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NEPAL KREUNT ONDER BRANDSTOFBLOKKADE
Mohan Kumar Singh, voorzitter van de Madhese Journalistenver-
eniging, somt een aantal bezwaren op. “We hadden autonomie 
gevraagd voor de Madhes, met alle 21 districten die tot het gebied 
behoren. Maar de nieuwe grondwet belooft een provincie met 
slechts acht districten. We hadden gevraagd dat er overheidsba-
nen zouden komen in verhouding tot het bevolkingsaantal, maar 

De tekorten begonnen nadat Nepal in oktober de eerste grondwet 
had aangenomen. Er braken protesten uit in Madhes, een regio 
die grenst aan India. Daar woont 52 procent van de Nepalese 
bevolking. De Madhesi, die op etnisch, taalkundig en cultureel 
vlak dichter bij India aanleunen, vinden dat de nieuwe grondwet 
niet bepaald in hun voordeel is.

De wijze is niet hij die de juiste antwoorden geeft, 
maar diegene die de juiste vragen stelt. 
(Claude Lévi-Strauss)



2  BIKAS 27:1 - januari / februari / maart 2016

dat regelt de grondwet niet. Er staat ook in dat mensen die niet van 
Nepalese afkomst zijn, niet in overheidsdiensten kunnen werken.”
Tijdens protestacties eisten de Madhesi onmiddellijke aanpassin-
gen van de grondwet en gingen in staking, met als gevolg dat ook 
de aanvoerroute via de Indiaas-Nepalese grens werd geblokkeerd.
Langs de ruim 1200 kilometer lange grenslijn is de grensover-
gang Nepal-Birganj, 90 kilometer ten zuiden van Kathmandu, 
de belangrijkste. Lang deze weg importeert de hoofdstad haar 
voorraden olie, diesel, gas en medicijnen.
Sinds het begin van de acties zijn reeds ettelijke maanden ver-
streken en zijn de meeste tankstations en navulstations voor gas 
en kerosine zonder voorraad geraakt. Die tekorten hebben geleid 
tot een bloeiende zwarte markt maar ze hebben ook bijgedragen 
tot de ellende van duizenden mensen die nog steeds lijden onder 
de gevolgen van de aardbeving.

Zowel de bevolking als de regering wijzen met een beschuldigende 
vinger uit naar India. Dit land zou de opdracht gegeven hebben 
tot de blokkade. De Indiase grensbewaking zou transporten te-
genhouden. India steunt de Madhese oproep om de grondwet aan 
te passen. India ontkent wel elke rol in de blokkade en schuift de 
schuld bij Nepal dat kampt met politieke kwesties. De Madhesi 
echter denken dat zonder Indiase steun er nooit een akkoord zal 
komen.

De armsten en de meest kwetsbaren worden door de blokkade het 
hardst geraakt. In Kathmandu zijn bijna geen etenskarretjes meer 
te zien als gevolg van de brandstoftekorten. Ook taxichauffeurs, 
die uren in de rij moeten staan om te tanken, kunnen hun werk 
niet meer doen. Toeristen die nu toekomen, willen niet rondreizen 
omdat ze vrezen ergens vast te komen zitten.
Restauranthouders moeten weer leren werken met oude fornui-
zen. Ook voor veel inwoners van Kathmandu is het een uitdaging 
geworden om voor de dagelijkse maaltijden te zorgen en wordt 
er terug op houtvuur gekookt.

De blokkades zorgen niet alleen voor brandstoftekort, ze bemoei-
lijken de heropbouw van Nepal. Konvooien met hulpmateriaal 
worden tegengehouden aan de grens. Eens in het land wordt het 
moeilijk de goederen (dekens, winterkledij, voedsel, bouwmate-
rialen…) ter plaatse te krijgen door het brandstoftekort. Ook de 
projecten van BIKAS ondervinden moeilijkheden. Vrachtwagens 
met hulpgoederen van onder andere de firma Sioen zijn nodeloos 
lang onderweg.

Zaterdag 6 februari 2015
Net op het ogenblik dat het volledige tijdschrift klaar was, werd bij 
de redactie bekend dat burgers de blokkade op de Nepalees-Indiase 
grens doorbroken hadden. Daardoor kan Nepal weer voorzien 
worden van medicijnen, benzine en andere schaarse goederen.
Nepalezen en Indiërs uit de dorpen van het grensgebied verwijder-
den de tenten van de Madhesi die de grensovergang blokkeerden. 
Hetgeen de politie de afgelopen maanden niet gelukt was, daarin 

slaagden de burgers. He-
laas werd er wel geweld 
gebruikt.
De kans bestaat dat de de-
monstranten nog terugke-
ren. Toch lijkt de meerder-
heid van de Madhesi zich 
neergelegd te hebben bij 
de nieuwe grondwet.

EEN OVErzIChT
In 2010 trokken drie laatstejaarsstudenten leraren-
opleiding naar Nepal om er stage te lopen in de Brick 
Children School, een school die was opgericht door 
Welshe trustees. De Belgen investeerden toen 3 500 
euro. Een filmploeg die de studenten was achterna 
gereisd, maakte beelden van de plaatselijke levens-
omstandigheden wat resulteerde in de documentaire 
‘Brick by Brick’.

Dankzij de verkoop en het geven van voorstellingen en 
lezingen met de film en met de steun van sponsors was 
het mogelijk om een bijkomende Brick Children School 
te bouwen. De school werd opgetrokken in een nieuw 
prefab systeem volgens ISO normen in duurzame ma-
terialen. Het gebouw is tevens aardbevingsbestendig, 
wat is gebleken tijdens de voorbije aardbevingen.
In 2011 werd de Belgium Brick Children School Foun-
dation, BBCSF, opgericht. De vereniging sloot zich aan 
bij de vzw Bikas en 4e Pijler organisaties. Tussen 2011 
en 2013 werd meer dan 37 000 euro geïnvesteerd 
in de nieuwe Brick Children School van Siddhipur. 
BBCSF kreeg de steun van het departement Vlaams 
Onderwijs van minister Pascal Smet, van de Vlaamse 
Unesco Commissie, GROS Kortenberg en GROS Deinze. 
Naast de aankoop van IT materiaal en het huren van 
de grond, werd door BBCSF een minibusje gekocht 
voor onze plaatselijke partner de ngo Kopila Nepa, die 
met haar team instaat voor de exploitatie van de Brick 
Children School. In 2014 werd door de Foundation nog 
eens 11 000 euro geïnvesteerd in de school.

Een paar maanden voor de zware aardbeving waren er 
al plannen om de Brick Children School uit te breiden. 
Door de ramp van 25 april vorig jaar liep de bouw 
vertraging op. Onmiddellijk na de aardbeving werd 
een eerste dringend financieel pakket aan noodhulp 
gestuurd. De BBCSF zorgde voor 5 000 euro en vzw 

ONZE PROJECTEN 

BRICK BY BRICK
VIJF JAAR BBCSF
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BIKAS bracht ook nog eens 5 000 euro aan mid-
delen in voor eerste hulp. Daarna werd nog eens 
4 000 euro voorzien om de werking van de Brick 
Children School te garanderen. Vanaf augustus 
werd begonnen aan de bouw van twee nieuwe 
lokalen en extra toiletten. Eind december was de 
nieuwbouw een feit, prijskaartje van de investe-
ring 16 000 euro!
In de loop van vijf jaar werd door de BBCSF, zijn 
sponsors en donoren meer dan 70 000 euro geïn-
vesteerd in de Brick Children School.

