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en minder kleine (4 of meer magnitude) aardschokken gevoeld.
De aardbevingen kostten het leven aan 8 790 mensen, er vielen 
meer dan 22 300 gewonden en een half miljoen huizen werden 
vernield of ernstig beschadigd. De vele opeenvolgende naschok-
ken in het heuvelgebied en in de bergstreken van centraal Nepal, 
zorgen er voor dat de mensen daar in constante onrust leven. 

Op 25 april was het een jaar geleden dat een verwoestende aard-
beving Nepal trof, een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter 
met het epicentrum in Barpak in het Gorkha district. Die eerste 
hevige beving werd de dag nadien gevolgd door een tweede zware 
schok met een magnitude van 6,9 gevolgd door een 6,8 magnitude 
beving op 12 mei. Tot nu toe werden er nog zo’n 450 kleinere 

Een politicus/ politica denkt aan de volgende verkiezingen, 
een staatsman/ vrouw aan de volgende generatie. 
(James F. Clarke)

HEROPBOUW VAN NEPAL NA DE VERWOESTENDE 
AARDBEVING
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Heel in het bijzonder in de districten Sindhupalchowk en Dolakha 
blijft de aarde regelmatig beven. Het was de ergste aardbeving 
die het land trof in zowat honderd jaar.

Niet alleen de huizen van honderdduizenden Nepalezen maar 
ook monumenten, zoals het 19e eeuwse Dharahara - het hoogste 
gebouw van het land - en een aantal paleizen en tempels zijn 
ingestort. Op de Everest veroorzaakte de beving een lawine. Die 
raasde door het basiskamp en doodde daarbij 21 mensen. Het 
werd daarmee de dodelijkste dag in de geschiedenis van de top.
Dorpen in de Langtang vallei, in het gekende heuveldal van de 
Himalaya, werden bedolven onder aardverschuivingen en lawi-
nes. Nog eens een miljoen mensen werd onder de armoedegrens 
geduwd in het toch al zo arme land.

De door de aardbeving getroffen mensen hadden allemaal één ding 
gemeen: een huis. De huizen waren eenvoudig, een bodem en een 
stenen bouwwerk, maar ze boden beschutting tegen de kou en 
de regen. De aardbeving vernietigde dat alles, huis na huis werd 
verzwolgen, geitenstallen opengereten, het graan, resultaat van 
hard labeur van de dorpelingen, bedolven onder puin, mondvoor-
raad voor de komende maanden verwoest…

Nu een jaar later organiseert het land allerlei evenementen om de 
eerste verjaardag van de ramp niet onopgemerkt te laten voorbij 
gaan. De wederopbouw is nog niet op volle snelheid gekomen. De 
overheid kreeg voor die vertraging heel wat kritiek te verwerken, 
zowel voor de trage start van de heropbouw van de huizen als 
voor het herstellen van de beschadigde erfgoedsites.

Het Post-Disaster Needs Asessment raamde na de aardbevingen 
de kosten van de wederopbouw op 710 miljard Nepalese roepie 
(5,97 miljard euro). Een conferentie van internationale donoren en 
buitenlandse overheden, gehouden in Kathmandu op 25 juni 2015, 
beloofde tot 460 miljard roepie (3,91 miljard euro) te voorzien 
voor de wederopbouw van Nepal. Europese landen, waaronder de 
Europese Unie, hebben collectief 329 miljoen euro toegezegd om 
Nepal te helpen uit zijn puin te herrijzen.

Maar in plaats van te beginnen aan de heropbouw richtten de 
politieke partijen, in de maanden na de natuurramp, hun aandacht 
op het opstellen van de constitutie. Een regeringswissel vond 
plaats na de verklaring van de grondwet op 20 september 2015. 
Het land belandde daarop in een politieke crisis. Oproer gedirigeerd 
door de Madhes in de Terai, hield het land vijf maanden lang in 
de ban, als protest tegen die nieuwe grondwet. Een officieuze 
blokkade aan de grens met India veroorzaakte een nieuwe crisis 
met als gevolg een acuut tekort aan essentiële goederen zoals 
brandstof, medicijnen, enz.

De wet om een ‘National Reconstruction Authority’ – een natio-
nale wederopbouwingsdienst – te vormen, een instelling die belast 
is met de wederopbouw en de campagnes daarrond, werd door 
het parlement aangenomen in december vorig jaar, na maanden 
vertraging en gekibbel tussen de grote partijen. Door al deze po-
litieke maneuvers en door de mens veroorzaakte chaos, belandde 
het echte werk, de wederopbouw, op de achtergrond.

In juni juli vorig jaar verdeelde de overheid 15 000 roepie (126 
euro) per huishouden om tijdelijke onderkomens te bouwen. De 
mensen in de dorpen bouwden ondertussen voor zichzelf ‘nieuwe’ 

woningen met behulp van golfplaten, oud hout en boomtakken 
dit alles lukraak vastgebonden met opgerolde draden en kabels.

In februari van dit jaar verdeelde de overheid 10 000 roepie (119 
euro) per gezin voor het kopen van warme kleding, winterhulp 
bij het begin van de zomer!

De regering heeft gezegd dat ze 100 000 roepie (1 680 euro) zou 
geven aan elke familie om een nieuw huis te bouwen. De subsidie 
zal worden uitbetaald in drie schijven: de eerste schijf van 50 000 
roepie (420 euro) voor de basisconstructie, de tweede schijf van 
80 000 roepie (672 euro) als de basisconstructie voltooid is en 
een derde schijf van 70 000 roepie (588 roepie) voor de bouw van 
het dak. Op voorwaarde dat men zich houdt aan de ‘aardbevings-
bestendige modelwoningen’ die de overheid vooropstelt, én dat 
men vooraf een overeenkomst op papier tekent met de bevoegde 
regeringsfunctionaris.

Tijdens de eerste week van april 2016, bijna één jaar na de aardbe-
ving, is de overheid begonnen met het verstrekken van een eerste 
schijf van 50 000 roepie (420 euro) aan de slachtoffers in Singati, 
een dorp in het Dolakha district. Ambtenaren van de Nationale 
Wederopbouwdienst maken zich sterk dat de werken tijdens de 
komende maanden in sneller tempo zullen uitgevoerd worden.

Omdat de toelagen op zich laten wachten en met het begin van 
de moesson in het verschiet, zijn vele mensen zelf reeds begonnen 
met het bouwen van hun huizen. Volgens het Centrale Bureau voor 
de Statistieken waren eind maart er dat al zo’n 31 000.

Het cultureel erfgoed in de Kathmanduvallei dat verwoest werd 
door de aardbeving, wordt sneller heropgebouwd dan de wonin-
gen. Een goed georganiseerd netwerk van consortia, internationale 
financiering en steun van de overheid hebben er voor gezorgd dat 
een jaar na de natuurramp het beschadigd erfgoed in de vallei 
langzaam uit zijn ruïne herrijst.

