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NEPAL NA DE AARDBEVING

gebieden te bereiken. Opluchting als men hun stemmen hoorde, 
beklemmende onzekerheid als de lijn dood bleef… Gespannen de 
berichtgeving volgen via radio, TV of via internet. 

Zware en minder zware naschokken volgden. Een geluk bij een 
ongeluk dat de aardbeving overdag plaatsvond. We durven niet 
denken aan de gevolgen als het ’s nachts zou gebeurd zijn. Toch 
was er na de eerste zware schok al sprake van honderden doden.

Jarenlang werd er gevreesd voor een mega-aardbeving. Het was 
van 1934 geleden dat een aardbeving de vallei van Kathmandu 
had getroffen.

Zaterdag 25 april in de vroege voormiddag werden we opge-
schrikt door het nieuws dat Nepal getroffen was door een zware 
aardschok van 7,9 op de schaal van Richter. Onmiddellijk alles 
laten vallen en geprobeerd van vrienden en familie in de ramp-

Het is verbazingwekkend tot welke 
hoogten de mens kan stijgen door met 

beide benen op de grond te blijven. 
(Duncan Caldwell)
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Na een tweetal weken begonnen de Nepalezen zich 
geruster te voelen en men durfde weer binnen slapen. 
Maar onvoorspelbaar zoals de natuur kan zijn, volgde 
er op dinsdag 12 mei onverwacht een tweede zware 
aardbeving van 7,4 die de beschadigde nog rechtop-
staande gebouwen verder deed instorten en nu ook 
andere regio’s trof zoals Langtang.

In dit tijdschrift – een speciale editie ‘Nepal, hulp aan 
de slachtoffers van de aardbeving’ – kan u lezen over 
de gevolgen van de ramp voor de Bikas projecten, 
over nieuwe projecten die via Bikas gesteund wor-
den, over de acties die onze sympathisanten voeren 
om fondsen in te zamelen voor de slachtoffers van 
de ramp, over de enorme steunbetuigingen die Bikas 
mocht ontvangen… 

We willen met deze uitgave van het driemaandelijks 
Bikas tijdschrift onze sponsors, leden en sympathi-
santen op de hoogte brengen van wat er ondertussen 
via Bikas aan hulpverlening ter plaatse is gebeurd. 
We willen in de eerste plaats u allen danken voor uw 
steun en vertrouwen, zonder u allen hadden wij het 
nooit klaargespeeld. Dhanyabad, dankuwel, namens 
Bikas en de Nepalese bevolking

Het Bikas team

Oudgedienden kennen Bikas al 25 jaar, nieuwkomers kunnen zich 
wel eens afvragen wie of wat we zijn. Door de gevolgen van de 
aardbeving hebben heel wat groepen sympathisanten de weg 
gevonden naar Bikas via oudere en nieuwe projecten. Voor deze 
mensen is het misschien niet altijd duidelijk wat Bikas eigenlijk 
inhoudt, wat onze doelstellingen zijn. Mogen we even klaarheid 
brengen?

BIKAS is het Nepalese woord voor ontwikkeling, vooruitgang. 
Het is ook de naam van de belangrijkste Belgische, met de nadruk 
op Belgische, ontwikkelingsorganisatie die gespecialiseerd is in 
Nepal, de Bikas Belgium Nepal Association. We geven toe dat 
er in België nog andere verenigingen zijn die zich toespitsen op 
deze Himalayastaat, Vlaamse en Waalse, maar Bikas krijgt de eer 
een Belgische organisatie te zijn met bestuursleden zowel uit 
Wallonië als uit Vlaanderen. Het Bikas tijdschrift verschijnt dan 
ook in de beide landstalen. Ook onze website is in het Nederlands 
en in het Frans, maar ook in het Engels omdat de voertaal met 
onze Nepalese medewerkers het Engels is.

BIKAS is een landen-vriendschapsvereniging waarvan de meeste 
leden Nepal reeds bezochten of plannen dit mooie land met een 
bezoek te vereren. Naast de overkoepelende werking zijn verschil-
lende lokale werk- en vriendengroepen actief. Samen investeren 
we jaarlijks zowat 100 000 euro aan projecten, vooral op het 
platteland.

EVEN VOORSTELLEN…  WIE OF WAT IS BIKAS?



BIKAS 26:3 - juli / augustus / september 2015  3

BIKAS hEEFT EEN VIErVOUDIgE DOELSTELLINg.
1. De voornaamste doelstelling van Bikas is het ontwikkelen 

van micro-projecten. Dit kunnen projecten zijn die Bikas 
samen met de lokale partners ontwikkelt of dit kunnen 
projecten zijn die uitgaan van de individuele leden en hun 
contacten in Nepal. Voor deze laatste levert Bikas de nodige 
logistieke steun.

2. Fondsenwerving is noodzakelijk om onze projecten te fi-
nancieren. Zonder dit kunnen we de lokale bevolking niet 
ondersteunen.

3. Bikas verstrekt niet-commerciële toeristische informatie. 
Op deze wijze willen we de lokale economie ook extra 
ondersteunen. We promoten een ecologisch verantwoord 
reizen waarbij de lokale cultuur gerespecteerd wordt.

4. We bieden vorming aan. Dit via eigen publicaties, contacten 
met de pers, onze voordrachten, vormingsmomenten en 
activiteiten. Ook het tijdschrift heeft in dit kader zijn plaats. 
Het staat vol met de laatste weetjes, politieke actualiteiten 
en informatie over onze projecten.

BIKAS tracht vooral exemplarische projecten op te zetten 
waarbij zeer veel aandacht uitgaat naar de juiste kosten/ baten 
verhouding. De projectkeuze gebeurt door de lokale partner, 
steeds aan de hand van enkele strenge projectcriteria die uit 
gezamenlijk overleg zijn gegroeid:

•	Worden	door	dit	project	de	armsten	bereikt,	bij	
 voorkeur vrouwen en kinderen?
•	Is	er	aandacht	voor	het	initiatief	en	het	engagement	
 van de plaatselijke bevolking?
•	Levert	de	lokale	bevolking	arbeid,	materiaal	of	geld?
•	Is	dit	project	binnen	de	afgelijnde	termijn	self-supporting?
•	Wordt	door	dit	project	de	economische	draagkracht	van	de	
 lokale bevolking bevorderd?

De projecten willen zo een structurele bijdrage leveren aan de 
lokale gemeenschappen. Hun inbreng daartoe is een vereiste. 
De projecten kunnen gaan om gezondheidszorg, economische 
ontwikkeling, ecologische landbouw, infrastructuur, educatie, 
ondernemerschap en micro-financiering. De projecten willen 
zo een bijdrage leveren tot het realiseren van de millennium-
doelstellingen in Nepal.

Belangrijk detail, de inzet van de leden van Bikas gebeurt 
uitsluitend op vrijwillige basis.

EVEN VOORSTELLEN…  WIE OF WAT IS BIKAS? ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

LANGTANG

Langtang werd zwaar getroffen door de aardbevingen en 
aardverschuivingen. In de families van Chhime en Sangmo 
Tamang, de petekinderen van Bikas medewerkster Nicole 
Brenu sloeg het noodlot ongenadig toe. Ze hebben negen 
familieleden verloren (broer, zuster, neven en oom). Hun 
lichamen lagen bedolven onder het puin en de modder.

De laatste drie dorpen in de Langtang vallei - Langtang, 
Mundu en Kyangin Gompa – richting van de berg Langtang 
Lirung, zijn totaal verwoest. Tot voor de aardbeving was de 
Langtang vallei één van de allermooiste plekken op aarde. 
Nu blijft er letterlijk niets meer van over. De overlevenden 
van de ramp zijn alles kwijt en zijn bang om te blijven. 
Velen trekken naar Kathmandu. Wie blijft, schuilt in grot-
ten of in de jungle.

Nicole wil samen met Paul Halen meewerken aan de 
heropbouw van Mundu, het dorp van haar petekinderen. 
Meer hierover in ons volgende tijdschrift.

U kan uw steun nu al betuigen door te storten op 
de rekening van Bikas BE 32 2000 7878 002, met 
de vermelding ‘Langtang’
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DE BRICK ChILDREN SChOOL

ONZE PROJECTEN 

LULANG

In ons vorige tijdschrift kon u voor de eerste keer kennismaken 
met ons project in Lulang, namelijk de verharding en de ver-
steviging van het schoolplein. De aardbeving van april maakte 
dat de werken een kleine maand vertraging hebben opgelopen. 
Van 18 mei tot 20 juni zijn de werkzaamheden hervat.

Door de hevige regenval bij het begin van de moesson is dan 
dat gebeurd waar de dorpelingen voor vreesden. Een aard-
verschuiving heeft een deel van de speelplaats meegenomen 
en een lager gelegen woning verwoest. De schade is al bij al 
beperkt gebleven want de Shree Lulang lagere/ secundaire 
school is onbeschadigd. Wel zullen de werken nu iets om-
vangrijker worden. De meerkosten zijn nog niet bekend. Het 
comité zal een nieuwe raming laten maken.
Graafwerken aan een helling bij hevige regenval houden 
steeds een risico in, niet in het minst voor diegenen die daar 
aan het werk zijn. De Nepalezen weten dat uit ervaring. Er 
is nu ook reëel gevaar dat er nog meer grondverschuivingen 
zullen plaatsvinden, met kans op nog meer schade. Daarom 
zijn de dorpelingen met nieuwe moed aan de slag gegaan, met 
de bedoeling de onderstutting zo snel mogelijk te realiseren.

Er zijn inmiddels zo’n 52 draadkorven gevuld met stenen, 18 
van type 1,5 en 34 van type 2. Het typenummer verwijst naar 
de afmetingen van de korven. Type 1 is een korf van 1,5m 
x 1m x 1m en type 2 is een korf van 2m x 1 m x 1m. Er is 
nog heel wat werk voor de boeg. Volgens de oorspronkelijke 
schatting zijn er in totaal 137 stuks van type 1,5 en 213 stuks 
van type 2 nodig.
Uit het opgestuurd rapport blijkt dat het geld op is en Bikas 
wordt gevraagd een volgende schijf te storten. Het verloop 
van de werken en de rapportage gebeuren zoals voorzien. Er 
zal een volgende schijf van 10 000 euro overgemaakt worden 
aan Lulang.
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De Brick Children School in Siddhipur, district Imadol, is 
intact gebleven omdat het gebouw aardbevingsbestendig 
is. De zeer snelle actie van het team van Kopila Nepa heeft 
onmiddellijk heel veel leed verzacht.

