Nat Dahal
E-mail: dahalrudra18@gmail.com      

3.2.3
4.1.4

CEPP
(Centre for Educational Policies and Practices)
Tinkune, Kathmandu
E-mail: info@schoolingnepal.org      , teekab@schoolingnepal.org     
Web: http://schoolingnepal.org     

4.2.5

HCDC
(Aasahaya Balbalika Bikash Kendra – Himalayan Community Development 
Committee) Haku, Rasuwa
Contact: Ngawa Tamang
E-mail:  mountainngawa@gmail.com     

3.2.2
4.1.3
4.2.1

HCI
(Himalayan Climate Initiative)
GPO Box: 12123
House No. 692, Subarna Marga, Baluwatar, Kathmandu
Tel: +977 1 4428976, +977 1 4442568
E-mail: info@himalayanclimate.org      
Web     :   www.himalayanclimate.org  

4.2.2

Kalipul-Dilfant Mule Track Construction Committee
Mallaj-Majhphant, Parbat
E-mail     :   kdmtccsecretary@yahoo.com  

4.2.3

Kopila Nepal
Lalitpur, Nepal
contact : Bimal Lal Shrestha
E-mail : bimalani@mail.com.np     
Facebook     : Kopila Nepa  

3.1.1
4.1.1

Manasarovar Academy
Ramhiti Boudhanath, Kathmandu
E-mail: manasarovar_academy@yahoo.com 
Contact: Sailendra Thapa
E-mail : exotic.matador@hotmail.com 

 3.2.1

Nepal House Kaski
Pokhara, Kaski
Contact: Basanta Subedi
E-mail : nepalhouse66kaski@hotmail.com  
Tel : +977 98460 43966, +977 98058 41926
Web: https://nepalhousekaski.weebly.com 

3.1.5
3.1.6

Paelep Village Committee
Paelep, Rasuwa
Contact : Hari Bahadur Pyakurel
E-mail : pyakurelsaskriti@gmail.com 

3.1.2

mailto:nepalhouse66kaski@hotmail.com
https://nepalhousekaski.weebly.com/
mailto:bimalani@mail.com.np
mailto:exotic.matador@hotmail.com
mailto:kdmtccsecretary@yahoo.com
mailto:pyakurelsaskriti@gmail.com
mailto:manasarovar_academy@yahoo.com
mailto:info@himalayanclimate.org
http://www.himalayanclimate.org/
mailto:mountainngawa@gmail.com
http://schoolingnepal.org/
mailto:info@schoolingnepal.org
mailto:teekab@schoolingnepal.org
mailto:dahalrudra18@gmail.com
mailto:ar.lakpasherpa@gmail.com
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Shree CHANDRA SURYA architects & engineers associates
Maligaun, Ward 05, Kathmandu
Contact: Ar. Deepesh Lamichhane
E-mail: archideepesh73@gmail.com 
Tel: +977 1 4419390

3.2.3
4.1.4

Srijana Poudel
Damdame Drinking Water Committee Secretary

3.1.6

Solar Cinema Nepal
(Saurya Chalachitra Bepal)
Anamnagar-32, Kathmandu
E-mail : abhimanyuhumagain@gmail.com     

3.1.3

Leveranciers Project

Bikash Surgery International
Tripureshwor,G.P.O. Box:11982,Kathmandu
contact : A.B.Bandhari
Tel : +977 1 4261897
E-mail: info@bikashsurgical.com 

3.1.4

Sharplink Electronic concern
Ranamukteshwor-47, Newroad, Kathmandu
Tel : +977 1 42 18 96 1
contact : Ramesh Kumar Thapa

3.2.1

mailto:abhimanyuhumagain@gmail.com
mailto:archideepesh73@gmail.com
mailto:info@bikashsurgical.com
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