In Kathmandu, Bhaktapur, Patan en andere historische steden is 
de wederopbouw van de tempels volop aan de gang, terwijl in de-
zelfde straten de huizen, verwoest door diezelfde aardbeving, nog 
steeds in puin liggen. Ook de herstellingswerken aan de stoepa’s 
van Bouddhanath en Swayambhunath vorderen gestaag. De reden 
hiervoor is, dat terwijl gezinnen wachten op overheidssteun, de 
lokale trusts over voldoende valuta beschikken om de wederop-
bouw van het erfgoed in versneld tempo te laten verder gaan.

De toeristische molen begint ook langzaamaan weer te draaien. 
De lokale bevolking die in Langtang de ramp heeft overleefd, keert 
terug naar de schoot van de Himalaya om de vernielde dorpen 
langs de wereldberoemde trekkingroute herop te bouwen. Overal 
hebben de mensen in de door de aardbeving getroffen gebieden 
hun eigen verhaal te vertellen over hun verschrikkelijke ervaring 
tijdens het beven van de aarde. In de nasleep van de verwoestende 
natuurramp heeft Nepal de toeristen meer dan ooit nodig om de 
economie draaiende te houden. Tijdens zijn bezoek aan Nepal 
in maart van dit jaar vroeg de Britse prins Harry de mensen van 
over de hele wereld om Nepal te bezoeken, op overtuigende wijze 
benadrukkend dat Nepal veilig en open is voor het bedrijfsleven. 
Zijn oorspronkelijk gepland verblijf van vijf dagen, heeft hij met 
zes dagen verlengd om mee te werken aan de heropbouw van een 
school in het Gorkha district.

Hem Chaulagain, Jorpati, Kathmandu
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Een jaar geleden en vandaag: Een jongetje in Bhaktapur werd door het Nepalese leger 
vanonder het puin gered. Het leger heeft beloofd om het onderwijs van de jongen te 
steunen tot de bachelor’s graad.

Aardbevingbestendige ‘modelwoningen’ van de Nepalese regering ontwor-
pen voor de getroffen dorpen.

De heropbouw van de Swayambhunath stoepa (Monkey Temple, Apentem-
pel) is nog maar juist begonnen. (links)
De heropbouw van de Boudhanath stoepa daarentegen draait op volle 
toeren. (rechts)

Bhaktapur Durbar Square, UNESCO werelderfgoed, op 30 april 2015 (links)
en op 1 maart 2016 (rechts) 

Bhaktapur, 26 april 2015 (links) en 29 februari 2016 (rechts)
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BOUW ME EEN DORP

‘Construis-moi un village’ is een project van de Waalse Bikas-
afdeling. Het is een initiatief van Laurent Breuer en Marc Preyat. 
Zij brachten in juli vorig jaar een eerste bezoek aan het dorp Paelep 
in het Rasuwa district.

Dit dorp, gelegen langs de rivier Trishuli in Langtang National Park, 
telde zowat honderd huizen. De aardbeving van vorig jaar vernie-
tigde naast het grootste deel van de woningen ook de school en 
het waterleidingnet. Er vielen ook dertig doden.
Tijdens hun eerste bezoek aan Paelep stelden Laurent en Marc de 
meest dringende behoeften vast en werd een eerste noodhulp ge-
leverd: 200 dekens waarmee de mensen zich warm konden houden.
Het tweetal is ondertussen teruggekeerd naar Nepal en werden 
vergezeld door Ang Pemba Tamang -  een ingenieur verbonden aan 
het Nationale Park Langtang – en door Hari Bahadur Pyakurel, een 
werkleider. Ze gingen op zoek naar de bronnen die het dorp van 
water voorzien om zo de lengte van de waterpijp te bepalen die het 
water naar het dorp moet brengen. De ingenieur heeft een bestek 
laten opmaken waarover ondertussen onderhandeld wordt. De bouw 
van een eerste watertank, waarin het water zal worden opgevangen, 
zou voor de aanvang van de moesson moeten gestart worden.

Wat Laurent en Marc is opgevallen, is dat de dorpelingen van Paelep 
werkelijk aan hun lot zijn overgelaten. Met uitzondering van enkele 
golfplaten en wat plastic dekzeilen hebben ze geen steun ontvan-
gen. Gelukkig heeft men de school tijdelijk kunnen onderbrengen 
in noodgebouwen met beperkt comfort. Om de kinderen van Paelep 
aan te moedigen heeft ‘Construis-moi un village’ 150 notebooks, 
boeken en potloden verdeeld onder de leerlingen. Wanneer de 
watertoevoer hersteld zal zijn, wordt de wederopbouw als tweede 
doelstelling vooropgesteld.

Wilt u meer weten over het project ‘Construis-moi un village’- Bouw 
mij een dorp’, dan verwijzen we u naar de TV-reportage die Laurent 
Breuer en Marc Preyat hierover hebben gemaakt. Deze duurt een 
tiental minuten en wordt aangeboden via gemeenschapszender 
Canal C. U kan hiervoor terecht op www.canalc.be .

U kan het project financieel steunen via de rekening van 
Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van 
‘Construis-moi un village’.

DE BRICk CHILDREN SCHOOL
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VIJF JAAR BBCSF.
De Belgium Brick Children School Foundation is vijf jaar 
actief en dat mocht even in verf worden gezet met onder 
meer de première van de film ‘Lhasa-Kathmandu, de weg 
naar de vrijheid’, op 26 maart jl. in Kortenberg.
De voorstelling was een groot succes. Niet minder dan 
220 geïnteresseerden en sympathisanten waren present.
Het gesprek achteraf met de twee journalisten Veerle De 
Vos, van de VRT en John Vandaele van het tijdschrift MO 
(Mondiaal Magazine) was een mooie aanvulling en had 
een grote meerwaarde.
De film met het overzicht van vijf jaar Brick Children 
School (ook te bekijken op de website van BIKAS) werd erg 
gesmaakt en op de FairTrade receptie achteraf werd druk 
nagekaart over de verwezenlijkingen van BBCSF.

Wij kunnen het niet genoeg onderstrepen hoe dankbaar 
iedereen is dat wij, samen met u allen, dit hebben kunnen 
verwezenlijken. Dankzij de inzet en gulle giften van onze 
donoren, de vele vrijwilligers en mede dankzij de steun van 
diverse GROS raden, waaronder die van Deinze, Kortenberg, 
Mol, Lovendegem, Destelbergen, Kalmthout en Lubbeek.
Wij hopen van harte dat u de Brick Children School zal 
blijven steunen gedurende de komende jaren. Namens het 
Kopila Nepa Team, de Brick Children en de vrijwilligers van 
BBCSF, hartelijk dank dhanyabad!

Steunen kan u via het BIKAS rekeningnummer 
BE32  2200 7878 0002. Vermeld daarbij ‘BBCSF’ 
of ‘Brick Children School’. Fiscaal attest voor gif-
ten vanaf 40 euro per jaar (cumuleerbaar). 

KOPILA NEPA TEAM DRUK IN DE WEER VOOR DE BRICK 
CHILDREN SCHOOL
Voor de Brick Children School nadert stilaan het einde 
van het schooljaar. Het was een bijzonder jaar waarin 
heel wat werd verwezenlijkt. Met de steun van BBCSF 
werden twee extra klassen gebouwd en een extra sani-
tair gedeelte met overkapping. Rond de school werd een 
nieuw pad aangelegd, een extra waterreservoir geplaatst 
en een nieuwe septische put. Het was natuurlijk ook een 
speciaal jaar wegens de verschrikkelijke aardbeving die 
Nepal vorig jaar trof.
Het Kopila Nepa team heeft dan ook uitzonderlijke presta-
ties geleverd, niet alleen binnen de Brick Children School 
maar ook daarbuiten.