De school werd omgebouwd tot een soort veldhospitaal 
waar 120 tot 150 mensen direct onderdak, verzorging en 
voedsel kregen. In de tuin van het woonhuis van Anita en 
Bimal vonden nog eens zo’n dertig mensen een tijdelijk 
onderkomen.

Er werden 200 golfplaten aangekocht om schuilplaatsen 
te maken voor mensen die hun huis verloren waren tij-
dens de aardbeving. Ze dienen als eerste shelters tijdens 
het regenseizoen en ze kunnen later gebruikt worden bij 
de heropbouw van de huizen. Ook waterfilters werden 
aangeschaft, want zuiver water is onontbeerlijk om het 
uitbreken van epidemieën te voorkomen.

BBCSF-BIKAS maakte ondertussen reeds een bedrag van 
14 000 euro over als noodhulp. Er werd 1000 euro recht-
streekse steun overhandigd aan Shila voor de heropbouw 
van de woning van haar moeder. Hetzelfde bedrag werd 
ter beschikking gesteld voor de heropbouw van de woning 
van de leerkracht Sanita van de Brick Children School. 

Ook werden de families van de Brick arbeiders teruggehaald 
uit de getroffen dorpen in het bergland. Tevens werd in-
dividuele hulp geboden aan getroffen gezinnen en is men 
ondertussen gestart met de heropbouw. 

Het Kopila Nepa team bezocht de dorpen van de Tamang 
in de heuvels rond Kavre. Zeventig procent van de huizen 
is totaal vernield tot zwaar beschadigd. 

Ondertussen is de Brick Children School terug operationeel 
voor de opvang van de Brick Children. De ouders waren 
tevreden dat hun kinderen terug naar school konden gaan, 
ook al was het vakantie. Zij hadden immers de handen vol 
met de heropbouw van hun leven en onderkomen, met het 
bewerken van het land… Het Kopila Nepa team heeft plots 
heel wat nieuwe kinderen bij gekregen, de school draait 
terug op volle capaciteit. 

Dank zij uw steun hebben we niet alleen kunnen voorzien 
in de broodnodige noodhulp maar kunnen we ook ons 
voorziene plan, de uitbreiding van de school met een extra 
lokaal en sanitair blok verwezenlijken.
Dank aan u allen, namens BBCSF - BIKAS , Kopila Nepa 
team en de Brick Children. 

Wie de Brick Children nog een extra ruggensteun-
tje wil geven, kan dat op de rekening van Bikas 
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘BBCSF’ 
of ‘Brick Children’.

ONDERWIJSPROJECTEN PAUL 
BEKE EN CARINE VERLEYE

Paul Beké en Carine Verleye trainen via CEPP (Center for 
Education Policy and Practices) al zeven jaar leerkrachten in 
Nepal. CEPP heeft drie luiken: ouders motiveren tot onderwijs, 
het maken van educatieve materialen en beïnvloeden van de 
politiek.
Paul en Carine gaan niet voor bouwprojecten. Ze zetten zich 
in voor de inhoudelijke ondersteuning van het basisonderwijs 
in Nepal en voor sensibilisering in België, vooral in onderwijs-
kringen.
Door de aardbeving betreft het nu niet alleen meer morele 
ondersteuning maar gaat er ook meer aandacht naar mate-
riële ondersteuning. Daarom hebben ze nu ook meer energie 
gestoken in fondsenwerving. Financieel gezien hadden ze tot 
nu toe doelbewust maar één partner, namelijk CEPP.

Ze hebben ondertussen CEPP gesteund met de sommen die 
ze doorgestuurd kregen van Bikas. Ze denken er ook aan de 
gelden die nog extra binnenkomen naar Balthali te kanalise-
ren, wellicht via Solar Cinema, een erkende Nepalese ngo. Ze 
kunnen dan ook de plaatselijke school linken aan het Sint-
Vincentius Instituut Gijzegem. De SVI leerlingen worden nu al 
geïnformeerd over de situatie in Balthali. De materiële steun 
aan de school zal beperkt blijven, het zal vooral om vorming en 
inhoudelijke pedagogische steun gaan. Even terzijde, Balthali 
is het dorp waar Paul en Carine graag vertoeven tijdens hun 
vakanties in Nepal.

Wie deze onderwijsprojecten wil steunen, kan zijn 
bijdrage storten op de rekening van Bikas BE32 2200 
7878 0002 met de vermelding ‘Paul en Carine’.

KhANDBARI

Net voor het ter perse gaan 
van dit tijdschrift kreeg 
Bikas twee offertes bin-
nen voor het leveren van 
bijkomende medische uit-
rusting voor het hospitaal 
in Khandbari. Meer info 
hierover in een volgende 
uitgave.

ONZE PROJECTEN 
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ONZE PROJECTEN 

DAMDAME

Damdame is één van de oudere projecten van Bikas. Het voorziet 
Damdame van water op tien aftappunten in het dorp. Damdame 
ligt in het Kaski district aan de voet van de Annapurna. Ook hier 
sloeg de aardbeving toe. De families Verhalle en Soret doen het 
nodige om fondsen in te zamelen voor de herstellingswerken.

Na de melding van de aardbeving was het voor hen bang af-
wachten of iedereen in veiligheid was. Het duurde enkele dagen 
vooraleer ze wisten dat gelukkig niemand gewond was. Stilaan 
kregen ze ook zicht op de schade aan de verschillende projecten.
Het grote waterreservoir aan de bron van het Damdame water-
project is beschadigd door ontwortelde bomen. De woning van 
de directeur van de MorningStarSchool is onbewoonbaar. In de 
Dharapanischool zijn verschillende scheuren in de muren en in 
het dak.
Dank zij de grote solidariteit en steun van familie, vrienden, col-
lega’s, buren, vrienden van de vrienden… en de vele initiatieven 
die werden genomen, kan men stilaan aan het herstel beginnen. 
Daarnaast werkt het Damdame team ook graag mee aan de her-
opbouw van Nepal via de initiatieven van Bikas. Ze willen dan 
ook iedereen die de hulp aan Nepal mogelijk maakt van harte 
bedanken.

U kan uw bijdrage nog steeds storten op de rekening van 
Bikas BE 32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Dam-
dame’

ChAYARSABA
TOILETTENPrOjECT IN hET DOLAKhA DISTrICT

Ver verwijderd van het wegennet en toerisme, de onderste plaats 
op de sociale kastenladder, de regio gevoelige problemen en vooral 
het verloren vertrouwen van de lokale bevolking in de lokale 
overheden, dat alles maakt het bijzonder moeilijk om afgelegen 
dorpen als Chayarsaba en Laduk te bereiken.

Na de aardbeving van 25 april duurde het een aantal dagen 
vooraleer we enig nieuws kregen uit de dorpen. Het eerste beeld 
dat we kregen, was een foto, genomen door een toerist, vanuit 
Singati Bazar. Een stofwolk van een landverschuiving ten gevolge 
van de aardbeving uit de vallei waar Chayarsaba en Laduk liggen. 
Dat was het. Pas na de tweede zware aardbeving hebben we een 
duidelijk beeld gekregen van de lokale situatie, na een aantal 
foutieve berichtgevingen.

Laduk: enkele slachtoffers, de helft van de huizen is ingestort en 
er zijn veel dode dieren door vallende stenen.
Chayarsaba: alle huizen staan nog overeind maar zitten vol barsten 
en hun bewoners vrezen een grote landverschuiving tijdens de 
komende moesson. Dat de ondergrond onstabiel is, weet men al 
langer. Bovenaan het dorp zit een grote barst in de grond. Er zijn 
gelukkig (nog) geen slachtoffers gevallen.

De mensen wonen nu in bamboe onderkomens, die normaal dienst 
doen als verplaatsbare stallen voor hun vee, bovenaan het dorp. 
Ze durven niet meer terug naar hun huizen. Drinkbaar water is 
er niet (hopelijk zijn de waterfilters ondertussen aangekomen). 
Transport is zeer duur, risicovol vanwege de overvallen/ diefstallen 
die gebeuren en /of de taksen die gevraagd worden. De hoogst 
noodzakelijke zaken, zoals rijst en plastic zeilen, hebben de dorps-
bewoners gekocht in Singati met het weinige geld dat ze hebben.

Dat de regiobewoners het vertrouwen totaal kwijt zijn in hun 
lokale overheden is duidelijk. Ondanks het UN OCHA situatierap-
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ONZE PROJECTEN 

port nummer10 van 4 mei, waarin staat dat Dolakha tot de zwaar 
getroffen gebieden behoort, vloeit er weinig tot geen hulp door 
naar de afgelegen dorpen.
De regio is risicovol onder andere vanwege de smokkelroutes van 
en naar China. Onfrisse praktijken zijn legio.
Een ambtenaar is in Chayarsaba komen vaststellen dat de situatie 
toch niet zo erg is, ondanks het rapport van een geograaf, hulp 
vanuit de lokale overheid blijft dus uit. Voordien hebben ze ook 
nooit op enige steun kunnen rekenen. 

Nabin Moktan, onze contactpersoon, vertelde me dat hij terug in 
Dubai gaat werken, ondanks de situatie. Als hij niet terug gaat, 
is hij zijn werk kwijt. Dit is de enige manier voor hem om geld 
naar de familie te kunnen sturen. Zo denken de meeste mannen 
uit de regio. 

Zelfs nadat we een USAR helikopter hebben kunnen regelen om 
Chayarsaba te ontruimen, hebben we hen niet een beetje hoop 
kunnen geven: “Wat gaat er met onze familie gebeuren? Waar 
worden ze afgezet? Waar kunnen we in de toekomst opnieuw 
beginnen? We hebben familie en vrienden wonen in naburige 
dorpen. We hebben nooit steun gekregen en we gaan dat nooit 
krijgen,” was de commentaar die we kregen van Nabin. Hebben 
ze liever dat we hen ongemoeid laten ? …

Mijn compagnon, Gabriële Tautcher, is momenteel in Nepal en 
bekijkt welke hulp we toch kunnen leveren. Er zijn financiën 
voorzien door www.Cultures-Connect.net (Oostenrijk) en www.
Tapriza.org (Zwitserland) om onder andere degelijke tijdelijke 
onderkomens te voorzien. 