VErSLAg DOOr ANITA EN BImAL VOOr hET 
KOPILA NEPA TEAm, jANUArI 2016
Na de aardbeving keerden honderden gezinnen 
terug naar Kathmandu. De Brick Children School 
bleef heel de zomer actief. Geen zomerklassen 
maar full time lessen. In die periode overnachtten 
een zestigtal kinderen in de school.

De normale inschrijvingen begonnen op 17 no-
vember 2015. De leerkrachten gaven de eerste 
workshops tussen 18 en 25 november. Op 29 
november startten de lessen in de Brick Children 
School. Er waren toen 80 leerlingen ingeschreven, 
waarvan 37 meisjes wat op zich al een opmerkelijk 
succes is. Ook kwamen een twintigtal leerlingen 
op onregelmatige tijdstippen naar de lessen. Op 
15 december was er een eerste oudercontact in 
de school.

Het afgelegen satelliet klasje kon niet meer wor-
den gebruikt en het huis was onbewoonbaar ver-
klaard. Momenteel kan het minbusje niet worden 
gebruikt bij gebrek aan brandstof, te wijten aan 
de blokkades tussen India en Nepal.
De Kopila Nepa staf bestaat uit negen leden die 
maandelijks samenkomen. De kinderen hebben 
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ondertussen een nieuw schooluniform, sweaters, schoenen en 
kousen gekregen. Bij alle kinderen werd het haar geknipt en ver-
zorgd. Ook werd een klein aantal kinderen met ernstige motorische 
storingen overgebracht naar het Celebral Palsy Center (CPC), waar 
Bimal werkt. Men zal ze daar leren omgaan met hun handicap.

De naaiklassen zitten overvol en worden mee gesteund door 
Rotary Patan en het CPC. Iedere avond volgen meer dan 16 
vrouwen de lessen. In totaal zouden zowat 75 vrouwen courant 
naar de lessen komen. De leerkrachten bezoeken regelmatig de 
gezinnen in de steenbakkerijen om de ouders alsnog te overtuigen 
hun kinderen naar de school te sturen. Ondertussen hebben de 
twee extra lokalen en het nieuwe toiletblok hun deugdelijkheid 
al bewezen. Het nieuwe pad rond de school – ook gesponsord 
door de BBCSF – heeft een belangrijke meerwaarde wat betreft 
veiligheid en stevigheid waardoor de hele constructie, zeker in 
het regenseizoen, wint aan stabiliteit.

Begin december werden aan de inwoners van Sanagoan en Sid-
dhipur dekens en stoven uitgedeeld, want de winter is bijzonder 
hard dit jaar. De organisatie Street Child heeft contact opgenomen 
met Kopila Nepa om in de toekomst samen te werken om op die 
manier ook enkele straatkinderen op te vangen. De erkenning van 
Kopila Nepa is goedgekeurd en hernieuwd voor het lopende fiscaal 
jaar. Ook wordt er opnieuw gebouwd in de omgeving van de school.
De plaatselijke gemeenschap draagt de Brick Children School een 
warm hart toe.

BEwOgEN jAAr VOOr NEPAL
Zo mogen we 2015 wel noemen. Een jaar waarin in april een 
zware aardbeving het Himalayastaatje door elkaar schudde met 
duizenden doden en gewonden als gevolg.
De ramp bracht ook heel wat moeilijkheden mee zoals wederop-
bouw en bevoorrading van voeding en grondstoffen vanuit India. 
Enorme prijsstijgingen waren het gevolg.

Zoals we reeds eerder meldden, bleef de schade aan de Brick 
Children School beperkt en kon de school dienst doen als centrum 
voor noodopvang van de slachtoffers uit de omliggende dorpen. 
Samen met het team van Kopila Nepa kan de Belgium Brick Child-

ren Foundation met veel trots melden dat de school momenteel 
operationeel is voor meer dan 100 kinderen. Ook de nieuwbouw 
is klaar! Twee nieuwe lokalen zijn in gebruik, namelijk een vierde 
klaslokaal en een lerarenlokaal/ bibliotheek. Drie nieuwe sanitaire 
ruimten zorgen voor meer comfort en hygiëne. Het geheel is nu 
overdekt en ook de vroegere klassen zijn voorzien van een afdak. 
Rond heel de school werd een nieuw voetpad aangelegd. Het liep 
wel schade op tijdens de aardbeving. Ook eén van de septische 
putten werd beschadigd. Een bijkomende watertank en een nieuwe 
septische put zijn ondertussen aangelegd.

Het volwassenonderwijs is ook terug van start gegaan. Naast 
de naaiklassen worden ook speciale cursussen gehouden over 
hygiëne, gezondheidszorg en over voedzaam koken met gezonde 
ingrediënten.

hULPgOEDErEN
Vrijdag 22 januari werden door de plaatselijke medewerkers van 
de Brick Children School, het Kopila Nepa team, leerkrachten 
en helpers opnieuw hulpgoederen uitgedeeld. De toestand blijft 
immers zeer ernstig en de armsten in de steenbakkerijen hebben 
het bijzonder moeilijk om te overleven.

Na de verschrikkelijke aardbeving zorgen nu de blokkades aan 
de grens met India voor grote problemen qua bevoorrading. Het 
aantal gevallen van kindersterfte ten gevolge van de strenge 
winter en van voedseltekort, mede door een gebrek aan brandstof 
voor transport, wordt door de Verenigde Naties stilaan als een 
humanitaire ramp aanzien.

Ons team in de Brick Children School heeft alvast een derde pakket 
hulpgoederen aangeboden aan de meest kwetsbare gezinnen in 
de steenbakkerijen. De erbarmelijke levensomstandigheden maken 
dat veel kinderen ziek worden. Daarom wordt er extra aandacht 
geschonken aan hygiëne en gezondheid. Het grondwater is sterk 
vervuild en de bevoorrading van drinkwater komt door de voortdu-
rende blokkades in gedrang. Gelukkig zijn de drie waterreservoirs 
van de Brick Children School half januari nog aangevuld waardoor 
er ongeveer 3 000 liter beschikbaar zijn. De toestand is volgens 
Bimal en Anita wel heel dramatisch in de shelters van de mensen 
in de steenbakkerijen.



U kan de Brick Children School steunen door uw 

bijdrage te storten op de rekening van Bikas – BE32 

2200 7878 002 – met de vermelding ‘Brick by Brick’ 

of ‘BBCSF’. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een 

fiscaal attest. Bedankt, dhanyabad!
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SAILASADAK

De inwoners van Khaharekhola en Kolati herstelden vorig 
najaar de weg waar die het hardst beschadigd was door 
de aardbeving en aardverschuivingen. Alles werd met 
eigen middelen gerealiseerd. Bikas heeft ondertussen de 
mensen betaald, ongeveer 2 500 euro voor een dertigtal 
gezinnen, heel welkom bij de mensen wiens woningen 
zwaar beschadigd zijn door de ramp. De steun vanuit 
België heeft de dorpelingen gemotiveerd om ook de 
rest van de weg verder te herstellen. De weg is immers 
onontbeerlijk gebleken na de ramp voor het transport 
van hulp allerhande.