Meerdere malen werden hulpgoederen bezorgd vanuit de 
Brick Children School aan de honderden gezinnen die na 
de aardbeving hun toevlucht hadden gezocht in en rond 
de Brick Children School. Er was overduidelijk een grote 
toevloed aan kinderen in de school en de ouders toonden 
een grotere bereidheid om hun meisjes en jongens naar 
school te laten gaan.

ONZE PROJECTEN 
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Door de dramatische omstandigheden en de gevolgen van de 
aardbeving werd de Brick Children School een lichtbaken in het 
hele district van Siddhipur, Imadol, Tikathali en Sanogoan. Het 
Kopila Nepa team had al een belangrijke reputatie opgebouwd in 
verband met hun missie ‘onderwijs voor iedereen’, maar daarnaast 
brachten ze nu ook hoop en hulp in deze moeilijke tijden.

Dankzij de steun van plaatselijke organisaties verbonden met 
Kopila Nepa, onze Welshe partners en BBCSF, was het mogelijk 
om aan de lokale bewoners in de steenbakkerijen een aantal 
levensnoodzakelijke hulpgoederen te schenken.

Naast massa’s rijst werden dekens en tentzeilen bedeeld, kleding 
en snelkokers, die niet alleen gebruikt worden voor het bereiden 
van eten maar vooral ook voor het koken van water.

Onderwijs maar ook zoveel meer. Door de aangroei van het aantal 
kinderen was men verplicht extra personeel in dienst te nemen. 
Het aantal middagmalen verdubbelde en men moest de kinderen 
op twee tijdstippen laten eten. Er werd meerdere malen beroep 
gedaan op medische hulp. Heel wat kinderen liepen infecties 
op. Er werden verschillende campagnes opgezet rond hygiëne, 
haarverzorging en voorlichting in verband met gezondheid en 
gezinsplanning.

De naaiklassen draaien ook op volle toeren en het avondonder-
wijs voor volwassenen wordt druk bijgewoond. Maar er ging ook 
aandacht naar kunst, sport, spel en de natuur. De kinderen hebben 
samen met de leerkrachten een plantentuin aangelegd, een pad 
van bloemen en planten rond de afsluiting van de school. De Brick 
Children school beschikt nu ook over een volwaardig lerarenlokaal 
dat tijdens de schooluren wordt gebruikt door leerlingen en na 
de uren door het team voor vergaderingen en lesvoorbereidingen.

BEZOEK VAN KOPILA NEPA TEAM AAN DE GEZINNEN IN DE 
STEENBAKKERIJEN VAN BHAKTAPUR
Zoals iedereen die het nieuws over de aardbeving van vorig jaar 
volgt, is het alom bekend dat Bhaktapur zwaar werd getroffen. 
De gezinnen die werken in de steenbakkerijen, leven daar al meer 
dan een jaar in de grootste ellende.

Vanwege de overheid wordt er bijzonder weinig voor hen gedaan. 
De coördinator van de Brick Children School, Anita, tevens onze 
vertrouwenspersoon van BBCSF, trok met haar team van Kopila 
Nepa naar Bhaktapur, specifiek naar Chaling.

Ze troffen er heel veel ex-leerlingen aan die vorige jaren les volg-
den in de Brick Children School. Deze grote groep kinderen krijgt 
momenteel geen enkele vorm van onderwijs meer.

Er zijn meer dan 50 steenbakkerijen actief in de omgeving. In 
Chaling bezochten de leerkrachten van de Brick Children school 
families die vorig jaar in de steenbakkerijen rond de school 
werkten. Men trof er meer dan 150 kinderen in erbarmelijke om-
standigheden aan. Zelf Bimal die iets later ook de site bezocht, 

was verrast over het aantal kinderen dat rondzwierf in en rond 
de steenbakkerijen.

Een school voor de Brick Children in Bhaktapur?
Na overleg met de plaatselijke verantwoordelijken werd een duide-
lijke vraag geformuleerd om een school te voorzien voor die massa 
kinderen. Het was eigenlijk een smeekbede, waar het Kopila Nepa 
team niet direct een antwoord kon op geven. Na overleg tussen 
Kopila Nepa - BBCSF en Wales hebben we gezamenlijk beslist dit 
als hoogdringend op de agenda te plaatsen en te bespreken. Onze 
Welshe partner zal de vraag bespreken en BBCSF zal in overleg 
met Bikas naar een oplossing zoeken.

Ondertussen is het Kopila Nepa team niet bij de pakken blijven 
zitten en werd er een actie ondernomen waarbij aan 51 families 
hulpgoederen werden aangeboden. Het Brick Children Schoolteam 
kreeg bij het uitdelen van de goederen de steun van de mede-
werkers van de steenbakkerij en van de lokale veiligheidspolitie.

Bij een vorig bezoek in de omgeving van Chaling had het BBCSF 
team, in aanwezigheid van Bimal, contact met een eigenaar van 
een steenbakkerij die gratis een stuk grond ter beschikking wilde 
stellen voor de bouw van een Brick Children School. Er waren ook 
een aantal gebouwen die toen nog leegstonden en die eventueel 
in aanmerking zouden komen. Een extra uitdaging voor de Welshe 
trustees, BBCSF-BIKAS en het Kopila Nepa team, die we wellicht 
met verenigde middelen en krachten zouden kunnen realiseren.

BRICK CHILDREN SCHOOL KIJKT NAAR DE TOEKOMST.
BBCSF heeft voor de financiering gezorgd om zes zonnepane-
len met transformators en batterijen te installeren in de Brick 
Children School.

J.S.Trade Link Ltd uit Kathmandu zorgt voor de installatie van 6 x 
100 watt zonnepanelen Andromeda (garantie 25 jaar). Ook voor 
de structuur op het dak, zware batterijen, een 2,5 KVA up en de 
36V, 20 A. spanningscontrole.
Daarmee wordt de Brick Children school voor een deel onafhan-
kelijk van het stroomnet.
Dit is specifiek bedoeld om te allen tijde, in periode van weinig 
of geen stroom, toch de basis infrastructuur te laten draaien en 
in geval van nood ook te kunnen functioneren als noodopvang-
centrum voorzien van stroom. 

Tegelijkertijd werden bij de firma World Distribution Nepal Ltd. vier 
Dell Inspiration 24 computers van de recente 5000 series -Touch: 
All in One, besteld. Deze computers zijn speciaal ontwikkeld voor 
het onderwijs en zijn de meest moderne van het ogenblik.

Er werd ook een akkoord voor drie jaar gesloten tussen NGO Kopila 
Nepa - BBCSF en de grondeigenaars. De huidige prijs voor de huur 
van de gronden van de school bedraag 1 300 euro per jaar en zal 
elk jaar stijgen met 10 procent.
In het totaal investeert BBCSF ongeveer 8 000 euro in de Brick 
Children School.
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HAkU

Het pad is zwaar, de bergen zijn hoog maar we klimmen moedig 
verder.