De fondsen die door Bikas ‘toilettenproject’ verzameld zijn, zijn 
bedoeld voor structurele hulp, namelijk het aanleren van bou-
wen van hygiënische toiletten. Ondanks het feit dat Chayarsaba 
onbewoonbaar is geworden, is de techniek aanwezig in de regio. 
Dit hebben we enkele jaren geleden al kunnen vaststellen in de 
naburige dorpen. We kunnen dus toch van een succes spreken.
Van zodra de toestand stabiel is en de hoogste noden zijn gelenigd, 
gaan we op zoek naar een andere regio of doelgroep om verder 
te werken aan degelijk sanitair.

Gabriële Tautscher en Dirk Van Oevelen

Uw bijdragen zijn nog steeds welkom op de rekening van 
Bikas BE32 2200 7878 0002, met vermelding ‘toiletten-
project’. Wij danken U van harte voor uw steun!

SEILASADAK

Dat staat voor de ‘Seila’weg, een verbinding tussen de dorpen 
Kolati en Khaharekhola in het Kavre district. Vanuit Kolati was er 
via Dolalghat een verbindingsweg met Kathmandu. Khaharekhola 
was slechts via een ‘geitenpaadje’ bereikbaar.
Tot een Belg van Vlaamse origine zich kwam vestigen in Nepal, 
Fik Seymus uit Mol in de Antwerpse Kempen. Hij kwam in Kath-
mandu in contact met jonge mensen wiens ouders en familie 
nog steeds in Khaharekhola woonden. Tijdens zijn bezoeken aan 
het dorpje werd duidelijk dat een weg noodzakelijk was voor de 
verdere ontwikkeling van deze plattelandsgemeenschap. Samen 
met het plaatselijk comité werden de plannen uitgetekend. Bikas 
werd gecontacteerd om het project financieel te steunen. Op 8 
mei 2007 werd de weg feestelijk geopend.
De weg vond weerklank tot in Kathmandu. Ondertussen heeft 
de overheid geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van de Sei-
lasadak en zijn meerdere omliggende dorpen verbonden met de 
weg. We kunnen de Seilasadak de pionier van de ontsluiting van 
het gebied noemen.

Ook de Seilasadak heeft te lijden gehad onder de natuurramp. 
Vooral de tweede zware aardschok van 12 mei bracht heel wat 
schade toe, ook aan de huizen en de dorpsschool. De dorpelingen 
hebben direct na de beving de weg hersteld met de middelen 

die ze hadden. De Seilasadak vormde immers een belangrijke 
schakel in de hulpverlening naar afgelegen gebieden toe. De 
zware regenval van de laatste weken heeft zwakke plekken nog 
meer uitgehold met aardverschuivingen tot gevolg. Er zal meer 
dan oppervlakkig herstel nodig zijn om de weg terug berijdbaar 
te maken voor zwaarder materieel.

Bikas wil ook hier de helpende hand toereiken. We reke-
nen dan ook op de sympathisanten van de Seilasadak. U 
kan uw financiële bijdrage storten op het rekeningnum-
mer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermel-
ding ‘Seilasadak’.
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hAKU

Eén van de zwaarst getroffen dorpen is Haku, een klein 
Tamang dorpje van 77 families, gelegen op een helling in 
Rasuwa. De gemeenschap Haku bestaat eigenlijk uit negen 
deeldorpen, waar ongeveer 3 200 mensen wonen en waarvan 
Thulo Haku het grootst is. Eén van de overige gemeenschap-
pen is Nessing, waar ook alles plat ligt en waar 68 gezinnen 
leven die ondertussen aan de heropbouw begonnen zijn. In 
tegenstelling tot Haku ligt Nessing in een vlakte, zonder enig 
gevaar voor landverschuivingen. Haku was een levendige 
gemeenschap die in één klap tot puin werd herleid. Meer 
dan honderd doden, talloze vermisten, weggespoelde akkers… 
enkel nog gebroken dromen die resten…

Bikas sympathisante Betty Moureaux was ter plaatse in Haku 
en kon vaststellen dat de bevolking zowat aan zijn lot wordt 
overgelaten. Van hulpverlening is er zo goed als geen sprake 
meer, in tegendeel, men doet er blijkbaar alles aan om Haku 
te ‘vergeten’. Toch willen de mensen er graag blijven wonen 
en willen ze hun vee niet achterlaten.

Betty en haar reisgezel Armand hielpen actief mee aan 
hulpverlening zoals het ter plaatse brengen van levens-
noodzakelijke middelen (rijst, olie, zout, kleding, dekens, 
matrassen…). Haku Thulo krijgt weinig steun maar werd 
door de interventies van Betty terug op de kaart gezet van 
de hulporganisaties. Voor heropbouw zijn de gronden op de 
bergrug te onstabiel. Het is dus wachten tot na de moesson 
en op de beslissing van de geologen en de regering waar de 
dorpelingen van Thulo mogen beginnen aan de heropbouw.
In Nessing daarentegen heeft het wel zin om aan de herop-
bouw te beginnen. De gronden zijn er stabiel en de overheid 
heeft toestemming gegeven voor heropbouw op dezelfde 
plaats. De lokale bevolking is ondertussen begonnen met 
het herstel van de huizen.

Momenteel legt Bikas contacten met een grote sponsor en 
we hopen die in het volgend tijdschrift te mogen vermelden.
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ONZE PROJECTEN 

ARTEVELDE hOGESChOOL

Al zeven jaar lang stuurt Artevelde Hogeschool Gent haar 
leerlingen de wijde wereld in, waaronder ook Nepal. Meer 
dan 10 000 studenten vertoeven ieder jaar voor een tijd in 
het buitenland. Dit jaar waren 17 studenten te gast in Nepal 
toen de aardbeving plaatsvond. Er werd niet geaarzeld om de 
handen uit de mouwen te steken, in het begin onder de vorm 
van basishulp. Nadien werden ook de meest noodzakelijke 
materialen aangekocht om de ergste noden te lenigen. 

De terugkeer van de leerlingen en begeleidende leerkrachten 
naar België betekent helemaal niet dat de hulpverlening 
aan het zwaar getroffen land wordt stopgezet. De directie 
van de Artevelde Hogeschool (AHS) wil zich in de toekomst 
focussen op het educatieve in het verlengde van haar eigen 
onderwijsopdracht. Ze wil zich daarom ook inzetten bij de 
heropbouw van stenen woningen en scholen.

KhArI
Na overleg werd er gekozen voor de heropbouw van Khari, 
een dorp in het Dhading district in de Bagmati zone, centraal 
Nepal. 

Afgevaardigden van AHS konden bij een bezoek ter plaatse 
de totale vernieling van het dorp en de school met eigen 
ogen vaststellen. AHS wil zich hier dan ook inzetten bij de 
wederopbouw van de huizen en het schoolgebouw door zich 
de volgende jaren toe te spitsen op de samenwerking met de 
lokale gemeenschap. Er wordt gedacht aan het model van 
de Resilient Houses van het Himalayan Climate Initiative 
(HCI). Ondertussen zullen zeil en plastic zeil geleverd worden 
voor tijdelijk onderdak. AHS zal Nepalhouse vragen om op te 
treden als link met HCI en mee te helpen aan de bouw van 
een modelhuis als exemplarisch voorbeeld voor de bevolking.
Later zullen de studenten van AHS stage volgen in de her-
opgebouwde school.

Wie het project van de Artevelde hogeschool wil 
steunen, kan dat via de rekening van Bikas BE32 
2200 7878 0002 met de vermelding ‘Khari AhS’

PARAMENDO ECO FARMING

De ecologische boerderij Paramendo ligt in het dorpje Barkhu, 
in het Rasuwa district, Langtang, een gebied dat zwaar getrof-
fen werd door de aardbeving en de vele naschokken.
Paramendo Eco Farming is een initiatief van Angnima Tamang, 
een voorvechter van duurzame landbouw.

Hij begon een vijftiental jaren geleden met het aanplanten van 
fruitbomen. En waar fruitbomen bloeien, moeten er bijtjes zijn. 
Hij kocht het nodige materiaal om als imker te kunnen starten. 
Hij kreeg toen een financieel ruggensteuntje van Bikas.
Angnima kon zijn droom waarmaken, meer bepaald een 
boerderij runnen die tevens model zou staan voor de inwoners 
van Barkhu en omgeving. Hij kon prat gaan op een veelzijdige 
boomgaard met diverse appelsoorten, steenfruitvariëteiten 
en bessenstruiken, tot zelfs kiwi’s toe. Vele Nepalese land-
bouwstudenten vonden de weg naar zijn boerderij, die hij 
ondertussen had uitgebouwd als een verblijfplaats voor pas-
serende reizigers en leergierige jongelui. Hij kreeg bekendheid 
tot over de grenzen. In december van vorig jaar kreeg hij van 
de universiteit Qiongzhou in China een certificaat voor zijn 
verdiensten.

Tot die fatale dag… zaterdag 25 april… een zware aardbeving 
het levenswerk van Angnima letterlijk in de grond boorde. Zijn 
huis is te erg beschadigd om nog in te wonen. Ondertussen 
leven hij en zijn gezin in een tunneltent die hij, zoals vele 
andere slachtoffers, ter beschikking kreeg van de hulpverle-
ners. Zijn boomgaard, zijn bijenkasten, zijn boerderij… alles 
is voor 80 procent vernield.

Toch geeft Angnima, zoals de meerderheid van de Nepale-
zen, de moed niet op en is hij ondertussen begonnen aan de 
wederopbouw van Paramendo Eco Farming. 

Wie mee wil helpen aan de heropbouw kan zijn 
bijdrage storten op de rekening van Bikas BE32 2200 
7878 0002 met de vermelding PArAMENDO

U kan Paramendo Eco Farming ook vinden op internet: 
www.paramendo.com
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ONZE PROJECTEN 

RESILIENT hOMES

Zo heet het hoofdproject van Jo Logghe en het betekent letterlijk 
‘veerkrachtige huizen’.
Jo Logghe, medestichtster van Bikas en jarenlang ook onze con-
tactpersoon voor de Bikas-projecten, richtte zich samen met haar 
familie en medewerkers de eerste weken na de aardbeving vooral 
op het uitdelen van voedsel en zeildoeken aan dorpen waarvan 
de huizen grotendeels verwoest zijn. In de streek van Lakhure 
Bhabjyang en Gundu werden aan meer dan 250 gezinnen pak-
ketten uitgedeeld.