Sailasadak is een initiatief dat Mollenaar Fik Seymus 
(die jaren in Nepal heeft gewoond) in 2007 tot een 
goed einde wist te brengen. Het vroegere geitenpaadje 
werd een weg waarop nu minibusjes pendelen tussen 
de dorpen. De weg Saila werd meteen de aanzet tot 
de ontsluiting van het gebied. De overheid financierde 
andere verbindingswegen tussen dorpen in de omgeving.

Sailasadak is in feite een stukje Mol (gemeente in de 
Antwerpse Kempen) in Nepal. De noodhulp die de ge-
meente Mol vorige zomer vrijmaakte voor het getroffen 
Nepal via de werking van Bikas, ging voor een deel naar 
de BBCSF (de Brick Children School) zijnde 2000 euro, de 
overige 1225 euro werd samen met de subsidie van de 
gemeente Mol besteed aan de eerste renovatiewerken 
van de Sailasadak.

In een volgend tijdschrift brengen we u op de hoogte 
van het verdere verloop van de werken.

ONZE PROJECTEN 

Van links naar rechts: Nani Chori Maharjan,(kok - helper),  Rajesh Shrestha (helper 
en chauffeur), Shobha Thapa (leerkracht), Bijay Awale (administratie en helper), 
Rama Ghimere (leerkracht naailessen), Sanita Shrestha (leerkracht),  Anitha Shrestha 
(hoofdleerkracht), Suhsma Shrestha(leerkracht),  Renu Shrestha  (leerkracht), Namita 
Shrestha (leerkracht), Krishana Maharjan (nachtwacht, Nanda Adhikari (helper 
keuken)
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LANGTANG

Bikas voorzag eind vorig jaar 5 000 euro voor het zwaar 
getroffen Langtang. De winter sloeg hard toe en het werd 
snel duidelijk dat de mensen extra dekens nodig hadden. 
Het HCC team (Himalayan Community Committee) werd 
hartelijk welkom geheten door 117 families.

LULANG

In Lulang werd er hard doorgewerkt aan de verharding en ver-
steviging van het schoolplein. Ook hier gaf Bikas de nodige fi-
nanciële ondersteuning. De foto toont dat de met stenen gevulde 
gegalvaniseerde stalen draadkorven voor de nodige ondersteuning 
zorgen van het domein.

PARAMENDO ECO FARMING

De ecologische boerderij van Angnima Tamang in Thulo 
Barkhu in het Langtang National Park is reeds meer dan elf 
jaar operatief. Tot de vreselijke aardbeving van 25 april 2015 
het levenswerk van Angnima zo goed als tot nul herleidde. 
Maar die tegenslag maakte hem alleen maar driester en 
zijn plannen werden stoutmoediger.

Naast heropbouwen wil Angnima Paramendo doen uit-
groeien tot een voorbeeldboerderij voor de hele omgeving. 
De landbouwpraktijken die hij eerder uitprobeerde, wil hij 
nu op grote schaal in praktijk brengen. De aardbeving mag 
dan hun hebben en houden verwoest hebben, de grond blijft 
vruchtbaar en vraagt om bewerking.

Hij wil de getroffen terrassen herstellen waarop hij serres 
wil bouwen. Daarin kunnen jonge boompjes en struiken 
hun eerste levensjaar doorbrengen. Daarom wil hij van de 
vele kleine terrassen enkele grotere maken, een grotere 
werkvloer creëren. Naast de serres wil hij ook een viertal 
waterbekkens en enkele compostputten inplanten. Hij heeft 
de steun van werkwillige medewerkers uit zijn omgeving. 
Dat team stelt zich tot doel jonge beginnende landbouwers 
bij te staan op technisch, educatief en financieel vlak om 
zo te komen tot een marketing die vruchten zal afwerpen 
voor de hele omgeving.
Naast landbouwer en fruitkweker is Angnima ook een 
geestdriftige imker. Zijn boomgaard is een paradijs voor de 
plaatselijke honingbijen, de apis cerena himalaya. Honing 
en bijenwas worden ook in de plaatselijke geneeskunde 
gebruikt.
Voor de aardbeving werd de Paramendo boerderij regelmatig 
bezocht door studenten en toeristen die er ook een tijdelijk 
verblijf vonden. Angnima wil dit eco toerisme in de toekomst 
verder uitbouwen. Hij zal daarom geïnteresseerden hartelijk 
welkom heten. Wie alvast wil kennismaken met de werking 
en omgeving kan terecht op www.paramendo.com .

Bikas heeft ondertussen financiële steun beloofd bij de 
heropbouw van Paramendo. We houden u via het tijdschrift 
op de hoogte van de ontwikkelingen.
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HAKU

hAKU EN NESSINg mAKEN zICh KLAAr VOOr DE wINTEr!

In het vorig nummer vernam u al heel wat over Haku. Zoals u 
in dat nummer kon lezen, waren Betty Moureaux samen met 
Shilshila, een medewerkster van onze samenwerkende lokale NGO, 
HCI (Himalayan Climate Initiative),eind oktober voor de tweede 
maal in Haku.

Er was een grondig overleg met de lokale mensen over wat men 
verwachtte en wat haalbaar zou zijn.
De 66 gezinnen van Nessing hadden toen al laten weten dat ze 
zeer geïnteresseerd waren in de aardbevingsbestendige huizen 
(resilient houses) evenals de 23 gezinnen van Haku wiens woonst 
volledig door de brand na de aardbeving verwoest was.

De bouwpakketten die wij geven, bevatten uitsluitend de stalen 
kaders en het dak. De mensen zelf moeten voor de opvulling van 
de muren zorgen. Dit kunnen ze doen met allerlei materialen die 
er voor handen zijn, zoals zinken of houten platen maar ook met 
stenen of bamboe. Velen kunnen materialen recupereren van hun 
ingestorte huizen.

Wat gebeurde er sindsdien? Betty Moureaux getuigt:
”Shilshila keerde reeds drie weken na ons vorig bezoek terug en 
bezocht Nessing, het dorp dat we eind oktober omwille van slecht 
weer niet konden bezoeken. Hier kwam men al vlug, na overleg met 
de dorpsbewoners, tot een lijst van 30 gezinnen. Iedereen was het 
er over eens dat eerst deze 30 gezinnen een bouwpakket ‘resilient’ 
huis  moesten krijgen. Er werd afgesproken dat de dorpsbewoners 
zelf moesten instaan voor het dragen van de bouwpakketten vanaf 
de weg waar de vrachtwagen ze afzette tot aan hun dorp. Een 
groep van jonge vrijwilligers uit Nessing zorgde er voor dat alles 
vlug en goed georganiseerd werd. Shishila was heel lovend over 
de vlotte organisatie.

Zo werden er op 15 december 30 bouwpakketten geleverd en 
droegen de mensen deze zware stalen staven en de zinken platen 
voor de daken nog een viertal uren omhoog naar hun dorp, Nes-
sing. Jong en oud, mannen en vrouwen hielpen mee om alles ter 
plaatse te krijgen, een uiterst zwaar karwei.

Er werd afgesproken dat de mensen een maand de tijd kregen om 
deze pakketten met ‘resilient’ huizen op te zetten, er een deftig 
en bewoonbaar huis van te maken en er ook effectief in zouden 
te gaan wonen.
Hiermee kunnen we dan ook inschatten of de 30 huizen die als 
voorbeeldfunctie dienen goed bevonden worden en of ook de 
resterende 36 andere gezinnen dit wel of niet wensen.