In het vorige nummer van het tijdschrift lazen we dat de eerste 
30 metalen constructies in Haku Nessing geleverd werden en dat 
er plannen waren voor een levering van 23 bouwpakketten aan 
Thulo Haku. 

De dekens en kleren die in december en januari uitgedeeld werden, 
zijn zeer goed van pas gekomen. Gelukkig was het een zachte win-
ter waar degenen die nog steeds in erbarmelijke omstandigheden 
leven heel blij om waren.
Intussen kunnen de mensen in Haku en Nessing weer genieten 
van alsmaar oplopende lentetemperaturen.

Nadat de grens tussen India en Nepal in februari terug open ging, 
kwam stilaan het vervoer terug op gang en kon men eindelijk ook 
bouwpakketten voor Thulo Haku leveren.
Begin maart ging een grote truck, volgeladen met 27 bouwpakket-
ten, naar Gatlang in het Rasuwa –district. De mensen van Haku, 
zowel mannen, vrouwen en kinderen kwamen de zware metalen 
buizen en zinken daken ophalen om ze dan over de slechte paden 
in een lange tocht naar Haku te dragen.

De eerste 23 bouwpakketten werden in eerste plaats gegeven 
aan de mensen wiens woning na de aardbeving volledig was 
uitgebrand. Deze mensen hadden dubbele pech. Tijdens de zware 
aardbeving van 25 april van vorig jaar was men in één van de 
gezinnen op houtvuur aan het koken. Door de hevige aardschok-
ken is het kookvuur omgevallen en verspreidde het vuur zich van 
het ene huis naar het andere. De aaneensluitende huizen vlogen 
één na één in brand en zo brandden 23 huizen volledig af. Deze 
mensen verloren al hun bezittingen en bleven verweesd achter.

Ook al kregen we geen toestemming van de CDO (Chief District 
Officer, de plaatselijke district-verantwoordelijke) hebben we toch 
doorgezet om eindelijk deze bouwpakketten in Haku te krijgen. 
Het was spannend afwachten om ten slotte na een paar weken te 
vernemen dat alles zonder noemenswaardige problemen het dorp 
had bereikt. Met deze levering kregen 23 gezinnen van Haku wiens 
huis uitbrandde weer wat hoop. Ook nog eens 4 andere gezinnen 
kregen een noodwoning.

Begin maart stuurden we terug iemand naar Haku en Nessing. Deze 
dorpen zijn immers telefonisch niet bereikbaar. Om deze dorpen in 
de afgelegen bergen van Rasuwa vlakbij de gekende toeristische 
Langtangregio te bereiken, moet men al een kleine expeditie 
ondernemen. Men heeft een dag nodig om met een bus of ander 
vervoermiddel tot in de buurt te komen, zover de weg leidt. Dan 
volgt nog een zware dag wandelen met 800 meter hoogteverschil 
omlaag en omhoog om tenslotte het dorp te bereiken. Uiteraard 
geldt hetzelfde ook voor de terugreis.

In maart ging een vrijwilliger-ingenieur van onze lokale NGO, 
Himalayan Climate Initiative (HCI), naar Nessing om te toestand 
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te bekijken en met de mensen te overleggen. We hadden berichten 
opgevangen dat de mensen het moeilijk hadden met het aankleden 
van de ijzeren constructies. 

Bij zijn bezoek zag deze vrijwilliger dat sommigen mensen hun 
metalen kaders goed opgebouwd en de muren deftig opgetrok-
ken hadden en ook effectief in hun noodwoningen waren gaan 
wonen. Zij hadden stenen, deuren of hout gerecupereerd van hun 
ingestorte huizen en deze op een goede manier gebruikt. Som-
migen hadden ook zinken platen bijgekocht om hiervan muren te 
maken. Anderen ondervonden meer moeilijkheden, maar mits wat 
hulp en instructies verwachten ook zij na een tweetal weken hun 
huisje klaar te hebben en erin te gaan wonen.

Maar buiten deze gezinnen was er nog een groep van mensen die 
meer hulp nodig hadden. Deze mensen, die tot de armsten van 
Nessing behoren, hadden niet de mogelijkheden en vaardigheden 
om de metalen constructies verder uit te bouwen. Zij hadden 
enerzijds niet de kennis over het aankleden van de metalen kaders 
maar anderzijds ook niet de financiële draagkracht om materialen 
bij te kopen indien nodig. Velen durven niet terug stenen gebruiken 
doordat ze niet weten hoe ze deze muren veilig kunnen opbouwen. 
De schrik om bij een volgende aardbeving nogmaals onder een 
hoop stenen bedolven te geraken, zit er diep in, wat uiteraard 
begrijpelijk is. 
Zij vragen om hulp en advies van ingenieurs en aannemers die hun 
leren hoe ze de muren veilig moeten opbouwen. Ook vragen ze 
om wat extra financiële steun voor het aankopen van materialen 
voor de invulling van de muren. 

Nadat het rapport door de vrijwilliger-ingenieur was opgestuurd, 
werd er een skype-overleg gepland met Shilshila, voorzitster van 
onze lokale NGO, op zoek naar mogelijke oplossingen. 
We overwogen om met bamboe te werken dat volgens ons licht 
en niet zo duur was. Maar dat bleek achteraf gezien helemaal niet 
zo goedkoop te zijn. Ook denken we er aan om de plastic zeilen te 
gebruiken die door de firma Sioen geleverd werden. Deze mogelijk-
heid houden we zeker nog open. Maar ook hier is er het terugkerend 
probleem, namelijk het ter plaatse krijgen van de materialen.

We kwamen tot het besluit om een groep ingenieurs-vrijwilligers 
naar Haku en Nessing te sturen. Zij zouden hier zo lang als nodig  
blijven om de mensen onderricht te geven hoe op een veilige manier 
de muren tussen hun stalen constructies op te bouwen, zodat ze zo 
snel mogelijk effectief in hun huizen kunnen gaan wonen. Men zou 
dan toch gebruik kunnen maken van de stenen van hun verwoeste 
woningen, maar dan wel in een aanvaardbare, veilige bouwstijl.

Maar reeds voordat deze mensen in actie konden schieten, kregen 
we op 20 april het goede nieuws dat de mensen van Haku-Nessing 
toch een serieuze sprong voorwaarts hadden gemaakt. Men had 
elkaar geholpen en zo waren er reeds 23 van de 30 huizen afge-
werkt en bewoond. Men zou ook de resterende zeven huizen nog 
binnen aanzienbare tijd afwerken. Wat een groot verschil voor 
velen die tot op heden nog steeds onder zeilen en tinnen beschut-
tingen leven, zelfs een jaar na de aardbeving.

Van Thulo Haku kregen we nieuws dat er nu reeds 10 van de 27 
huizen afgewerkt en bewoond zijn. Hier is het veel moeilijker om 
mensen te vinden die kunnen helpen, want vele jonge, sterke man-
nen trekken er weg, velen blijkbaar zelfs naar het buitenland om 
daar geld te verdienen als gastarbeider. Ook is men hier al volop 
bezig met het bewerken van de akkers.