Het project Resilient Homes wordt geleid door haar zoon Dawa 
Steven Sherpa in samenwerking met Himalayan Climate Initiatives 
(HCI). Het bestaat uit het bouwen van aardbevingsbestendige 
huizen aangepast aan het klimaat. Er wordt gebouwd met lokaal 
beschikbare materialen. Elk huis kost 820 euro, met toilet er bij 
komt het op 1090 euro.
De aankoop van de materialen gebeurt via de bijdragen die Bikas 
ontvangt van sympathisanten. Vrijwilligers en de lokale bevolking 
zetten zich gratis in voor de bouw.
Meer info kan u vinden op www.himalayanclimate.org/Resilien-
thomes. Nederlandstalige updates zullen te vinden zijn op het 
Facebook van Jo Logghe Sherpa.

Ondertussen ontvingen we volgend bericht van Dawa Steven.

De eerste moeilijke maanden na de aardbeving hebben we vooral 
snel eerste hulp geboden aan de zwaar getroffen bevolking. In 
korte tijd werden ongeveer vijftig dorpen bezocht en voorzien 
van etenswaren, drinkbaar water, zeilen, enz. De dokter die de 
hulpgroep vergezelde, zorgde voor de nodige medische verzorging.
Nu is het zo ver dat we dank zij de giften die ons door het ‘Jo 

Logghe Noodfonds’ bereikten, de Nepalese mensen ook een betere 
toekomst en een veiliger (t)huis willen bezorgen.
Een Nepalese ingenieur ontwierp een aardschokbestendige stalen 
skeletwoning. Bij de tweede zware aardbeving heeft deze woning 
de proef goed doorstaan. Het stalen skelet kan ook door dragers ter 
plaatse worden gebracht. Onder de leiding van enkele vakmensen 
bouwt men zo een ‘resilient home’ in enkele dagen. De aankleding 
van de wanden en de vloer doen de bewoners zoals ze het zelf 
willen. De wanden kunnen met gevlochten bamboe en klei, of met 
planken of zelfs stenen worden opgetrokken. Iedere woning heeft 
twee kamers en een veranda en soms, indien mogelijk een toilet.
Afhankelijk van het beschikbare budget worden deze woningen 
eerst en vooral aan de meest behoevenden geleverd. Tot nu toe 
werden zo’n 63 huizen in zes dorpen geplaatst. In augustus hopen 
we nog 78 huizen te plaatsen in het Sindhupalchowk district.
Dank voor uw steun, hulp blijft nodig.
Namaste, Dawa Steven

Wie dit project wilt steunen, kan zijn bijdrage storten op 
het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 
met de vermelding ‘noodhulp jo Logghe’.

DE OVERIGE PROJECTEN

Het Ezelspad heeft dankzij zijn stevige constructie 
de ramp doorstaan. Ook het hospitaal in Khandbari 
heeft geen schade geleden, evenals Takam en Beni.
Gerrit De Witte en Luc De Baere steunen het dorp 
Gori Karka, gelegen nabij Lukla, dat voor negentig 
procent is vernield.

U kan uw bijdrage storten op de rekening van 

Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermel-

ding van het project dat u wenst te steunen. 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
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DhANYABAD AAN ALLE SPONSORS 
EN MILDE SChENKERS!!!

Langs alle kanten kon Bikas rekenen op solidariteit met de ge-
troffen Nepalese bevolking. Mensen die hun hart lieten spreken 
voor onze projecten of voor onze werking in het algemeen. Het 
houdt een risico in van een lijst te publiceren met de namen van 
onze sponsors en milde schenkers want we lopen het gevaar er 
enkelen over het hoofd te zien. Maar we riskeren het toch van 
een opsomming te publiceren van firma’s, groepen, gemeenten, 
organisaties… die een storting deden van minimum 250 euro. 
Maar niet alvorens IEDEREEN te bedanken voor iedere gift hoe 
klein ook geschonken met een groot hart! Zijn het niet de kleintjes 
die één groot maken? Hiervoor oprechte dhanyabad vanwege 
Bikas en de slachtoffers van de aardbeving. Vergeet niet dat er in 
Nepal nog altijd mensen zijn, veel mensen, die slechts één euro 
per dag verdienen! Daarom, iedere gift, hoe klein ook, is ginds 
een fortuintje waard!

STOrTINgEN VOOr BIKAS PrOjECTEN IN hET ALgEMEEN
Paliris BVBA      2500
Reizen-Voyages Van Renterghem NV   1000
Eco-drukkerij De Wrikker CVBA   500
Vascom EBVBA      350
GROS Assenede      600
Belfius Turnhout-Hoogstraten CVBA   250
Oxfam Wereldwinkel Lochristi   1000
Lions Club Brugge-Zeehaven   1000
Emmaüs VZW Westmalle    1249,18
H. Hartcollege Waregem    1400
Gemeente St. Gillis-Waas    500
Alexandra International BVBA   500
Gemeente Lille      3000
Provincie Antwerpen    3992
Gemeente Mol      2000
Agfa-Gevaert NV     1090
Gemeente Assenede    2500

Stortingen voor Damdame project
CSE BVBA       300
Add Value EBVBA     250
Marandi NV      1400
Turnkring De Kelle VZW    250
GIB Brasschaat      2370

STOrTINgEN VOOr DE BBCFS (BrICK ChILDrEN)
ES Broadcast Media BVBA    1000
FV ACV GV Gent-Eeklo    250
UC Leuven Unesco     600
GROS Everberg      300
Goldar NV      5000
IMEC VZW      4413,5
Stad Deinze      550
Gemeente Destelbergen    500
Unesco Vlaanderen    744,88

STOrTINgEN VOOr PrOjECTEN ArTEVELDE hOgESChOOL
Rotary Club Oostende    2000
Gemeente Jabbeke    2500
Segunda BVBA      500
Humaniora DVM Aalst    700
Ladies Circle Affligem    258
Logimax BVBA      250
AZ Maria Middelares VZW Gent   500
Kiwanis Hopland Affligem    1000
Vrije Technische Instituten Brugge   1500
Lagere School Sint-Eloois Winkel   1250
Instituut Spes Nostra VZW Heule   900
Bluemusic.be      600
Kiwanis Sint-Niklaas Waasland   1000
VZW Vrije Basisschool De Parel   650
Zonta Roeselare     1000
Artevelde Hogeschool    12206,78

STOrTINgEN VOOr DE PrOjECTEN VAN jO LOgghE 
Stad Ieper       4000
Focolarebeweging (Nl)    7414,25
Gemeente Wachtebeke    500
Buurtwerk Stubbekwartier    369,75
Pater Roosefonds VZW    3000

STOrTINgEN VOOr ‘CONSTrUIS-MOI UN VILLAgE’
Tennis Club Manhay ASBL    1380
Synd. Initiative de la Roche-en-Ardenne  550

STOrTINgEN PrOjECT hAKU
Medi-Care Nancy     850
Feral BV/ NV      1000
Ver. Ziekh. Gen. Salvator    850
KCST Technicum VZW    500
Vrije Basisschool IZOO Oosterzele   1000
Panasonic Energy Europe NV   1700

STOrTINgEN PrOjECTEN WIjNEgEM
Femma Wijngem     200
Gemeente Wijngem    1000

STOrTINgEN VOOr ChAUrIKhArKA
Mondiale raad Wuustwezel    500
Pointer Systems BVBA    250
Theater Cusforda     300

STOrTINgEN VOOr DE ONDErWIjSPrOjECTEN VAN PAUL 
EN CArINE
Zonta Club Aalst     2500

(stand op 31 juli, particuliere stortingen zijn niet vermeld)
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DhANYABAD

DEINZE SOLIDAIR MET NEPAL!

grOS EN DE STAD DEINzE
De aardbeving in Nepal is niet alleen een geografisch fenomeen maar brengt ook 
een menselijke tragedie met catastrofale gevolgen met zich mee. Duizenden mensen 
overleefden de ramp niet en jarenlange opbouw werd in enkele seconden weggeveegd. 
Slachtoffers en de meest kwetsbaren blijven in grote nood nu de eerste massale hulp 
is afgenomen. En dit laat de GROS en de stad Deinze niet koud. Ze maakten dan ook 
een budget van 550 euro voor noodhulp vrij om het aan Nepal te schenken. Op die 
manier toont Deinze zijn betrokkenheid en hoopt dat vele Deinzenaren hun voorbeeld 
zullen volgen en ook geldelijke steun zullen geven. En dat gebeurde…

APOThEEK UIT DEINzE STEUNT NEPAL
Onder impuls van Nancy Lievrouw werd op de toonbank een pot gezet waar klanten 
hun ‘rostjes’ konden deponeren. Nancy voegde er een foto en tekst bij. En de ‘rostjes’ 
werden euro’s. Er werd 37,40 euro ingezameld. Een warm dankuwel aan het team 
Taevernier.

SPONSOrTOChT 25 EN 26 jUNI 2015
We konden er niet naast kijken: de mast met de vele Nepalese gebedsvlaggetjes, de 
door leerlingen zelfgemaakte vlagjes met een persoonlijke wens, de foto’s van de 
aardbeving en de Brick Children School. Iedereen die er langskwam; kon zien dat 
basisschool St.-Hendrik Petegem - Deinze begaan was met de slachtoffers in Nepal. 
En dat hebben onze kleuters en leerlingen ook daadwerkelijk bewezen. Van 2 tot 20 
km werd er gestapt… En gezweet hebben ze in die tropische temperaturen! Maar 
het loonde, we mochten 1 602 euro overschrijven voor de BBCSF-Brick Children. Een 
dikke duim voor alle kleuters, 1ste, 2de en 3de graad! Voor het enthousiasme van 
directie en collega’s om deze actie op touw te zetten, voor het warme hart van ouders, 
grootouders en sympathisanten, dhanyabad!
Ria Van Hecke (juf Ria)

EN NIET ALLEEN DEINzE KWAM IN ACTIE, OOK gENT zAT NIET STIL
Toen Deinzenaar Christine Graveel van LabMET (UGent) de oproep voor noodhulp las 
in de krant, liet ze er geen gras over groeien. Er werd heen en weer gemaild en het 
Brick Children project werd aan de groep voorgesteld. Nog geen week later konden 
alle LabMETters in een doos anoniem doneren wat binnen hun mogelijkheden lag en 
de LabMET-kas zou dan het opgehaalde bedrag verdubbelen. 500 euro haalden ze bij 
elkaar. In naam van de Brick Children hartelijk dank aan u allen!