De dag na de levering van de materialen werd het eerste huis 
samen met enkele mannen van het dorp én onder professionele 
begeleiding van HCI (een ploeg o.l.v. Shilshila) opgezet. Dit ge-
beurde onder grote belangstelling van de dorpelingen. Nadien was 
de beurt aan hen om hun eigen huizen op te zetten. En zo kreeg 
Nessing in enkele weken tijd 30 aardbevingsbestendige  huizen!
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Ondertussen naderde de winter angstwekkend en zakte de tempera-
tuur tot onder het vriespunt.
De eerste sneeuw hing al in de lucht. Velen die nog onder hun dunne 
plastieken zeilen leven, zullen het hard te verduren krijgen.

Shilshila zette een nieuwe actie op touw. De eerste dagen van het 
nieuwe jaar keerde ze terug naar Haku en bracht 129 dikke dekens, 
175 wintermutsen, 60 aangdungs (vrouwenkleren) en 83 warme 
bhoto’s (kinderjassen) mee voor de noodlijdende bevolking. Voor de 
studentjes in Haku en Dhunche nam ze 50 schoolpakketten mee. 
Vooral de warme dekens en de aangdungs vielen enorm in de smaak.
Daar waar anders de kleren vooral bestemd zijn voor mannen of 
kinderen, kon deze keer de kledij enkel door vrouwen gedragen 
worden. (zie foto dansende aama)
In Thulo Haku zijn ondertussen enkele mensen begonnen met de 
heropbouw van hun huizen. De 23 gezinnen wiens huis volledig in 
de vlammen opging, hebben nog niets kunnen heropbouwen en hier 
zal onze hulp zeer welkom zijn. Ze wachten op de levering van de 
23 ‘resilient’ huizen en blijven in contact met HCI. Shilshila keerde 
begin januari terug naar Haku. Ze werd er als een heldin onthaald. 
De mensen weten dat ze haar best doet voor Haku en ze beseffen 
heel goed dat wij hier met Bikas de drijvende kracht zijn achter 
haar. Hun hoop op onze hulp is zeer groot.

Shilshila zag dat in Haku de vier TLC (Tijdelijke Leer Centra) die 
wij daar de voorbije zomer onderbrachten in vier ‘resilient’ huizen, 
ondertussen in gebruik waren genomen. De leerlingen hebben er les 
gekregen tot aan de winter-schoolvakantie en zijn dan terug naar 
Dhunche gegaan waar ze weer allemaal samen zijn om daar in de 
koude maanden de lessen te hernemen.
Eind januari werden er, naast de reeds eerder 50 bezorgde pakketten, 
nog eens 250 pakketten met kinderkleren naar Dhunche gestuurd 
voor de studentjes van Haku die daar nu tijdelijk naar de school 
gaan gedurende de winter. 

Wij kijken uit naar wat er deze maand weer gaat gebeuren in Haku 
en het deeldorp Nessing. Het is alleszins hartverwarmend te zien 
hoe gedreven de mensen er vooruit willen en hoe zinvol onze hulp 
er gebruikt wordt.

Sowieso is er nog veel werk aan de winkel in Haku, een Tamang-dorp 
in Rasuwa in de nabijheid van de Langtang op bijna 3000 meter 
hoogte. Zelfs negen maanden na de aardbeving kregen deze mensen, 
buiten ons,  nog geen enkele hulp van een andere organisatie. Wij 
zijn dat ook heel blij en fier dat we in dit vergeten gebied, waar 
uitsluitend arme boeren leven en toeristen een rariteit zijn, hulp 
kunnen bieden.

Elke financiële steun is van harte welkom. Wil u ook mee(sponseren) 
voor de aardbevingsbestendige huizen (900 euro voor één bouwpak-
ket) in Haku en Nessing dan kan u dat doen door een bijdrage te 
storten op de Bikasrekening met vermelding Haku. Giften vanaf 40 
euro geven recht op een fiscaal attest. En wie weet bezoekt ook u 
in de toekomst wel de plaats waar u uw steentje of eerder gezegd 
een stalen staaf of zinken dak voor bijgedragen hebt.”

Betty Moureaux

Volg ons Haku-project op de vernieuwde website van 
bikas.be of op facebook onder Noodhulp Nepal Haku.
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ONZE PROJECTEN 

VAN SCHOOL TOT SCHOOL 

Over de samenwerking tussen Nepalese en Belgische scholen.

Vijf kleine gezichtjes verdringen zich voor de ramen van het klasje 
in Bakhfar, in de Inner Terai, de streek ten zuiden van Kathmandu, 
waar de laagvlakte overgaat naar heuvels.
We wenken hen: “Aaunus, kom erin”. Aanvankelijk zijn ze te verle-
gen, maar de leerkrachten die deelnemen aan de teacher training 
kunnen hen overhalen. “They have had no exposure,” weet Binod 
Gurung van het Centre for Educational Policies and Practices, 
kortweg CEPP, ons te vertellen: deze kinderen hebben nog nooit 
iemand buiten hun eigen omgeving ontmoet.

Twaalf leraren uit de streek heeft CEPP bijeengebracht. We werken 
samen in een klaslokaal met alleen een bord en drie educatieve 
posters. CEPP heeft met de leraren van Bakhfar een houten 
platform gebouwd met recyclagematerialen. Het is bedekt met 
vasttapijt. Zo hoeven de kinderen voortaan niet meer op de koude, 
stoffige grond les te volgen. Didactische materialen zijn er niet, 
alleen lesgevers met weinig pedagogische vorming maar met veel 
inzet en enthousiasme. Ook als er een storm opzet, als het klasje 
gehuld wordt in een stofwolk, als we de luikjes moeten sluiten en 
de klas helemaal donker wordt, gaan ze door met leerspelletjes 
ontwerpen, uittesten met de kinderen, vertellen, discussiëren.

Voor CEPP (http://schoolingnepal.org/) zijn deze mensen de sleutel 
tot beter onderwijs, hèn motiveren is essentieel.

Absenteïsme en demotivatie vormen immers een groot probleem in 
openbare scholen op het platteland. Daar is amper overheidscon-
trole en de leraren komen vaak van de stad, spreken de moedertaal 
van de kinderen niet, behoren tot een andere cultuur. Ze logeren 
noodgedwongen in de school omdat de stad te ver af is, ze kun-
nen niet dikwijls bij hun eigen familie zijn en zijn soms weinig 
betrokken bij de gemeenschap waarin ze lesgeven.
CEPP zet daarom in op drie aspecten: 
•	sensibiliseren	van	ouders	rond	het	belang	van	goed	onderwijs,	

hen motiveren om hun kinderen naar school te sturen, hen wij-
zen op hun rechten en de werking van de School Management 
Committees (een samenwerkingsverband van ouders en school 
in de lokale gemeenschap) ondersteunen; 

•	leraren	motiveren,	appreciëren	en	beter	vormen	rond	kindgericht	
onderwijs; 

•	het	onderwijsbeleid	beïnvloeden,	op	lokaal	en	nationaal	niveau.

Het accent ligt vooral op inhoudelijke vorming, al kan het verbe-
teren van de infrastructuur van de scholen en het herstellen van 
de aardbevingsschade de motivatie van leraren, leerlingen en hun 
ouders aanscherpen. 