Tijdens het  skype-overleg met Shilshilla is afgesproken om nog 
voor het einde van de maand april hulp te sturen naar Haku en 
Nessing. Concreet zullen er acht vrijwilligers gaan, drie ingenieurs 
en vijf werkers die in de beide dorpen de mensen professioneel 
zullen bij staan.

In Haku wonen meer dan 250 gezinnen en in Nessing zo’n 68. Dan 
weten we dat er nog een lange weg te gaan is. Niet alle gezinnen 
kiezen persé voor aardbevingsbestendigde huizen Maar wie het 
nodig heeft en wie het graag wil, proberen we toch te helpen. 
Sommige huisgezinnen die nu nog steeds in Dhunche of elders 
in de Rasuwa vallei of zelfs in de Kathmanduvallei zitten, zullen 
misschien ook nooit meer terug naar hun dorp komen, dat zal de 
toekomst nog uitwijzen. 

Waar we ook mee rekening  moeten houden, is het feit dat de rege-
ring nog steeds 2000 $ heeft beloofd aan de mensen wiens woning 
helemaal verwoest is door de aardbeving. Mensen krijgen steeds 
te horen dat als men nu permanent bouwt men deze vergoeding 
ontloopt. Enkel bij tijdelijke woningen zou men kunnen genieten 
van dit geld. Doordat wij ons bezighouden met noodwoningen is 
dit dus geen probleem.

De regering heeft lang geleden deze belofte van 2000 dollar 
uitgesproken, maar zelfs een jaar na de aardbeving hebben deze 
mensen nog geen geld gezien voor hun heropbouw. En niemand 
weet wanneer dat geld nu verdeeld gaat worden, volgens welke 
afspraken enz. … Er blijven nog steeds grote vraagtekens. Som-
migen geloven er helemaal niet meer in maar anderen hopen van 
wel en willen toch maar geen risico nemen om deze schenking 
te ontlopen.
Recentelijk horen we dat men elders het geld stilaan in schijven 
begint uit te betalen naargelang de mensen kunnen bewijzen dat 
ze het effectief gebruiken voor de heropbouw. Wanneer dit in Haku 
en Nessing gaat gebeuren, is nog maar de vraag!

De regering bracht een slogan uit met ‘Build Back Better’ (bouw 
terug beter). Een uitgangspunt waar iedereen achter staat om in 
de toekomst zulke drama’s te beperken. Maar na een jaar heeft 
de regering nog steeds niets ondernomen om het geld, dat door 
grote donorlanden binnengehaald werd, te verdelen. De mensen 
reageren met Better Build Now (bouw beter NU).

Een jaar na de aardbeving hebben we in Haku en Nessing al veel 
gerealiseerd maar er is nog een lange weg te gaan. Haku en zijn 
nabijgelegen deeldorp Nessing hebben we op de kaart gezet want 
zelfs vele Nepalezen kenden deze arme regio niet. We beseffen 
dat we aan een heel moeilijk project begonnen zijn. De afgelegen 
regio, de arme eenvoudige bevolking en de onmogelijkheid om te 
communiceren via telefoon of mail maakt het ons niet gemakkelijk.
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Toch blijven we volharden om de mensen van Haku en Nessing te 
helpen, zo goed als we kunnen.
We hopen dat we nog veel kunnen verwezenlijken voordat het 
regenseizoen er tegen eind juni aankomt. De mensen zelf zien 
hun toekomst alvast veel beter en leefbaarder worden en wij 
doen vlijtig verder.

Bij deze wil ik alle sponsors groot en klein heel erg bedanken 
voor al de financiële steun die we reeds kregen. We weten 
allemaal dat we nog veel geld nodig hebben om verder te bou-
wen aan een toekomst voor deze Tamang-gemeenschap in dit 
afgelegen gebied.

Wilt u ook meesponseren voor onder andere een aardbe-
vingsbestendige noodwoning (900 euro voor één bouw-
pakket) dan kan u dat doen door een bijdrage te storten 
op de Bikasrekening BE32 220078780002 met vermel-
ding HAKU. Persoonlijke giften vanaf 40 euro geven 
recht op een fiscaal attest.

Betty Moureaux

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

PARAMANDO AAN HET WERk

VAN SCHOOL TOT SCHOOL 

EEN NIEUWE LENTE VOOR BALTHALI

Vele huizen in Balthali, aan de rand van de Kathmanduvallei, zijn 
door de aardbeving van 25 april 2015 ingestort of onbewoonbaar 
geworden. Dat maakt het voor de kinderen extra moeilijk om voor 
hun persoonlijke hygiëne te zorgen. Er is geen stromend water en 
de mensen wonen vaak nog in noodwoningen van metalen platen.
Na de aanvankelijke noodhulp werken we nu samen met Solar 
Cinema Nepal in een pedagogisch en cultureel project.
Wij vormden vrijwilliger Louis Convents (23 jaar, uit Gent) om in 
Balthali les te geven, mee te werken aan een documentaire en 
contacten te leggen met de jongeren in het dorp. Hij neemt er nu 
al meer dan twee maanden deel aan het gewone leven…
In Ladkeshowri Lower Secondary School startten we samen met 
SCN een initiatief rond ‘everyday life skills’. We begonnen alvast 
met een aantal kleine ingrepen zoals de aankoop van een spiegel, 
van nagelknippertjes en zeep, het herstellen van de kranen…
De kinderen kijken geboeid toe hoe Louis de stoep veegt. Straks is 
het aan hen om klas na klas schoon te maken… en vooral om lessen 
te krijgen over milieuzorg op school, hygiëne en gezonde voeding. 

Paul Beké, Carine Verleye

Paul en Carine kiezen ervoor Nepalese partners te steunen 
die zich inzetten op vorming en sensibilisering. U kan hen 
en hun projecten steunen door te storten op de rekening 
van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding 
‘vrienden van Paul en Carine.
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NIEUWS VAN HET JO LOGGHE 
NOODFONDS

Met het project ‘Jo Logghe Noodfonds’ ondersteunt Bikas 
mee de werking van HCI – Himalayan Climate Initiative. 
Deze vrijwilligersorganisatie plaatst aardbevingsbesten-
dige structuren voor woningen in bergdorpen, de zoge-
naamde ‘resilient houses’, veerkrachtige huizen.
Het was een Nepalese ingenieur die deze stalen aard-
schokbestendige skeletbouw ontwierp. Eens het skelet 
is opgetrokken kan het verder door de bewoners worden 
afgewerkt naar hun smaak, behoeften of mogelijkheden.
Door de steun van de vele sponsors en sympathisanten 
heeft HCI al heel wat huizen kunnen bouwen. De admi-
nistratieve problemen bij de overheid en het langdurige 
tekort aan brandstof voor het vervoer hebben remmend 
gewerkt, maar gelukkig is dat laatste ondertussen ver-
leden tijd. Tijdens de benzineschaarste werden dragers 
ingehuurd die de dakgolfplaten op hun rug de bergen 
ingedragen hebben.

Jo Logghe en haar team hopen dat ze kunnen blijven 
rekenen op hun vrienden en sympathisanten, want er is 
nog heel veel werk voor de boeg in de afgelegen gebieden 
van het heuvelland en in de bergen.