TOEKENNINg jAArLIjKSE PrOjECTSUBSIDIE ONTWIKKELINgSSAMENWErKINg 
Na advies van de GROS Deinze besliste het college van burgemeester en schepenen 
om voor 2015 het project Brick by Brick een subsidie toe te kennen van 857 euro. Door 
de aardbeving zijn onze plannen verschoven naar latere datum maar het project van 
uitbreiding blijft behouden. Ook voor deze steun welgemeende dank.

rIA VAN hECKE WINT SOLIDAIrE FOTOWEDSTrIjD
Via tal van initiatieven werd in de week van 4 tot 10 mei de solidariteit onder de aan-
dacht gebracht. Zo werd een fotowedstrijd georganiseerd met als titel ‘Maak solidariteit 
zichtbaar!’ Uit de inzendingen koos de jury de foto van Ria Van Hecke uit Deinze.
Ria voegde deze omschrijving toe bij haar winnende foto: “Ik koos deze foto omdat 
die duidelijk de verbondenheid weergeeft met het Zuiden. Hier worden letterlijk de 
handen in elkaar geslagen als teken van ‘Samen voelen we ons één, samen zijn we 
sterk, we gaan ervoor, je staat niet alleen’. We zien hier kracht van deze handen uit-
gaan, ook letterlijk hou(me)vast. Het zijn handen met een verleden, getekend, waarbij 
elke lijn zijn verhaal heeft”. 
Ria schonk haar prijzengeld van 250 euro aan het project Brick by Brick in Nepal.
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BEDANKT TRACE 7

Wis en Rob vergezelden enkele jaren geleden de groep 
van Bikas bestuurslid Jill Vervoort naar Nepal. In juni 
plaatsten ze een standje op de braderij van Sint-An-
tonius Zoersel om allerlei hebbedingetjes te verkopen, 
gemaakt door de patiënten van Tracé 7, psychiatrisch 
ziekenhuis Bethanienhuis. Ondanks het slechte weer 
op 5 juni deden ze toch een goede verkoop waarvan de 
opbrengst werd geschonken aan ‘een huis voor Nepal’.

DhANYABAD AAN DE 
JUBILARISSEN

Het echtpaar Motmans uit Mol is deze zomer 30 
jaar getrouwd en daarom vierden ze feest. Maar ze 
dachten ook aan de slachtoffers van de aardbeving 
in Nepal en ze vroegen aan de nonkels en tantes 
om samen met hen toch een kleine duit in het zakje 
van Bikas te doen. Het werd 800 euro waarmee ze 
de heropbouw van Paramendo Eco Farming willen 
steunen. 800 maal bedankt!

GEMEENTELIJK 
INSTITUUT BRASSChAAT 
STEUNT DAMDAME

De aardbeving in Nepal dit jaar liet echt niemand 
onberoerd. De enthousiaste GIB-leerlingen van 1d, 2d 
en 4HWb en 4Wb ondernamen actie en verkochten 
tijdens de middag met een warm hart frisse ijsjes 
en snoepzakken. De leerlingen van het schooltoneel 
deden ook hun duit in het zakje. Dankzij deze lieve 
bende en hun leerkrachten is er een mooi bedrag van 
2 370 euro ingezameld voor Nepal. Dit bedrag werd 
integraal op de rekening van BIKAS gestort. Afgevaar-
digden van BIKAS kwamen de leerlingen persoonlijk 
bedanken, nogmaals dhanyabad!

LEZING hERMAN VAN 
ROMPUY

Op 4 Juni 2015 gaf Herman Van Rompuy een voordracht in een 
business club in Brussel. Op zich niets bijzonders, ware het niet 
dat er besloten was om de opbrengsten van deze avond inte-
graal aan Bikas te doneren voor de wederopbouw van Nepal.

Voor een zaal met 115 genodigden lichtte Herman Van Rom-
puy toe hoe Europa in de wereld staat. Tevens accentueerde 
hij tijdens de voordracht enkele malen dat hij daar was voor 
Nepal en Bikas en vertelde hij hoe het eigen was aan Europa 
om bij grote catastrofes zoals deze in Nepal de helpende hand 
uit te steken.

Vóór de voordracht konden onze leden (Stefaan De Jonckheere, 
ondervoorzitter van Bikas voor Vlaanderen, Claude Van Collie, 
ondervoorzitter van Bikas voor Wallonië en Daniël Hendrix, 
penningmeester van Bikas), even kennismaken met de spreker 
en hem tevens wat duiding geven over Bikas.

Deze voordracht bracht niet alleen een aardige cent op, maar 
bewees ook nog eens dat het kleinschalige, maar doeltreffende 
werk van Bikas niet ongezien blijft en op steun kan rekenen 
uit soms wel heel onverwachte hoek.

DhANYABAD
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DhANYABAD

DhANYABAD NAMENS DE 
BRICK ChILDREN

Het Kopila Nepa team heeft heel wat kunnen verwezenlij-
ken gedurende de eerste weken na de ramp. Dat gebeurde 
met de inbreng vanuit de Belgium Brick Children School 
Foundation en Bikas. Inbreng die te danken is aan de 
steun van de vele sympathisanten, sponsors, instellingen 
en organisaties.

We geven graag een overzicht, met het risico iemand te 
vergeten, waarvoor indien nodig onze excuses.

Het minibusje deed flexibel dienst onder andere voor 
het transport van oudere mensen naar de Brick Children 
School vanuit getroffen dorpen en voor het afhalen 
van de waterfilters bij CECI in Kathmandu. De duizend 
waterfilters werden voor een bedrag van 10 000 dollar 
gesponsord door Rio Praaning Prawira PA International 
Foundation. Ze werden ter beschikking gesteld door 
Liselotte Heederik, directeur en stichter van Nazava 
Waterfilters Indonesië. Ze werden via CECI verdeeld 
onder de bevolking.
Het gratis transport van de 1000 waterfilters, goed voor 
1160 kg, gebeurde door Oneworld – Qatar Airway en 
verdeeld door Unesco. Tachtig waterfilters werden over-
handigd aan Kopila Nepa voor de Brick Children School 
van waaruit ze verder verspreid zullen worden.

De Vlaamse Unesco commissie heeft 750 euro ter be-
schikking gesteld voor de aankoop van educatief mate-
riaal voor de Brick Children School.

Ria Van Hecke startte met succes een eigen actie in 
Deinze en in Gent ten voordele van de Brick Children 
School. Hierover kan u meer lezen in deze rubriek ‘Dhan-
yabad’. U-Gent haalde 1000 euro op.

Tine Maes, die in 2014 werkte als vrijwilligster in de Brick 
Children School, organiseerde een ‘Soepcafé’ in Gent. De 
aangeboden gratis maaltijd was zeer succesvol en bracht 
maar liefst 1 500 euro op.

In het Leuvense topbedrijf Imec namen Ingrid, Anish en 
Xitis het initiatief om geld in te zamelen voor Nepal. Dat 
resulteerde in een totaalbedrag van meer dan 5 600 euro, 
waarvan 4 100 euro rechtstreeks naar twee getroffen dor-
pen gingen en 1 500 euro voor de Brick Children School.

Ook dank voor de afzonderlijke steun van GROS Deinze, 
Kortenberg, Lovendegem en Sint-Amandsberg.

Dank aan jullie allen, namens BBCSF - BIKAS , Kopila 
Nepa team en de Brick Children. 

MEER DAN 50.000 M² 
TENTZEIL VOOR NEPAL

Ardooie, maandag 13 juli 2015. Sioen NV, producent van ba-
sismaterialen voor het maken van dekzeilen, verscheepte een 
container met tenten en zeildoeken naar Nepal om tijdelijk 
onderdak te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. 
Eén tent is groot genoeg om ongeveer tien personen in te 
kunnen huisvesten. De zeilen kunnen ook perfect gebruikt 
worden voor het aankleden van de ‘resilient houses’ (zie project 
HCI – Himalayan Climate Initiative: het bouwen van metalen 
kaders voor huizen).

De firma Sioen stelde ongeveer twee maanden geleden haar 
klanten, de effectieve producenten van dekzeil, voor om zich 
mee in te zetten voor de daklozen in Nepal. De spontane reac-
ties van de vele klanten uit heel Europa waren hartverwarmend. 
Tenten van 6 op 4 meter of van 5 op 4 meter en nog andere 
maten werden massaal geleverd aan de zetel van Sioen nv 
in Ardooie. Dit resulteerde in een zeecontainer vol tenten en 
dekzeilen. Ook de container zelf (40 voet = 12 meter!) is ter 
beschikking gesteld door een bedrijf en zal later in Nepal zeker 
nog bruikbaar blijken.

De firma Sioen dankt daarom o.a. Chanterie, Schreiber, Lem-
mens en Alpin in België; Trisco, Zeilmakerij De Jong, Bingham, 
Verholen, Albers en Van Doorn containers in Nederland, ACSA 
O’Jump, Cabanon CGI en Becher in Frankrijk, SKM en Oellerking 
in Duitsland, Stronghold en Leech in UK, Giovanardi in Italië… 
en nog vele anderen. 

De container zal toekomen bij onze BIKAS-partner HCI en 
zal vooral ingezet worden voor de projecten van Artevelde 
Hogeschool en HCI. 

De drijvende kracht achter dit initiatief binnen de firma Sioen 
NV is de heer Francis Luca, sales manager. 

Ook dhanyabad namens Bikas.
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NEPAL BEDANKT WIJNEGEM

BIKAS VzW 25 jAAr

De viering van 25 jaar Bikas is in Wijnegem niet ongemerkt voorbij 
gegaan. In de sfeervolle ruimte van de kapel van gemeenschaps-
centrum ’t Gasthuis gaf de fototentoonstelling ‘Bikas projecten 
vroeger en nu’ een rijk overzicht van wat de plaatselijke bevolking 
in een periode van 25 jaar verwezenlijkt heeft met de steun van 
Bikas.