CEPP is een initiatief van Teeka Bhattarai, Nepalese ontwikke-
lingswerker, na een masteropleiding Pedagogie aan de Leuvense 
universiteit in 2008. Tot dan toe was Teeka voornamelijk actief 
in de landbouwsector, o.a. met het vroegere Econepal, ook toen 

Een afscheidsfoto na de teacher training

‘Eén kind, één leerkracht, één boek en één pen 
kan de wereld veranderen.’ 

Malala Yousafzai
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gesteund door Bikas. Wij stonden mee aan de wieg van CEPP, 
samen met het Instituut Sint-Vincentius a Paulo Gijzegem, een 
secundaire school die mee instond voor morele, pedagogische en 
financiële ondersteuning.
Na zeven jaar is de school nog steeds actief betrokken. De 
leerlingen worden bij de start van het schooljaar en door wis-
seltentoonstellingen rond Nepal geïnformeerd, met Saved by the 
Bell schenken ze aandacht aan het recht op basisonderwijs, in 
november 2015 kwamen Binod Gurung en Michael Rai van CEPP 
hen toespreken en met hen discussiëren, elke februari is er een 
Valentijnsmarkt (https://youtu.be/axRWZZBwVr4), de leerlingen 
zoeken zelf op rond Nepal, ontwerpen didactische materialen 
voor Nepalese lagere scholen en nemen verschillende initiatieven 
voor fundraising. 

Ondertussen is het netwerk uitgebreid en kan CEPP rekenen op 
de inzet en de talenten van studenten en docenten uit verschil-
lende scholen. Studenten van het hoger kunstonderwijs van Luca 
School of Arts Gent ontwerpen sensibiliseringscampagnes rond 
het motto van CEPP: ‘Education is a Light’. De stagiaires van Ar-
teveldehogeschool Gent en van Luca en de studenten van Odisee 
Hogeschool Aalst dragen bij tot het verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs in en om Raigaon, in Makwanpur District, de 
plattelandsregio waar het CEPP-team actief is. 
De Arteveldehogeschool nodigde in november CEPP medewerkers 
Binod en Michael uit voor een 14-daags universitair programma, 
met deelnemers uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika: “From minus 
6 months up to 6 years of age - Fostering child development”. 
Deze cursus werd aangevuld door een vorming binnen Luca School 
of Arts en een praktische onderdompeling in diverse lesvormen 
in de lagere en secundaire school in Gijzegem en in de opleiding 
Onderwijs van Odisee Aalst. 
Wij zorgden voor inleefsessies rond Nepal in alle klassen van de 
Vrije Basisschool Sint-Vincentius Gijzegem, en de kinderen boden 
spontaan aan om karweitjes te doen in hun gezin, om zo hun 
klasgenootjes in Nepal te helpen. 
De leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school gaven 
voor Michael en Binod demolessen-op-maat-van-Nepal, met 
extra aandacht voor creatieve werkvormen en coöperatief leren. 

Zelf trekken wij elk jaar naar Nepal om er in verschillende scholen 
driedaagse trainings te geven rond kindgericht onderwijs, didac-
tiek van het basisonderwijs en Engels. In april gaven we ook les 
in de klassen die Laure, Kayleigh, Lisa-Marie en Sofie, Artevel-
destudenten, hebben ingericht. We ondervonden hoe trots de 
leerkrachten zijn op de ‘ideal classrooms’, hoezeer ze de inzet en 
betrokkenheid van de Belgische studenten appreciëren. We konden 
zelf voelen hoe aangenaam het is om in deze lokalen te werken. 

In Bakhfar verkenden we met de leraren en CEPP-medewerkers 
Binod, Kesap en Bishnu de omgeving. Nepalese leerkrachten 
zeggen vaak: “Wij hebben geen geld, geen goede scholen, geen 
leermiddelen”, maar wij ontdekten samen hoe àlles een rol kan 
spelen in het onderwijs: de natuur rond de school, de rivier, het 

groene speelterrein, de bewerkte velden, het dorp. Om over een 
buffel les te geven, heb je geen prenten of geen boek over een 
buffel nodig, je kan de buffel met de kinderen observeren, er rond 
vertellen, er over leren, tekenen, spelen… Je kan creatief zijn met 
alles wat rond de school te vinden is: takjes, stenen, blaadjes… Je 
kan je eigen zang-, teken- en verteltalent aanboren. 
We kwamen onder de indruk van de vriendschap van de leerkrach-
ten, van hun energie, hun inspiratie. Zij werken vaak in moeilijke 
omstandigheden, maar door hun toewijding kunnen ze het verschil 
maken en kunnen hun leerlingen aan een toekomst bouwen.
Na drie dagen, tijdens de evaluatie, zei één van hen: “We thought 
we had nothing, but we have everything”. Voor ons is dat geloof 
in hun eigen omgeving en in hun eigen talenten de mooiste 
conclusie.

Met heel veel dank aan Bikas en aan alle mensen die CEPP steun-
den en blijven steunen. 

Paul Beké en Carine Verleye

ONZE PROJECTEN 

Leerkrachten beelden situaties uit

Leerkrachten ontwerpen didactische materialen...
en proberen ze uit met de kinderen
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DHANYABADDHANYABAD

BEDANKT DOCHAMPS

Harmonie du Hérou en koor Les Chantetard con-
certeerden op 9 januari in de geklasseerde kerk van 
Dochamps. Het concert was een organisatie van de 
vereniging Sangmo die zich inzet voor het heropbouw 
van dorpjes in de Langtang vallei. Chhime en Sangmo 
Tamang zijn de petekinderen van Bikas sympathisante 
en medewerkster Nicole Brenu. De kinderen verloren 
tijdens de verwoestende aardbeving van april naast 
hun dorp ook een groot deel van hun familie.
Het concert bracht 1810 euro op. Met de verkoop van 
balpennen aan de concertgangers werd nog eens 886 
ingezameld. Dhanyabad!

DHANYABAD

Meer dan een half jaar na de vreselijke aardbevingen 
van april en mei 2015 blijven mensen zich inzetten 
om de Nepalezen te helpen bij de heropbouw van hun 
land. Hieronder nogmaals een lijstje van verenigingen 
en bedrijven die zich inzetten om de nood te helpen 
lenigen.

NOODFONDS jO LOgghE – EEN hUIS VOOr NEPAL
- 300 euro van Emmaüs - Westmalle
- 200 euro van de Zusters van het Geloof vzw – Tielt
- 500 euro van de Vlaamse Actieve Senioren – Brugge
- 950,20 euro van VWD Group Belgium
- 1500 euro ABC vzw – Mortsel
- 9490,63 euro van ‘Building Houses 4 Nepal’/ Brugse 
Bergstijgers en WBV

hAKU
- 1000 euro van Feral NV – Brugge
- 166 euro van De Kalebas vzw – Diest 

CONSTrUIS-mOI UN VILLAgE
- 110,41 euro van Congres Foot 2000 – Charleroi
- 150 euro van Immobilière MAXAFA S.A. – Gerpinnes

LANTANg ASSOCIATION zANgmU
- 2696 euro van Sangmo Halleux

NOODhULP NEPAL
- 100 euro van Drupafina – Edegem
- 685 euro van Focolarebeweging

(Enkel giften vanaf 100 euro gestort in de periode 1 
november 2015 – 31 januari 2016 zijn vermeld.)