U kan uw bijdrage storten op de rekening van 
Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding 
‘Jo Logghe – Noodfonds’.

Jo Logghe 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 Sherpa zit in het 
bestuur van HCI.

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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SINT-JOZEFINSTITUUT 
kONTICH LOOPT VOOR 
NEPAL

In het nummer van oktober-november-de-
cember 2015 kon u al lezen over de geplande 
initiatieven van het Sint-Jozefinstituut Kontich. 
Intussen is er al heel wat gebeurd. Tweemaal is 
er een solidariteitskraampje opgezet tijdens het 
oudercontact, dit ten voordele van Haku. Dat 
bracht 1 350 euro op. Een veiling had plaats 
op 29 april waarbij leerkrachten diensten en 
materialen te koop aanboden. Samen met het 
gezellig samenzijn leverde dat zowat 1 000 
euro op. En op vrijdag 13 mei komt de belang-
rijkste activiteit: zowat 500 leerlingen, ouders, 
oud-leerlingen en personeelsleden lopen samen 
met hun directie ten voordele van Haku. 

vermijd zwarte katten …              
LOOP NIET ONDER LADDERS maarLOOP NIET ONDER LADDERS…maar        

DHANYABAD DF & 
NEOS RUISELEDE!

Op 20 maart bliezen Davidsfonds en Neos 
Ruiselede verzamelen voor Nepal. Op het 
programma stond een fotoreportage over 
een trekking door Khumbu in november 2014 
door Patrick en Leen Van Grootven en Chris 
De Munter. 104 leden en sympathisanten 
gaven gehoor. De inkom en de opbrengst van 
de bar waren via het Jo Logghe Noodfonds 
bestemd voor de wederopbouw van huizen 
in Nepal. Men zamelde 1 041 euro in tijdens 
deze geslaagde en gezellige activiteit. Dit was 
het tweede initiatief vanuit Building Houses 
4 Nepal, een organisatie die de Nepalezen 
direct wil steunen met hun wederopbouw van 
hun huizen.

50.000 VIERkANTE METER 
TENTZEIL EN TENTEN 
BEREIkTEN NEPAL EN WORDEN 
VERDEELD 

In de vorige nummers vertelden we over de schenking van zowat 
13 ton kwalitatief hoogstaande zeilen en tenten van de firma 
Sioen uit Ardooie. Die goederen had de firma verzameld bij hun 
klanten die zeilen maken van de Sioen basisproducten. Door de 
zeer lange blokkade, die een wurggreep was voor hulp aan Nepal, 
heeft de container op 13 april Nepal bereikt. De goederen werden 
onmiddelijk verdeeld! De de heropbouw is nog altijd niet echt 
op gang gekomen.

Op de avond van 12 april kwam de vrachtwagen met de container 
van de firma Sioen aan in Kathmandu. Hij was echter te groot (40 
voet – meer dan 12 meter) om hem doorheen de straatjes van 
Kathmandu te laten rijden naar de burelen van onze projectpartner 
HCI. (HCI, die ook onze partner is voor de aardbevingsbestendige 
huizen.) De container is dan direct naar een ander beter bereikbaar 
terrein gebracht. HCI was bijzonder aangenaam verrast door de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen.

HCI laat weten dat de materialen van de container allemaal 
gelost zijn, geïnventariseerd en opgeslagen in hun kantoren bij 
Baluwatar. De tenten zijn intussen uitgedeeld aan 200 families. 
Deze mensen prijzen de hoge kwaliteit van de tenten, heel wat 
beter dan de dekzeiltjes waar ze tot nu toe onder leefden (en 
waar nog vele slachtoffers van de aardbeving in verblijven). HCI 
is nog steeds volop bezig met het verdelen van de goederen. 
Eén persoon werkt hier al meer dan twee weken full-time aan. 
HCI krijgt ook de container zelf. De container zal versneden en 
gelast worden tot een erg functionele ruimte. Met zijn 12 meter 
lengte is deze container een huisje op zich! Goederen zullen ook 
vertrekken naar inwoners van Haku en Nessing, waarvan som-
migen nog steeds onder dekzeilen leven, en mogelijks ook naar 
dorpen waar de Artevelde Hogeschool actief is. 

Zo is een lange rit toch tot een heel goed einde gebracht. Met 
dank aan de firma Sioen en Francis Luca die zich hiervoor enorm 
geëngageerd heeft. We hopen volgend nummer nog extra foto-
materiaal te tonen. 
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NEPAL DANkT WIJNEGEM

De zware aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015 hadden 
aanzienlijke gevolgen voor de mensen in de steden en in de 
ernstig getroffen bergdorpen van Nepal.
Deze ramp heeft de mensen van Wijnegem niet onberoerd 
gelaten. De respons was hartverwarmend. In naam van Bikas 
Wijnegem, maar vooral in naam van de zwaar getroffen mensen 
van Nepal danken we het gemeentebestuur, de GROS en alle 
sympathisanten voor hun steun en hun financiële bijdrage. 

Dat de Himalaya een bijzonder mooie maar gevaarlijke woon-
plaats is, bleek op ook op 11 en 12 maart tijdens de prachtige 
documentaire film ‘HIMALAYA Dreigende Schoonheid’ die we 
voor een aandachtig en dankbaar publiek mochten projecteren.

Deze activiteit bracht de mooie som van 1 702 euro op. Dit 
bedrag gaat integraal naar het project van de heropbouw van 
de school in het dorp Khandbari, een project dat we steunen in 
samenwerking met de Bikas-groep uit Oud Turnhout.

Stortingen met de vermelding ‘projecten Wijnegem – 
Khandbari’ zijn nog steeds welkom op rekeningnummer 
BE 32 2200 7878 0002 van Bikas.

Dhanyabad, bedankt!
Rick Dierckx, namens de werkgroep Bikas-Wijnegem.

’T NIEUWLAND, GROOT IN 
kLEINE DINGEN!
VRIJE BASISSCHOOL ‘t NIEUWLAND TIELT STEUNT HAKU

Zoals elk jaar engageert de vrije basisschool ’t Nieuwland van het 
West-Vlaamse Tielt zich om tijdens de vastenperiode een project 
te sponseren. Dit jaar kozen ze ervoor om Nepal in de kijker te 
zetten met specifiek het Haku-project.
Op 10 maart ging Armand Neyts aan de leerlingen van het derde, 
vierde, vijfde en zesde jaar aan de hand van een power-point 
vertellen over het mooie Nepal, de verwoestende aardbeving en 
over het Haku-project met de aardbevingsbestendige huizen. De 
jonge leerlingen waren zeer geboeid door de beelden en verha-
len. Vele vragen werden door de jonge enthousiaste kinderen op 
Armand afgevuurd. 

Onder een stralende zon ontpopte de jeugd van Tielt zich tijdens 
hun jaarlijkse vastenmarkt als echte marktkramers met als enige 
bedoeling zo veel mogelijk centjes te verdienen voor het Nepal-
project. Armand en Betty gingen de jongeren aanmoedigen en 
genoten van de heerlijke, zelfgemaakte gebakjes van ouders en 
grootouders. Samen met de sponserende ouders, grootouders, 
leerkrachten en sympathisanten werd de vastenmarkt een groot 
succes. Alles voor het goede doel.