Door de catastrofale aardbevingen van 25 april en 12 mei kreeg 
deze viering wel een heel andere dimensie.
Omdat het seizoen van de moessonregens aanbreekt, zijn we on-
middellijk met onze plaatselijke partners gestart met het opzetten 
van een doordacht programma om dakloze families bescherming 
en onderdak te bieden.
Zo konden we op de tentoonstelling reeds de eerste resultaten 
tonen van de opbouw van noodonderkomens in de zwaar getrof-
fen bergdorpen.

Jean Luc Fohal, één van onze Belgische topklimmers, stelde zijn 
expeditiefilm MANASLU gratis ter beschikking. Liesbeth Vranken 
stelde het scholenproject ‘Het Ezelspad’ voor. De viering bracht 
736 euro op, een bedrag dat ondertussen integraal via Bikas 
doorgestort is naar Nepal.
De reactie op onze noodoproep via onze folder was ronduit 
hartverwarmend. De vreselijke ramp heeft de mensen van Wij-
negem niet onberoerd gelaten. Tot op heden ontvingen wij aan 
stortingen 4 529 euro en vanwege het gemeentebestuur 1000 
euro aan noodhulp.

Nu de media en de journalisten vertrokken zijn, blijft de nood in de 
bergdorpen enorm. Nepal heeft een jonge dynamische bevolking 
die niet bij de pakken blijft zitten. Juist nu met de enorme opgave 
van de wederopbouw, hebben zij onze steun meer dan ooit nodig.

Stortingen kunnen nog steeds op het rekening nummer van Bikas 
vzw BE32 2200 7878 0002, met de vermelding ‘aardbeving Bikas 
Wijnegem’.

In naam van Bikas Wijnegem, maar vooral in naam van de mensen 
van Nepal, bedankt alle sympathisanten en het gemeentebestuur 
voor hun warme sympathie en voor de gulle financiële steun… 
DHANYABAD, BEDANKT!

Na de zware aardbevingen probeert Nepal nu ook een eco-
nomische ramp af te wenden. De overheid vreest immers 
40 procent van de inkomsten uit toerisme te verliezen. 
Deskundigen vinden dat de media ten onrechte Nepal 
hebben uitgeroepen tot rampgebied. Veel EU-landen 
waaronder Nederland en België vragen de reizigers uiterst 
voorzichtig te zijn en het land enkel te bezoeken als het 
strikt noodzakelijk is. De VS, het Verenigd Koninkrijk en 
Nieuw-Zeeland pasten begin juli hun reisadvies voor 
Nepal al aan. Ze waarschuwen alleen voor de zwaarst 
getroffen regio’s. 

‘Nepal is veilig’, verzekerde de Nepalese minister van 
toerisme tijdens de heropening van de historische site in 
Kathmandu. Als reactie lanceerde de overheid een cam-
pagne met als motto ‘steun Nepal door ons te bezoeken’. 
Slechts 11 van 75 regio’s zijn getroffen, verzekert het 
ministerie, drie van de 35 belangrijkste wandelroutes zijn 
gesloten en één van de acht Unesco Werelderfgoedloca-
ties is beschadigd. 

Ook volgens medewerkers van de ontwikkelingsorga-
nisatie The Great Himalaya Trail Nepal Alliance kan u 
probleemloos naar de hoofdstad en naar prachtige regio’s 
als Dolpo en Humla reizen. Ze verzekeren ook dat de 
bezoekers komend seizoen een ander gezicht van Nepal 
zullen zien, ‘rustiger, goedkoper, met veerkrachtige en 
hardwerkende Nepalezen’.

NEPAL VRAAGT 
TOERISTEN OM 
TERUG TE KOMEN
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Meer dan de helft van de slachtoffers van de aardbeving 
behoorde tot gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de 
Tamang in het Himalayagebergte.

Bijna alle dodelijke slachtoffers werden bedolven onder het 
puin van hun huizen. Deze schamele woningen werd vaak 
gebouwd door ongeschoolde bouwvakkers, met stenen en 
wat modder. Het is de populairste maar ook de goedkoopste 
methode. Stenen en modder zijn gratis, bakstenen en cement 
kosten geld.

In Ramche, een dorp op 38 km afstand van Kathmandu, 
zijn 168 van de 181 woningen onbewoonbaar geworden na 
de ramp. Volgens regeringsbronnen heeft de ramp 607 212 
gebouwen in 16 districten beschadigd. Drieënzestig procent 
daarvan werd bewoond door Tamang, de grootste en armste 
groep onder de Tibeto-Birmaans sprekende volkeren in de 
Himalaya; terwijl zij minder dan zes procent van de Nepalese 
bevolking uitmaken.

De ongelijkheid doodt. Van de tot hiertoe 8 844 dodelijke 
slachtoffers van de beving waren er 3 012 Tamang. Meer dan 
de helft van de slachtoffers behoort tot gemarginaliseerde 
gemeenschappen.

Ramche is een Tamang-dorp en de inwoners verbergen niet 
dat ze arm zijn. Ze schikken zich in hun lot, hun vaders en 
de vaders van hun vaders waren immers ook arm. De onge-
lijkheid zit diep gebakken in de samenleving als gevolg van 
eeuwenlange uitbuiting. In het verleden hadden de Tamang 
geen toegang tot bestuurlijke of militaire functies. Tot op 
vandaag dienen ze als voetvolk. Ze spelen amper een rol in 
de hogere hiërarchie van leger of politie. In de politiek zijn ze 
ondervertegenwoordigd. Inheemse boeren stromen toe op de 
banenmarkt van de hoofdstad. Ze kunnen er aan de slag als 
portier of taxichauffeur.

De Tamang hebben nog nooit gerekend op hulp van de over-
heid en dat is nu niet anders. De inwoners van Ramche hielpen 
elkaar bij het puin ruimen. Met steun van wat ngo’s kregen 
ze de situatie onder controle. Een week na de ramp kregen ze 
dekens, dekzeilen en muskietennetten, alles betaald door het 
departement voor Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming 
van de Europese Commissie. Met enkele balken maakten ze 
tenten met dekzeilen. Daar woonden ze samen met hun geiten. 
Vee laat men ’s nachts niet buiten staan omdat het ten prooi 
kan vallen aan tijgers of luipaarden. Uiteindelijk stuurde de 
regering nog wat hulp. Elk Nepalees gezin dat zijn huis verloor 
tijdens de ramp heeft recht op een lening van ongeveer 15 
000 roepie of 135 dollar.

Ondertussen bouwen de dorpelingen verder aan hun bestaan 
en worden de dekzeilen vervangen door golfplaten. “Als ons 
huis instort, krijgen we golfplaten op ons in plaats van stenen”, 
zeggen ze gelaten.

SOCIALE BREUKLIJN 
MAAKT SLAChTOFFERS

NEPAL hErOPENT hISTOrISCh SITE IN DE KAThMANDU 
VALLEI
Katmandu Valley, één van de vier erkende  sites werelderfgoed 
van de Unesco, werd op 15 juni heropend, ondanks de nog vele 
naschokken. Unesco zelf is niet erg enthousiast en zit vooral 
in met de veiligheid van de toeristen. Ook de bezorgdheid over 
het erfgoed zelf speelt mee. De organisatie vreest immers voor 
kunstdiefstallen.

Het heropenen van de site is een poging om het toerisme 
weer op gang te trekken. De historische site is een topper voor 
buitenlandse bezoekers. Het gaat om de zogenaamde ‘durbar 
squares’ (historische stadspleintjes met pagodes en tempels 
die dateren van de 12e tot de 18e eeuw.) van Hanuman Dhoka 
(Katmandu), Patan en Bhaktapur, de boeddhistische stoepa’s 
van Swayambhu en Bouddhanath en de hindoeïstische tempels 
van Pashupati en Changu Narayan.

De Nepalese overheid neemt maatregelen om de veiligheid 
te van de toeristen te garanderen. Er is bewaking voorzien, 
de toeristen worden begeleid en alternatieve routes zullen er 
voor zorgen dat de hinder voor het erfgoed tot het minimum 
wordt beperkt.

Van de site bestaan goede plannen die zullen helpen bij de 
heropbouw van de historische pleintjes en tempels. De inge-
nieurs krijgen ondertussen hulp van de drones om de schade 
in te schatten.

Nepal leunt sterk op de toeristische economie. Jaarlijks trek-
ken zo’n 800 000 buitenlanders naar het Himalayastaatje. “We 
dringen er bij de mensen op aan naar Nepal te komen voor hun 
vakantie om zo te helpen Nepal weer op te bouwen,” aldus 
Kripasur Sherpa, minister van toerisme.

NEPAL hEROPENT 
hISTORISCh SITE 
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MINDERhEDEN CONTRA GRONDWET

LESMAP BIKAS TE KOOP! 

IDEAAL VOOr FONDSENACTIES TEN VOOrDELE VAN DE 
SLAChTOFFErS VAN DE AArDBEVINg

In het decembernummer van 2014 kon u reeds een bespreking 
lezen van de lesmap over Nepal die met medewerking van de 
Specifieke Lerarenopleiding in CVO TSM, Mechelen is tot stand 
gebracht. Deze lesmap, die 74 kleurbladzijden telt met een heel 
mooie lay out en veel illustrerend fotomateriaal, is nu gedrukt 
en beschikbaar. Het exemplarische BIKAS-project dat centraal 
staat in de lesmap is het ‘ezelspad-project’.  Maar er is ook ruime 
aandacht voor de voorbije aardbeving.

Het lespakket zelf is gericht op leerlingen van de 2de en 3de 
graad secundair onderwijs en kan zowel in ASO, TSO, BSO als KSO 
gebruikt worden. Er zijn in totaal vijf ‘werkmodules’. De eerste vier 
werken rond de thema’s religie, keuken, cultuur, aardrijkskunde 
en geschiedenis. Deze modules worden gebracht in verschillende 
werkvormen om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren. Er 
wordt gebruikt gemaakt van kruiswoordraadsels, filmfragmenten, 
verhalen, meerkeuzevragen en een Trivial Pursuit-spel. De vijfde, 
aparte, module is een langere versie van de Trivial Pursuit en 
omvat alle thema’s. 
Bij elke module hoort een blad voor de leerkracht, met in-
structies en oplossingen, een blad voor de leerlingen en de 
eventuele benodigde bijlagen. Ook zijn de bijhorende VOETEN 
(nvdr:Vakoverschrijdende Eindtermen ) vermeld.