DHANYABAD VANWEGE JO 
LOGGHE NOODFONDS

Na de tweede zware aardbeving in mei vorig jaar beslisten 
de Brugse Bergstijgers Natuurvrienden (BB) en de West-
Vlaamse Bergsportvereniging–KBF (WBV) om de krachten 
te bundelen voor een benefietactie. Men zocht en vond 
een kleinschalig lokaal project dat direct hulp verleent in 
de getroffen bergstreken: het ‘Jo Logghe Noodfonds’. Jo 
is een Brugse die sinds 1981 in Nepal woont en werkt. Ze 
is getrouwd met de Belgische ere-consul in Kathmandu. 
Haar zoon Dawa Steven zit in het bestuur van HCI, 
Himalayan Climate Initiative. Deze vrijwilligersorgani-
satie plaatst aardbevingsbestendige structuren (resilient 
houses) voor woningen in bergdorpen, gefinancierd via 
hulpverlening en giften.

Op 3 oktober vond in het KTA van Sint-Michiels Brugge 
de spagettibenefiet Building Houses 4 Nepal plaats. Er 
werden 300 pasta schotels opgediend. De Brugse Ne-
palese gemeenschap ondersteunde het initiatief met 
volksdansen. Samen met de tombola en de giften hielden 
de organisatoren er 9 490 euro aan over.

Op 19 november werd in restaurant De Kateleyne aan Hans 
Logghe, de broer van Jo, de check overhandigd in naam 
van de BB en de WBV. Kamal Bharati, de man achter De 
Katelyne, was tijdens de benefietavond erg getroffen door 
het medeleven van zoveel aanwezigen. Met een schenking 
van 500 euro werd hij de grootste sponsor van Building 
Houses 4 Nepal.
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DHANYABAD

BEDANKT VWD-GROUP

In de zomer van vorige jaar beslisten de werkne-
mers van de vwd-group Belgium de handen uit de 
mouwen te steken voor het goede doel, één daarvan 
was ‘Resilient Homes’ – een huis voor Nepal – van 
het Jo Logghe Noodfonds. De engagementen van de 
medewerkers bestonden onder andere uit het ser-
veren van soep, het bereiden van croque monsieurs, 
het verkopen van snoeperijen en gehaakte mutsen 
en het grondig reinigen van de klavieren van de col-
lega’s. Van de totale opbrengst werd er 950,20 euro 
overgeschreven op de rekening van Bikas. Dhanyabad!

DHANYABAD VANWEGE BBCSF

Belgium Brick Children School Foundation bedankt GROS Kalmt-
hout voor de subsidie van 750 euro. Dit geld werd gebruikt bij de 
installatie van een nieuw en bijkomend sanitair blok in de Brick 
Children School. Er kwamen twee toiletten en een doucheruimte 
bij voor de kinderen die geen enkele facilitaire voorziening hebben 
in de steenbakkerijen. BBCSF bedankt de plaatselijke vertegen-
woordigers van Bikas met name Inge Beyers en Dirk Van Oevelen.

De gemeente Mol maakte in de zomer 2000 euro noodhulp vrij 
voor Nepal, meer bepaald voor de directe hulpverlening vanuit 
BBCSF aan de getroffen bevolking. Ondertussen worden de gelden 
van sympathisanten en sponsors gebruikt voor de ondersteuning 
van de families in de steenbakkerijen. Velen van hen kunnen niet 
terug naar hun dorpen omdat hun huizen verwoest werden door de 
aardbeving. Ze zijn dus gedoemd om nu heel de tijd in de ‘shelters’ 
te leven te midden van de steenbakkerijen. Een triest bestaan.

Dankzij de verschillende lokale vertegenwoordigers van BBCSF en 
BIKAS heeft de Brick Children School steun gekregen vanuit vele 
hoeken zoals daar nog zijn:
GROS Deinze: 857 euro subsidie en 500 euro noodhulp
GROS Lovendegem: 500 euro subsidie
GROS Destelbergen: 500 euro subsidie
GROS Kortenberg 1 500 euro subsidie en 300 euro noodhulp
De subsidies werden gebruikt bij het financieren van de nieuw-
bouw in de Brick Children School en de noodhulp werd gebruikt 
voor de aankoop van voedsel en dekens bestemd voor de gezinnen 
in de steenbakkerijen.

Dhanyabad, bedankt, namens BBCSF, Kopila Nepa en de Brick 
Children!

BIKAS ON LINE
Buiten onze website – 
www.bikas.be – zijn we nu ook 
te vinden op Facebook, zoek 
naar Bikas België-Belgique … en 
word vriend van Bikas!

GIFTEN
Voor een gift van 10 euro per jaar ontvangt u ons 
trimestrieel tijdschrift (zwart-wit) per post en/ of 
online in kleur. Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u 
een fiscaal attest. U kan ons steunen op het nummer 
BE32 2200 7878 0002 op naam van Bikas vzw.
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Deze auteursdocumentaire van Jean-Pierre Coppens neemt ons 
mee langs de hoogste bergpassen van de Himalaya. Tijdens deze 
tocht kijken we naar het lamaïsme, de macht van de ‘gulug’ sekte, 
de theocratie met de dalai lama aan het hoofd, de minder fraaie 
kant van het verhaal. De Chinese invasie van Tibet in 1950. De 
vriendschap tussen Mao en de dalai lama. De rol van de CIA en de 
opstand van de Khampa verzetstrijders. De breuk tussen Mao en 
de dalai lama. De bezetting van Lhasa en de vlucht van de dalai 
lama naar India in 1959. Het begin van de tocht naar de vrijheid 
voor duizenden Tibetanen. De Chinese kolonisering van Tibet met 
positieve verwezenlijking maar ook met de repressie en schending 
van de mensenrechten. De geschiedenis van het Tibetaanse volk 
zoals het nog nooit verteld is. Een uitzonderlijk beeldverhaal 
zonder interviews. We volgen de weg naar de vrijheid over het 
hoofdplateau. De laatste kora van de Tibetaanse vluchtelingen 
langs de flanken van de Mount Everest, de moeder aller bergen. 
Tijdens hun vlucht naar Kathmandu houden de pelgrims halt in 
de vele Tibetaanse kloosters om er de gunst van de Boeddha af te 
smeken. De Tibetanen zijn diep gelovig en nauw verbonden met de 

ONDERWEG

mET ‘LhASA – KAThmANDU’, DE POLITIEKE rOADmO-
VIE VAN jEAN-PIErrE COPPENS

De trouwe sponsors van het ‘Brick by Brick’ project kennen 
natuurlijk de film die het team van Jean-Pierre maakte over 
de Brick Children School. De documentaire zorgde niet 
alleen voor het sensibiliseren maar bracht ook de nodige 
fondsen bij elkaar voor het project.

In 2011 werd begonnen met de voorbereiding van het 
nieuwe filmproject ‘Lhasa-Kathmandu’. Eind 2013 volgden 
de opnamen in Tibet en Nepal. Vorig jaar werd was het 
studiowerk aan de beurt. 

Het is de bedoeling om met de film voorstellingen en le-
zingen te organiseren in verschillende centra en scholen 
om op die manier te sensibiliseren en fondsen te werven 
voor de Brick Children School.

Wie interesse heeft, kan voorstellingen boeken via dit het 
e-mail adres van Jean-Pierre Coppens: alsichcan1432@
gmail.com 

BIKAS ACTIEF

indrukwekkende natuur van de Himalaya. Maar de makers van de 
film registreerden ook de nefaste veranderingen in de Tibetaanse 
samenleving.