Daarbij werd er ook nog een sobere maaltijd aangeboden. De 
deelnemende leerlingen aten die dag enkel soep met een boter-
ham. De school gaf de soep gratis en het bedrag dat anders voor 
een warme maaltijd wordt betaald, ging nu integraal naar het 
vastenproject.
’t Nieuwland deed zijn uiterste best en deze school met het hart op 
de juiste plaats bracht de mooie soms van 2 245,29 euro bij elkaar.
Proficiat aan de kinderen, hun leerkrachten en de sympathisanten 
van ’t Nieuwland te Tielt.

De Nepalezen en speciaal de mensen van Haku zijn jullie heel 
erg dankbaar.
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BELASTINGVERMINDERING VOOR 
GIFTEN

Wanneer heeft u recht op een belastingvermindering?
•	 De	gift	moet	minstens	40	euro	bedragen,	per	kalenderjaar	en	per	

vereniging.
•	 De	gift	moet	gedaan	zijn	aan	een	erkende	instelling,	Bikas	is	er	

daar één van.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?
De belastingvermindering bedraagt 45 procent van het werkelijk 
gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt ver-
leend, mag nooit meer bedragen dan 10 procent van het totale netto 
inkomen. Of de limiet van 376 350 euro overschrijden (aanslagjaar 
2016 – inkomsten 2015 en aanslagjaar 2017 – inkomsten 2016). 

Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u weinig of geen 
inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.

Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de 
vermindering, heeft u slechts recht op een belastingvermindering 
die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

Meer info op: www.financien.belgium.be/nl/particulieren/belas-
tingvoordelen/giften

In Nepal is 13 februari synoniem met ‘bur-
geroorlog’, die begon op 13 februari 1996 
en duurde tien jaar. We zijn ondertussen nog 
eens een decennium verder.

Tijdens een interview op 2 februari vertelde 
Khadka Bahadur Ramtel, ex-kindsoldaat, het 
volgende: “Op 14-jarige leeftijd sloot ik me 
aan bij de maoïstische rebellen. Gedurende 
tien jaar vocht ik tegen het regeringsleger 
en de autoriteiten omdat ik dacht daarmee 
miljoenen arme en onderdrukte mensen te 
helpen. De maoïsten hebben ons gebruikt 
zo lang ze ons nodig hadden. Maar eens de 
oorlog voorbij bekommerden ze zich niet 
meer om ons.”

Het conflict resulteerde in 16 000 doden 
en honderden vermisten. Meer dan 4 000 

kINDSOLDATEN… 10 JAAR LATER!
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KERSTMIS GEEN NATIONALE FEESTDAG MEER
De Nepalese overheid heeft Kerstmis opnieuw van de kalender 
geschrapt. Het christelijke feest werd acht jaar geleden op de 
lijst van nationale feestdagen geplaatst nadat de monarchie 
werd afgeschaft en het land een republiek werd. Dat Kerstmis 
opnieuw geschrapt werd, gebeurt officieel om een einde te ma-
ken aan de wildgroei van religieuze feesten en om de nationale 
feesten onder controle te plaatsen. De christenen beschouwen 
het echter als een teken van de onderdrukking van de christelijke 
minderheid. Nepal erkent 84 feesten voor hindoes en andere 
gemeenschappen, maar geen voor christenen.

MENSENHANDELAREN PROFITEREN schaamteloos 
van de ramp en ontvoeren Nepalese meisjes en jonge vrouwen 
om ze te verkopen als goedkope arbeidskrachten, voor de 
orgaanhandel of  als kindbruidjes. Het aantal meegenomen 
slachtoffers is met zo wat 15 procent toegenomen in de maan-
den na de catastrofe. Sinds jaar en dag worden Nepalese meisjes 
en jonge vrouwen weggevoerd door mensenhandelaars. Velen 
van hen belanden zelfs in Indiase bordelen. De daders zijn vaak 
verwanten of  bekenden van de slachtoffers. Armoede dwingt 
dikwijls de ouders er toe om hun kinderen tegen betaling mee 
te geven met de criminelen.

NEDERLANDER OVERLEEFT AANVAL VAN TIJ-
GER
In het Bardiya National Park, in het westelijk deel van de Terai, 
leven naar schatting zo’n 70 tijgers. Eén van hen kreeg een 
Nederlandse man in het oog, die in februari met vier anderen 
een tocht maakte door het park. De 33-jarige Nederlander kon 
op het nippertje een boom bereiken, waarin hij twee uur moest 
blijven zitten omdat de tijger in de buurt bleef. De andere 
leden van de groep konden ontkomen. Na twee uur keerde de 
gids terug en kon de tijger met stokken verjagen maar raakte 
daarbij zelf  gewond aan handen en benen. De Nederlander 
kon achteraf  ongedeerd de zes meter hoge boom verlaten.

NEPAL TATTOO CONVENTION 
Ongeveer 6000 bezoekers namen in april deel aan de 6e Nepal 
Tattoo Convention. Dat was een recordaantal, want meestal 
trekt de conventie 2 à 3000 deelnemers. 160 tattookunstenaars 
uit de hele wereld leefden zich uit in diverse stijlen en gaven 
workshops voor elkaar. Nochtans vreesden de organisatoren 
voor de opkomst, want de vorige conferentie was door de 
aardbeving vroegtijdig afgebroken.

TEGEN 2022 TWEEMAAL ZO VEEL TIJGERS
Uit een studie van Science Advances blijkt dat het aantal tijgers 
de komende jaren wel eens kan gaan stijgen. Dat in tegenstel-
ling tot eerdere berichten die spraken van het uitsterven van 
deze dieren in het wild. Volgens de studie zijn vooral India en 
Nepal de drijvende krachten achter de positieve berichten. In 
Nepal nam het aantal tijgers toe met 31 procent, in India zelfs 
met 61 procent. Er is minder ontbossing dan verwacht en de 
mensen beschermen het leefgebied van de tijgers goed.

kinderen hebben gevochten aan de zijde van de rebellen. 
Sommigen van hen werden onder dwang gerekruteerd. An-
deren, zoals Ramtel, namen vrijwillig de wapens in de hand, 
aangetrokken door het idee van een ‘volksoorlog’ die een 
feodale uitbuiting van een land kon veranderen. De maoïs-
ten gaven zich in 2006 over na de ondertekening van een 
vredesakkoord. Een VN-missie is in Nepal om hun integratie 
in de samenleving te begeleiden.

Van de 19 000 geïdentificeerde maoïsten kregen 6 500 een 
aanbod om in het regeringsleger te stappen. Anderen kregen 
een opleiding of ontvangen een pensioen van maximaal 800 
000 roepie (6 600 euro). Maar weinig kindsoldaten hebben 
een compensatie of een baan gekregen. Omwille van hun 
leeftijd werden ze door de VN over het hoofd gezien in het 
integratieproces. In het beste geval kregen ze een toelage 
van 10 000 roepie (80 euro) en een opleiding fotografie of 
koken, van weinig nut in een door armoede geteisterd land.
Veel voormalige kindsoldaten zijn niet in staat om te werken 
als gevolg van lichamelijke of psychische letsels opgelopen 
in de strijd. Ze voelen zich verraden en verlaten door hun 
maoïstische leiders.