Maar het lessenpakket is heel wat ruimer dan enkel de lessen. 
U vindt er heel wat meer: BIKAS en zijn projectwerking wordt 
voorgesteld, het exemplarische ezelspadproject wordt met woord 
en beeld toegelicht en ook de aardbeving komt aanbod. De aard-
beving had plaats twee weken voor het ter perse gaan van dit 
lessenpakket. En waar we voorzien hadden om via dit lessenpakket 
fondsen te werven voor de uitbreiding van het ezelspad , gaat 
nu alle aandacht uit naar fondsenwerving ten voordele van de 
aardbevingsslachtoffers. 
Dit lessenpakket kwam tot stand met dank aan De Wrikker CVBA 
(druk) en Liesje Van Dyck (lay out).

• Titel : Een ezelspad – toekomst in 2000 treden. Lesmap over 
Nepal voor het secundair onderwijs.

• Pagina’s: 74 p. in kleur.
 ISBN: 978-90-8239-560-0
• Bestellen via: info@bikas.be 
• Kostprijs: 20 euro op rekening van BE32 2200 78 78 0002 met 

vermelding lessenpakket BIKAS. 
• Doelgroep: iedereen die kennis wil maken met BIKAS en ie-

dereen die in zijn vriendenkring, vereniging of school creatief 
werkmateriaal zoekt om rond ‘Nepal’ te werken. Zeker ook 
bruikbaar voor hen die een actie willen opzetten ten voordele 
van de aardbevingsslachtoffers in Nepal. 

Etnische minderheden, vrouwen, dalits en hindoe nationalisten 
keren zich tegen de concept-grondwet van Nepal. In juni tekenden 
de grootste politieke partijen een overeenkomst die de weg moet 
vrijmaken voor een nieuwe grondwet. Het concept is ondertussen 
beschikbaar voor feedback en het wordt bekritiseerd door talloze 
groepen.

De concept-grondwet kondigt een federalisering van het land 
aan. Gevreesd wordt dat de politieke partijen, die gedomineerd 
worden door mannen uit de hogere hindoe kasten, niet bereid zijn 
de macht te delen met etnische groepen en een federatie willen 
uitstellen. De tegenstanders willen daarom krachtige, autonome 
provincies.

Activisten uit de belangrijkste etnische groepen willen dat de 
federatie er komt op basis van etnische lijnen. Dat zal echter niet 
eenvoudig worden omdat Nepal meer dan 125 etnische groepen 
kent en de meeste regio’s een gemengde bevolking hebben. De 
grote partijen hopen op een compromis en stellen daarom de 
kwestie uit.

Vrouwelijke activisten vinden de tekst discriminerend omdat de 
vrouwen niet als gelijke burgers worden beschouwd. De tekst 
zegt dat ‘burgerschap door geboorte’ alleen wordt toegekend 
aan mensen van wie zowel de vader als de moeder de Nepalese 
nationaliteit hebben. Met andere woorden, de vrouwen moeten de 
identiteit van de vader van hun kinderen kunnen aantonen, wat 
problemen kan opleveren voor aanstaande moeders. De partici-
patie van vrouwen in de Nepalese politiek is erg laag. De interim 
grondwet schrijft voor dat 33 procent van de beleidmakers vrouw 
moet zijn, maar dit aantal wordt niet gehaald.

Ook dalit-activisten vinden zich democratisch niet vertegen-
woordigd, niet federaal, noch provinciaal. Het aantal zetels dat 
ze mogen bezetten, komt niet overeen met het percentage van 
de bevolking dat ze uitmaken.

Een definitieve grondwet lijkt nog ver af.

SOCIALE BREUKLIJN 
MAAKT SLAChTOFFERS
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*TELEX*TELEX*TELEX*

VN-VOEDSELHULP VAN SLECHTE KWALITEIT
De Verenigde Naties moeten honderden tonnen voedsel vernietigen. 
Een deel van de door het WFP (World Food Programme) verstrekte 
voedselhulp aan de overlevenden van de aardbeving in Nepal bleek 
niet aan de internationale normen te voldoen. De voedingsmiddelen, 
zijnde rijst en linzen, bleken oneetbaar. In totaal was 542 ton van 
bedenkelijke kwaliteit. Het WFP kwam in mei reeds in opspraak 
toen bleek dat de verdeelde rijst in het district Kavre rot was en 
de kinderen diarree bezorgde. Nepal ontving in april en mei 6500 
ton rijst, energiekoeken, peulen en olie voor twee miljoen mensen 
in nood. Volgens het WFP zijn ondertussen de ‘rotte’ leveringen al 
teruggetrokken en vervangen door voedsel van betere kwaliteit. Het 
Wereldvoedselprogramma zegt de kwaliteit en voedselveiligheid zeer 
ernstig te nemen. Het slechte voedsel zal teruggestuurd worden naar 
de leveranciers.

TIENTALLEN DODEN BIJ AARDVERSCHUIVINGEN
Minstens 30 mensen zijn omgekomen bij aardverschuivingen na 
nachtelijke moessonregens. Dat meldde de Nepalese politie eind juli. 
Een tiental huizen zouden onder de modder bedolven zijn. In Lumley 
vielen elf  doden, de andere slachtoffers kwamen om in Bhadaure. De 
zoekacties gaan voort omdat men vreest voor nog meer slachtoffers 
onder het puin. Aardbevingen en naschokken maakten sinds 25 april 
grote delen van Nepal instabiel. De gevaarlijke combinatie met de 
moessonregens maakt dat de hellingen verder verzwakken.

TEKORT AAN ONDERDAK
Meer dan drie maanden na de verwoestende aardbevingen blijft er 
een prangende behoefte aan onderdak in Nepal. Met de start van 
het regenseizoen wordt de vraag nog groter, vooral golfplaten zijn 
erg gegeerd. Ook de toegang tot de afgelegen gebieden is nog steeds 
een bron van zorgen. Veel wegen zijn in zeer slechte staat door de 
hevige regenval, die bovendien aardverschuivingen veroorzaakt. 
Ook de angst voor nieuwe aardbevingen blijft bestaan.

SEKSUEEL MISBRUIK VAN VROUWEN NA AARDBE-
VING NEPAL
Vrouwen en kinderen die na de aardbeving in opvangkampen 
zitten, krijgen sinds kort lessen in zelfverdediging. De overheid 
hoopt hiermee hun weerbaarheid te vergroten tegen handtastelijke 
mannen. In de kampen zitten veel vrouwen die hun echtgenoot 
verloren tijdens de aardbevingen. De lessenreeksen begonnen na 
verschillende meldingen van seksueel misbruik in de opvangkampen. 
Maar er zijn ook gevallen van mensenhandel bekend. Daarom is 
de politie ook alert in de verwoeste gebieden en langs de grens met 
India. Nepalese gezinnen die de Indiase grens oversteken, worden 
regelmatig door mensenhandelaars aangesproken die proberen de 
ouders te overtuigen hun jonge kinderen te verkopen. Er wordt 
hen een mooi betaalde baan beloofd maar in werkelijkheid worden 
deze kinderen in erbarmelijke omstandigheden aan het werk gezet 
in fabrieken in Mumbai. De Nepalese autoriteiten hebben daarom 
een adoptieverbod uitgeschreven voor de komende maanden. Al-
leenreizende jongeren moeten de schriftelijke toestemming van 
hun ouders hebben.

*TELEX*TELEX*TELEX*

PSYCHOLOGISCHE HULP VIA DE RADIO
Drie maanden na de aardbeving hebben volgens Unicef  nog ze-
ker 2,8 miljoen mensen enige vorm van hulp nodig. Unicef  heeft 
samen met de publieke radiozender van Nepal een speciaal radio-
programma in het leven geroepen met als doel de weerslag van de 
ramp te verminderen. Volgens psychologen richt de noodhulp zich 
voornamelijk op de lichamelijke gezondheid en is er nauwelijks 
aandacht voor de psychische effecten van de ramp. Tijdens het 
radioprogramma kunnen mensen die het geestelijk moeilijk hebben 
ten gevolge van de aardbeving bellen, waarna ze door professionals 
geholpen worden. Er zijn heel wat gevallen van zelfmoord en post-
traumatische stress-stoornissen gemeld na de aardschokken. Het 
programma ‘Bhandai Sundai’ wordt vier keer per dag uitgezonden. 
De radio is momenteel de enige manier in Nepal om grote groepen 
inwoners te bereiken. Per dag ontvangen de radiomakers een 15-tal 
telefoontjes.

POLITICI EN ACTEURS SPELEN VOETBAL VOOR 
SLACHTOFFERS AARDBEVING
Begin juni verzamelden politici en acteurs zich op het veld in Kath-
mandu om een vriendschappelijke match te spelen ten voordele van 
de slachtoffers van de aardbevingen. De wedstrijd werd georgani-
seerd door de krant Naya Patrika en werd met 3-0 gewonnen door 
de acteurs. Opmerkelijke speler was de 75-jarige eerste minister 
Sushil Koirala, die vorig jaar nog behandeld werd voor kanker. Aan 
zijn zijde voetbalde oppositieleider Pushpa Dahal.

OPNIEUW NAAR SCHOOL
Op 31 mei heropenden de Nepalese scholen hun deuren. Maar niet 
alle kinderen kunnen terug naar hun klasjes want meer dan 7 800 
scholen raakten beschadigd door de aardbeving en daardoor worden 
ruim 800 000 kinderen getroffen. De lessen mogen enkel hervat 
worden als de gebouwen na inspectie door experts veilig worden 
verklaard. Ook de ouders werden uitgenodigd om de scholen te 
helpen inspecteren. Er zijn 34 000 scholen van de overheid en 8000 
privéscholen in Nepal.

OPLEIDING VOOR 50 000 MENSEN
Nepal gaat 50 000 mensen opleiden voor de heropbouw van het 
land na de zware aardbevingen, aldus de minister van financiën Ram 
Sharan Mahat. Er zal zo’n 6 miljard euro nodig zijn om de schade te 
herstellen. Zeker 366 000 huizen werden verwoest of  zijn bescha-
digd. In dit grootste lesprogramma ooit zullen onder andere tim-
merlieden, loodgieters, metselaars en elektriciens opgeleid worden.