LhASA-KAThmANDU gaat in première op zaterdag 26 maart 
om 15 uur in cultuurcentrum Colomba, wijngaardstraat 1 in 
Kortenberg. De toegang is gratis.

Inleiding en nawoord worden verzorgd door Veerle De Vos en 
John Vandaele.

VRT-journaliste Veerle De Vos woonde en werkte enkele jaren in 
China, als docent aan de universiteit van Wuhan. Recent maakte 
ze een vijfdelige reeks voor het VRT televisiejournaal over de 
huidige toestand in Tibet.
John Vandaele is journalist bij het mondiale magazine MO waarin 
hij bericht over de sociale, economische en bestuurlijke aspecten 
van de globalisering. Hij spitst zich ook toe op de Tibetaanse 
problematiek.

Als u nu klikt op bikas.be krijgt u een nieuwe website te 
zien! Niet alleen is de lay out heel wat verjongd maar er zijn 
ook heel wat meer diverse mogelijkheden. Zo ziet u bij het 
inloggen bewegende dia’s waarop u veelal kan doorklikken. 
U kan filmpjes bekijken van onze projecten en publicaties 
downloaden. Als u klikt op de trefwoorden in de balk bovenaan 
verschijnen heel wat subrubrieken. Maar ook de vertrouwde 
informatie over de projecten kan u nog steeds terugvinden 
op de vernieuwde website.

We danken Omer D’hondt die heel deze omgeving in Drupal 
uitwerkte. Omer is een bezielde Nepalreiziger wiens hart ook 
een stuk in Nepal ligt. Heeft u suggesties voor de website? 
Mail naar omer_d_hondt@hotmail.be 

VERNIEUWDE WEBSITE BIKAS

LHASA – KATHMANDU, DE WEG NAAR DE VRIJHEID
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*TELEX*TELEX*TELEX**TELEX*

200 NIEUWE PLANTEN- EN DIERSOORTEN ONT-
DEKT IN DE OOSTELIJKE HIMALAYA
Dat staat in het rapport van het Wereld Natuur Fonds. De 
afgelopen zes jaar beschreven wetenschappers 133 nieuwe 
plantensoorten, 26 vissoorten, 10 amfibieën, een reptiel en een 
zoogdier. Met het rapport wil het WNF duidelijk maken dat de 
Himalaya onder druk staat. De oostelijke Himalaya, een gebied 
dat ondermeer Nepal; Bhutan, India en Tibet bestrijkt, is met 
enorme bergmassieven, grote rivieren en tropische zones een 
van de rijkste natuurgebieden ter wereld. De afgelopen zes jaar 
zijn hier gemiddeld 34 nieuwe soorten per jaar ontdekt. Dat we 
in de 21e eeuw zelfs nog een nieuwe apensoort vinden, bewijst 
hoe uniek dit gebied is. Laten we het dus goed beschermen 
voordat het te laat is.

BELGISCHE BONDSCOACH NEPAL HOUDT HET 
REEDS VOOR BEKEKEN
In het vorige tijdschrift berichtten we over Patrick Aussems, 
ex-Standard en AA-Gent, die bondscoach werd van het Ne-
palese elftal. Nepal staat momenteel op nummer 192 van de 
wereldranglijst. Aussems, sinds augustus vorig jaar aan de slag 
in de Himalayastaat, kondigde aan dat hij zijn contract niet 
zal verlengen. Onenigheid met de Nepalese voetbalbond over 
onder meer ontwikkeling van het lokale voetbal, zou de reden 
zijn van die beslissing.

KOUDE TREFT OVERLEVENDEN VAN DE AARD-
BEVING
In het district Sindhulpalchok stierven in december vorig jaar 
minstens zeven mensen in de noodopvang. De streek werd 
zwaar getroffen door de krachtige aardbeving van 25 april. 
Door de koude werden vele mensen ziek. Hun onderkomen 
bestaat uit tinnen platen en doeken die niet voldoende bescher-
ming bieden tegen de weersomstandigheden. De temperaturen 
zakten tot 0,9 graden in Kathmandu en tot onder nul in de 
bergen. De overheid had elke getroffen familie 10 000 roepies 
(67 euro) beloofd om winterkledij te kopen. Duizenden mensen 
hebben het geld nog niet gekregen. Anderen gaven toe het 
geld gebruikt te hebben om voedsel te kopen. Door de twee 
zware bevingen in april en mei werden zeshonderdduizend 
woningen vernield.

NEPAL OPGESCHRIKT DOOR EEN NIEUWE 
AARDBEVING
Zaterdagochtend 19 december beefde de aarde opnieuw in 
het westen van Nepal. De schok van 5,5 op de schaal van 
Richter zorgde voor verschrikte reacties bij de bevolking. De 
Nepalezen leven sinds de grote aardbevingen van april en mei 
in angst voor nieuwe bevingen. Er is deze keer gelukkig geen 
sprake van slachtoffers. Bij de ramp vorig jaar kwamen meer 
dan 8 000 mensen om het leven.

NEPALEES MET GROTE MOND
Verbeterde een bizar wereldrecord. De 19-jarige Raja Thapa 

HIMALAYA
DrEIgENDE SChOONhEID

In deze avondvullende documentaire wordt het boeiende 
verhaal verteld van de hemelhoge Himalaya en van zijn taaie 
bewoners. Onder het moto ‘wie de wegen en de volkeren 
kent, kent het land’ ontdekken we rivieren en dalen, dwalen 
we langs dreigende afgronden en over hoge bergpassen. 
We komen langzaam in contact met de geheimen van het 
boeddhisme en van het sikhisme. Onderweg maken we ook 
kennis met het harde leven van de bergboeren en ontmoeten 
we de zwaar beladen handelskaravanen.

De Himalaya is niet alleen de hoogste bergketen op onze 
aarde en een ijswereld van ongerepte schoonheid, het is 
ook een dreigend, gevaarlijk en onstabiel gebied, wat de 
aardbevingen van april en mei 2015 nog maar eens beves-
tigd hebben.
In het tweede deel kan en wil deze documentaire dan ook 
niet voorbijgaan aan de oorzaken en de gevolgen van deze 
catastrofe die niemand onberoerd heeft gelaten.
Men heeft ondertussen lessen getrokken uit wat in het 
verleden is fout gelopen op het gebied van de stabiliteit van 
de huizen in aardbevingsgevoelige gebieden. Nepal is nu, 
mede dank zij heel wat financiële steun, volop in de fase 
van de wederopbouw.

Khandbari
Onderwijs is belangrijk om uit de armoede te geraken. 
Boeken en pennen zijn immers krachtiger dan wapens en 
radicalisering. Daarom focust Bikas zich voor een groot deel 
op de heropbouw van de zwaar beschadigde scholen die door 
de overheid een rode sticker hebben gekregen. Deze rode 
sticker betekent dat het schoolgebouw zo zwaar beschadigd 
is dat het om veiligheidsredenen gesloopt moet worden.
Dat  is ook het geval voor de secundaire school van het dorp 
Khandbari, dat in 2014 door Bikas reeds financieel gesteund 
werd bij de aankoop van een stroomgenerator om zo het 
plaatselijk ziekenhuis terug te kunnen opstarten.
De klaslokalen worden herbouwd met prefab elementen, 
een systeem dat zijn degelijkheid heeft bewezen met de 
school van de Brick Children die de zware aardschokken 
overleefd heeft.