Velen zijn kinderen van arbeiders, ‘dalits’, de onaanraakba-
ren uit het noordwesten. Ze zijn van vader op zoon door de 
eigenaars van de boerderijen doorgegeven van generatie op 
generatie. Deze ‘slaven’ zijn nog steeds talrijk in Nepal. De 
maoïsten hadden beloofd om de slavernij en onaanraakbaar-
heid af te schaffen.

Van zodra de wapens ingeleverd werden, zijn de maoïsten 
bezig met politiek en wonnen ze in 2008 ook de verkiezingen 
door hun doorslaggevend klinkende beloften van duurzame 
vrede en sociale verandering. Maar het succes was van korte 
duur. De voormalige rebellen werden ervan beschuldigd hun 
revolutionaire ideeën op te geven in ruil voor een luxe le-
ventje. Ze namen al snel de gewoonten over van de andere 
partijen. Door hun voorliefde voor macht verwaarloosden ze 
hun sociale basis. “Ze zeiden dat ze ons zouden bevrijden van 
armoede, maar ze vernietigden onze toekomst,” concludeerde 
Rai, een andere voormalige kindsoldaat.

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_ca-
taogh@yahoo.com. Alle info over acties ten voordele 
van Bikas en Nepal zijn welkom. Ook reiservaringen 
en –tips, interessante weetjes… 
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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*

NEPAL VERLENGT KOSTELOOS VERGUNNINGEN 
VAN GETROFFEN KLIMMERS
Alpinisten die vorig jaar hun tochten afzegden na de aardbeving, 
kunnen terugkeren zonder extra geld te betalen. Nepal heeft hun 
vergunningen kosteloos verlengd en deze blijven ook volgend jaar 
nog geldig. Een klimvergunning kost 10 000 euro per persoon. Vo-
rig jaar zegden achthonderd klimmers hun tocht na de aardbeving 
af. Onder de duizenden dodelijke slachtoffers van de aardbeving 
waren ook negentien klimmers. Zij werden op de flanken van de 
Everest bedolven onder het geweld van de lawines die op de beving 
volgden. Nepal wil het klimtoerisme, dat jaarlijks goed is voor vele 
miljoenen aan inkomsten, snel op het oude peil zien. Het klimsei-
zoen startte in maart.

423
4.7 op de Richterschaal, dat was de kracht van de naschok in 
Kathmandu, om 18u11 op woensdag 30 maart. Op die dag stond 
de teller op niet minder dan 423 naschokken, met een kracht van 
4 of  meer op de Richterschaal. 

WEESJES UIT NEPAL ALS KINDSLAVEN VERKOCHT 
IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Research van de Engelse krant The Sun bracht aan het licht dat 
kinderen die de aardbeving in Nepal overleefd hebben, door Britse 

gezinnen gekocht worden als slaafjes. Kinderen die hun ouders 
verloren hebben tijdens de ramp, worden in India getraind en naar 
Groot-Brittannië gevlogen. Daar gaan ze voortaan als huisslaafjes 
door het leven. Velen zijn amper tien jaar oud. De wezen worden 
verkocht voor 500 000 roepie wat neerkomt op 6 500 euro. De 
Britse regering heeft ondertussen met afschuw gereageerd en laat 
de zaak onderzoeken.

NIET ONOPGEMERKT BEZOEK VAN PRINS HARRY 
AAN NEPAL
Maart 2016. Het bezoek van de Britse prins Harry aan Nepal kreeg 
heel wat persaandacht. Niet het officiële gedeelte kwam in beeld wel 
de opmerkelijke bezoeken die Harry bracht aan de slachtoffers van 
de aardbeving: de tentenkampen, de ziekenhuizen, getroffen gezin-
nen, zijn verblijf  bij een Tamang gezin… Hij maakte tevens van de 
gelegenheid gebruik om de discriminatie van vrouwen aan te kaarten. 
In het bijzijn van de eerste vrouwelijke president van Nepal gaf  hij 
een krachtige speech waarin hij hamerde op het nut van educatie en 
het gevaar van kindhuwelijken. Na zijn geplande vijfdaagse maakte 
prins Harry bekend dat hij zijn verblijf  zou verlengen met zes dagen. 
Samen met een groep veteranen van het Britse leger hielp hij in het 
dorpje Lapubeshi in het Gorkha district mee aan de wederopbouw 
van de school en de microwaterkrachtcentrale. In Afhanistan diende 
Harry samen met leden van de Gurkhabrigade. Hij prees de Gurkha’s 
om hun dapperheid en toewijding de afgelopen 200 jaar.
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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’.

BIkAS ACTIEF

HIMALAYA
DREIGENDE SCHOONHEID

Deze documentaire – gemaakt door Bikas bestuurslid Rik 
Dierckx – gaat over de bewoners van de hoogste bergen van 
de wereld, de Himalaya.

De film valt uiteen in twee delen. Het eerste deel van de film 
was nog maar pas afgewerkt toen de aarde in Nepal beefde, 
met 7,8 op de schaal van Richter. De gevolgen kennen we.

De beelden uit het begin van de film, mooie tempels en 
monumenten in de vallei van Kathmandu, behoren sinds die 
donkere dag voor een lange tijd tot het verleden. Het leven 
van heel veel mensen in de bergdorpen is grondig verstoord 
door die grote catastrofe. Slechts langzaam komt de her-
opbouw van de grond, en het zal nog jaren duren voor alle 
wonden geheeld zullen zijn, als dat al zou kunnen.

Het kon niet anders dan dat de inhoud van het tweede deel 
van de film aangepast moest worden. Toch is de film een ode 
gebleven aan de taaie veerkracht en aan de overlevingsdrift 
van mensen, van de bergbewoners, die in onvoorstelbaar 
moeilijke omstandigheden leven en overleven.

De Himalaya is een gigantisch gebergte, groot, hoog en mooi, 
maar die schoonheid draagt in zich een enorme kwetsbaar-
heid, zoals de aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015 jaar 
nog maar eens aantoonden.

Met deze film hoopt Rik Dierckx bij te dragen aan een groter 
respect voor de aarde en het klimaat, respect voor de grond en 
voor de mensen die de grond bewerken, eerbied voor andere 
culturen en respect voor alle religies.

De film werd in maart vertoond in Wijnegem en alle aanwe-
zigen waren zeer enthousiast. U kan ‘Himalaya – Dreigende 
schoonheid’ kopen voor 25 euro (plus 2,50 euro verzendings-
kosten). De opbrengst gaat, na aftrek van alle kosten, volledig 
naar de heropbouw van de school in Khandbari, een project 
dat Bikas Wijnegem steunt samen met de Bikas groep van 
Oud-Turnhout.

U kan het bedrag overmaken op BE16 7895 8562 3774 van 
Bikas Wijnegem.

Dierckx Rik
Pastorijlaan 2 in 2110 Wijnegem
Tel. 03/353 01 84

VERNIEUWE WEBSITE BIkAS
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. 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.

Heeft u suggesties voor de website? Mail dan naar onze 
webmaster Omer D’hondt: omer_d_hondt@hotmail.be 