NOG MEER LICHAMEN GEBORGEN
In de eerste week van juni werden nog eens een vijftigtal doden 
gevonden in een moeilijk bereikbaar dorp in Langtang. Eerder was 
de zoektocht stopgezet omdat sommige van de 128 gevonden licha-
men opnieuw bedekt waren door lawines. Het is nog niet zeker of  
deze 53 lichamen al eerder waren gevonden voordat ze meegesleurd 
werden door lawines. Onder de slachtoffers zijn er ook toeristen uit 
Europa en de V.S. Het gebied aan de grens met Tibet is het zwaarst 
getroffen door de aardbevingen.
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⇒ Trekking 
⇒ Expedities 
⇒ Culturele Rondreizen 
⇒ Rafting 
⇒ Safari 
⇒ Hotelreservatie 
⇒ Vliegtuigboekingen 

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 

P.O. Box 3022 
Bhagawan Bahal - Thamel 
Kathmandu 
NEPAL 
 

Tel:   00977.1.4424249 - 4426947 
Fax:   00977.1.4411878 - 4420604 
E-mail: asianadv@mos.com.np 
Web:   www.asian-trekking.com 

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek 
 

Tel / Fax:  050-354449               e-mail  ast.np.b@scarlet.be 

- Begeleide rondreizen vanaf 2 deelnemers 
- Meer dan 90 trekkingen op vaste data 
-13 Tibet programma’s met trekkingen, 
  rondreizen, mountain bike tour 
- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash 
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals 
 

UW reis  voor U op  MAAT 

⇒ Trekking 
⇒ Expedities 
⇒ Culturele Rondreizen 
⇒ Rafting 
⇒ Safari 
⇒ Hotelreservatie 
⇒ Vliegtuigboekingen 

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 

P.O. Box 3022 
Bhagawan Bahal - Thamel 
Kathmandu 
NEPAL 
 

Tel:   00977.1.4424249 - 4426947 
Fax:   00977.1.4411878 - 4420604 
E-mail: asianadv@mos.com.np 
Web:   www.asian-trekking.com 

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek 
 

Tel / Fax:  050-354449               e-mail  ast.np.b@scarlet.be 

- Begeleide rondreizen vanaf 2 deelnemers 
- Meer dan 90 trekkingen op vaste data 
-13 Tibet programma’s met trekkingen, 
  rondreizen, mountain bike tour 
- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash 
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals 
 

UW reis  voor U op  MAAT 

*TELEX*TELEX*TELEX*

NA DE AARDSCHOKKEN NU OOK GEVAAR VOOR 
AARDVERSCHUIVINGEN
Door de bevingen zijn de hellingen broos geworden. Als de aard-
verschuivingen rivieren blokkeren, wordt de kans op overstromin-
gen reëel en kunnen gebieden tot aan India onder water lopen. 
Huizen die al beschadigd werden door de aardbevingen, dreigen 
nu weggespoeld te worden. De hevige regenval veroorzaakt ook 
aardverschuivingen op gronden die door de aardschokken werden 
gedestabiliseerd. Half  juni steeg het aantal slachtoffers reeds tot 
vijfendertig. Velen worden nog vermist. De moessonregens belem-
meren de reddingswerken.

MOUNT EVEREST VERSCHOVEN
Volgens de Chinese staatsmedia heeft de eerste aardbeving van 25 
april de natuurlijke noordoostelijke zin van de berg omgekeerd. Voor 
de beving verschoof  de Mount Everest namelijk aan een snelheid 
van vier centimeter per jaar naar het noordoosten. Binnen een de-
cennium veranderde de positie dus met 40 centimeter in die zin. In 
dezelfde periode steeg de berg drie centimeter. De zware aardbeving 
deed de berg drie centimeter naar het zuidwesten verschuiven, de 
hoogte bleef  ongewijzigd. De grond onder Kathmandu zou zo’n 
drie meter naar het zuiden verschoven zijn. Op de Mount Everest 
zelf  veroorzaakte de aardbeving nog een lawine waarbij achttien 
mensen om het leven kwamen. China en Nepal annuleerden meteen 
alle klimtochten voor de rest van het jaar.

KINDEREN, DE MEEST KWETSBARE SLACHTOFFERS 
VAN DE AARDBEVING
Hun huizen verwoest, doden en vermisten in hun familie, angstwek-
kende situaties… veel kinderen zijn zo getraumatiseerd dat ze zich 
terugtrekken in stilzwijgen. Ze hebben schrik om door hun ouders in de 
steek te worden gelaten terwijl die aan het werk zijn. Zo vlug mogelijk 
terug naar school kunnen gaan, zou hen kunnen helpen om van hun 
trauma’s verlost te geraken, het ritme van het dagelijks leven hernemen 
en terug kijk krijgen op een genormaliseerd bestaan. Maar dan moet 
eerst het probleem van de vernielde scholen worden aangepakt. Ook 
zal men moeten waakzaam zijn over de situatie van de weeskinderen. 
Misbruik en malafide handelspraktijken waarvan ouderloze kinderen 
het slachtoffer kunnen zijn, moeten te allen prijzen vermeden worden.

GRATIS MAALTIJDEN VOOR SLACHTOFFERS AARD-
BEVING
Zowat tienduizend overlevenden van de aardbeving in de Kathmandu vallei 
krijgen tweemaal per dag een warme maaltijd. Twee Indiase ngo’s, Jamsetji 
Tata Trust en Akshaya Patra Foundation, zijn van plan hun voedselhulp 
gedurende zes maanden voort te zetten. Elke dag voor dageraad beginnen 
de koks met de voorbereidingen in hun tijdelijke keuken, die zo’n 230 m² 
groot is en uitgerust is met drie tanks van 600 liter voor het koken van 
rijst. Naast rijst worden ook linzen of  een curry van groenten bereid. De 
mensen hoeven zich zo geen zorgen te maken over eten en kunnen zich 
zo volop concentreren op de heropbouw van hun woning en hun leven.
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIfT VOOR ONTwIKKELINgSSAMENwERKINg IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

BIKAS ACTIEF

hET BIKAS TIJDSChRIFT IN KLEUR???
Dat kan als u over een e-mail adres beschikt. 
Stuur uw e-mail adres naar de redactie via ivd_cataogh@
yahoo.com - met de vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. 
Uiteraard kan u ook de papieren Bikas blijven ontvangen, 
vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal en per post’.

WANDELEN VOOR NEPAL
BLOEMETjES, BIjTjES… hONINg

Elders in dit tijdschrift kan u lezen over Paramendo, het eco-
logische landbouwbedrijf onder leiding van Angnima Tamang. 
Paramendo ligt in het zwaar getroffen Langtang gebied. Ook 
de boerderij, de boomgaard en de imkerij van Angnima liepen 
zware schade op. Zoals de meeste Nepalezen is ook Angnima 
druk bezig met de heropbouw van zijn bedrijf.

Omdat de gemeente Mol in 2009 financiële hulp heeft gebo-
den bij de uitbouw van de imkerij, wil ook de Molse afdeling 
van Bikas deze keer niet achterwege blijven. Daarom orga-
niseert Bikas bestuurslid Irène Van Driessche in september 
een geleide wandeling met als thema ‘Bloemetjes, bijtjes… 
honing’ om de uitstap te kaderen in het Paramendo geheel.

Over het leven, werk en gedrag van deze sociale, vrijgevige en 
onbaatzuchtige insecten valt heel wat te vertellen. Ook over 
de heilzame werking van honing zijn reeds heel wat boeken 
verschenen. De plaats van de bijen in onze maatschappij en 
in die van Nepal zal uitgebreid aan bod komen. Laten we de 
bijen koesteren, want was het niet Einstein die zei dat een 
wereld zonder bijen tot de ondergang is gedoemd?

In Mol wandelt men voor Nepal op zONDAg 22 SEP-
TEMBEr. De deelnemers worden om 14 UUr verwacht 
op de parking van gemeentelijk administratief centrum 
’t getouw, Molenhoekstraat 2. De wandeling, met 
onderweg een vijftal haltes, duurt 2 tot 2,5 uur. De 
deelname is gratis, evenals de wandelbrochure. Iedere 
bijdrage, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard en 
gaat integraal naar Bikas voor de steun aan Paramendo 
Eco Farming.

INFO: ivd_cataogh@yahoo.com of 014 31 27 99

SOLIDARITEITSKOOR SAPUKAY
GROS - Kortenberg brengt in samenwerking met het Solidari-
teitskoor ‘Sapukay’ het audiovisueel totaalspektakel ‘Nooit brengt 
een Oorlog Vrede’.
Het programma bestaat uit drie delen: de Groote Oorlog, Oorlo-
gen en Conflicten en tot slot nog een samenzang met de koren 
uit Kortenberg. Het koor brengt dit programma voor het eerst 
in Vlaams-Brabant.

het optreden vindt plaats op zondag 11 OKTOBEr 2015 
OM 15 UUr in gC zaal Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 
Kortenberg. Tickets in voorverkoop kosten 5 euro en zijn 
verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek. Op de dag 
zelf betaalt u aan de kassa 7 euro.

De opbrengst gaat integraal naar de ‘GROS-projecten in het 
Zuiden’. Brick by Brick is één van de vijf projecten in het zuiden 
gesteund door GROS Kortenberg. 

GEZIChTEN VAN NEPAL
FOTO’S, KIjKDOzEN EN TEKENINgEN VAN CArINE VEr-
LEyE EN PAUL BEKé

Sinds de ‘grote aardbeving’ van 25 april 2015 associeert 
iedereen Nepal niet langer met alleen de hoge Himalaya 
en de koningssteden, maar ook met beelden van ingestorte 
tempels, verwoeste dorpen, doden en gewonden...
Maar Nepal is ook veerkrachtig en sterk. Achter ieder 
nieuwsfeit schuilt een mens, een gezicht, een verhaal... Die 
veerkracht willen Paul en Carine graag illustreren met de 
tentoonstelling ‘Gezichten van Nepal’. Tegelijkertijd tonen 
ze ook beelden van hun samenwerking op het vlak van 
basisonderwijs.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen in ’t Martinus-
huis, Ekkergemstraat 82 in gent, nog tot 8 september. 
Vrije toegang op zondag van 11.30 uur tot 13 uur, op 
maandag van 14 tot 17 uur. Ook op afspraak 0486 
91 18 20 of mail naar carine.verleye@gmail.com 

U kan de Nepalese onderwijsinitiatieven van Paul en Carine 
en steunen via Bikas vzw BE 32 2200 7878 0002 met de 
vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’