De opbrengst van deze unieke filmvoorstelling gaat helemaal 
naar Khandbari. Bikas Wijnegem wil dit project steunen in 
samenwerking met de Bikas groep van Oud-Turnhout.

‘Himalaya – Dreigende Schoonheid’ is een film van Rik 
Dierckx, Bikas Wijnegem.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 11 maart en 
op zaterdag 12 maart telkens om 20 uur in gC ’t gast-
huis Theaterzaal, Turnhoutsebaan 199 in wijnegem. De 
toegang bedraagt 10 euro.

BIKAS ACTIEF
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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 
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*TELEX*TELEX*TELEX*

uit Kathmandu kon maar liefst 138 potloden in zijn mond nemen 
en ze daar ook enige tijd vast te houden. Daarmee verbrak hij het 
record van de Indiër Dinesh Shivnath Upadhyay die zich met 92 
stuks moest tevreden stellen. In een You Tube filmpje is te zien dat 
de jongeman en extreem grote en elastisch mond heeft, het resultaat 
van jarenlange oefeningen. Thapa begon te experimenteren met 
kaarsen waarvan hij er momenteel 32 – brandend! – tussen zijn 
tanden kan klemmen. Ondertussen geniet de werkloze Raja van 
zijn beroemdheid en wordt hij in Kathmandu als een regelrechte 
straatheld beschouwd. Vanuit India is er nog geen reactie.

NIEUWE AARDBEVING REËEL VOOR KATHMANDU
De zware aardbeving van 25 april vorig jaar deed een deel van de 
Himalaya in enkele seconden 60 centimeter naar beneden zakken. 
Bij de beving schoot de Indiase aardplaat een stuk noordwaarts, 
onder de Euraziatische plaat. Door een knik in de breuklijn is de 
plaat bij het losscheuren echter zo’n elf  kilometer onder Kathmandu 
blijven steken. Wetenschappers hebben dit vastgesteld aan de hand 
van hoogtemetingen en computermodellen.
Geen al te best nieuws voor de miljoen inwoners van de hoofdstad. 
“Onderzoek bij andere aardbevingen toont aan dat als een breuk 
op deze manier stopt het jaren of  decennia kan duren voordat hij 
verdergaat, in plaats van de eeuwen die men gewoonlijk verwacht. 
En omdat dit deel van de breuklijn dichter aan de oppervlakte ligt, 

heeft de toekomstige scheuring van dit gedeelte mogelijk een nog 
veel grotere invloed op Kathmandu dan in 2015,” aldus John Elliot, 
hoofdonderzoeker van de universiteit van Oxford.
(Op vrijdag 5 februari jl. beefde de aarde opnieuw. De schok had 
een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. De beving had plaats 
op een diepte van 25 km, 16 km ten NNW van Kathmandu.)

UNICEF BEZORGD OM HET LOT VAN DE NEPALESE 
KINDEREN IN DE WINTER
Drie miljoen kinderen verkeren in erbarmelijke omstandigheden 
in het door aardbevingen getroffen Nepal. Ouders en hun kinde-
ren leven nog steeds in tijdelijke onderkomens, ook op hoogtes 
boven de 1 500 meter waar de weersomstandigheden zwaar zijn 
in het winterseizoen. Risico’s op onderkoeling en een tekort aan 
geneesmiddelen en vaccins vormen een dodelijke combinatie voor 
kinderen. De medische voorraden bevatten te weinig antibiotica en 
vaccins tegen tuberculose. Ook het tekort aan olie, een gevolg van 
de handelsblokkade tussen India en Nepal, laat zich voelen deze 
winter. De Nepalezen grijpen terug naar hout om zich te verwar-
men en hun eten te bereiden. De hierdoor ontstane rookvervuiling 
is nefast voor de luchtwegen. Volgens Unicef  zouden al meer dan 
vijfduizend kinderen bezweken zijn aan aandoeningen van longen 
en luchtwegen. Ook de baby’s die de volgende weken en maanden 
geboren worden, zullen grote risico’s lopen.
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIfT VOOR ONTwIKKELINgSSAMENwERKINg IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

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’.

DRUK NAJAAR VOOR BIKAS

Op zondag 22 november 2015 was Bikas vertegenwoor-
digd op ‘Festival Social’ in cultuurcentrum ’t Getouw in 
Mol. Deze organisatie van de Molse Derde Wereldraad 
(GROS) en de gemeentelijke dienst samenlevingsopbouw 
lokte honderden nieuwsgierigen. Jong en oud waren 
verrast door de multiculturele veelzijdigheid en het 
kleurrijke aanbod.

Tijdens het weekend van 11, 12 en 13 december vond 
de jaarlijkse geschenkenbeurs van KWB Gierle plaats. 
Gewoontegetrouw was Bikas hier aanwezig met een 
stand waar de haiku-bundel ‘tussen zwart en wit’ en 
het fotoboek Nepal als zoete broodjes verkocht werden.

Zondag 13 december was Bikas Assenede aanwezig op 
de Oxfam geschenkenbeurs in Oosteeklo. Ook hier kon 
men de beide boekjes kopen en tegelijkertijd kennisma-
ken met de toeristische aspecten van Nepal, zoals onder 
andere de bergsport.

VROEGE VOORJAARS-
LEZING IN MOL
Bikas bestuurslid Irene Van Driessche gaat in het 
vroege voorjaar een lezing geven samen met Fik 
Seymus. Fik heeft meer dan tien jaar in Nepal 
gewoond maar is om gezondheidsredenen vorig jaar 
naar Mol teruggekeerd.
Het thema ‘voorjaar, vroegtij, uitkoom’ was het thema 
van een wandeling op De Maat in Mol op 23 februari 
1997, onder leiding van Fik en in samenwerking met 
Irène. Ondertussen zijn we bijna 20 jaar en een zware 
valies levenswijsheid later. Fik en Irène hebben de 
handen terug in elkaar geslagen en organiseren een 
eerste lezing in het voetspoor van die ondertussen 
legendarisch geworden ‘wandelingen op Maat’. Op 
de kruising van winter en lente observeren ze de 
ontluikende natuur en willen ze hun vaststellingen 
delen met de geïnteresseerde luisteraar. Tijdens de 
lezing worden ook de nodige linken gelegd met Nepal.

woensdag 30 maart van 14 uur tot 15.30 u

Dienstencentrum Ten hove, 
jakob Smitslaan 28, 2400 mol

Info:  ivd_cataogh@yahoo.com – 014 31 27 99

De opbrengst gaat naar Bikas.

LHASA – KATHMANDU

Jean-Pierre Coppens brengt zijn politieke roadmovie op 
verzoek van de plaatselijke Okra afdeling in feestzaal 
Santro, Tiensesteenweg 100 in Binkom, deelgemeente van 
Lubbeek. De projectie, met toelichting van de maker, vindt 
plaats op woensdag 27 april van 14 tot 17 uur. De toegang 
bedraagt 2 euro.

REDACTIE

De redactie van het BIKAS tijdschrift is in handen van Irene Van 
Driessche, bestuurslid Bikas. U kan haar mailen en info toesturen 
op haar e-mail adres ivd_cataogh@yahoo.com. Alle info over acties 
ten voordele van Bikas en Nepal zijn welkom. Ook reiservaringen 
en –tips, interessante weetjes… 

BIKAS ACTIEF


