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In Nepal is op 27 november een historisch wetsontwerp goed-
gekeurd waarbij werknemers in de privésector kunnen genieten 
van de sociale zekerheid. Globaal wil men hierdoor de levens-
standaard van de mensen optrekken door sociale gelijkheid en 
gerechtigheid. Vanaf het moment dat bedrijven zich registreren 
bij het sociale zekerheidsfonds moeten werknemers 11 procent 

“We stappen in het nieuwe systeem waarbij we arbeid respecteren, 
iedereen aanmoedigen die toegewijd is aan arbeid en iedereen 
beschermen zoals in elke moderne beschaafde samenleving. We 
zijn een systeem opgestart dat sociale bescherming zal bieden aan 
degenen die werken, zij die hun werk verloren en de werkelozen,” 
aldus Eerste Minister Sharma Oli.

EEN STAP DICHTER NAAR SOCIALE ZEKERHEID 
VOOR DE NEPALEZEN

De maatschappij is als een dierentuin, 
de apen hebben er altijd het meeste succes. 

(Paul Rodenko)
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van hun basissalaris bijdragen. De werkgevers 
dienen 20 procent van het basisloon te storten. 
De bijdrage dient gedurende zes maanden te 
gebeuren voor men toegang krijgt tot medische 
bijstand, voor ziekteverzekering (vervangend 
inkomen) en zwangerschapsuitkering moet men 
18 maanden werken en 12 maanden bijdragen. 
Werknemers kunnen op een pro rata pensioen 
rekenen vanaf zestig jaar en een minimum 
bijdrage van 15 jaar. Voor ongevallen en inva-
liditeit komt de verzekering tussen na de eerste 
dag van de storting. Na twee jaar werken en 
bijdragen is men tevens verzekerd voor werk 
gerelateerde ongevallen en ziektes. Ook wordt 
er voorzien in een overlevingspensioen.

De fondsen worden als volgt aangewend :
3,22 procent voor de ziekteverzekering
4,52 procent voor ongevallen en invaliditeit
0,87 procent voor familiale verzekering
91,39 procent voor pensioenen.

Hoe alles in de toekomst zal evolueren, is 
momenteel koffiedik kijken. Het betalen van 
belastingen is niet ingeburgerd in de Nepalese 
samenleving. Hoe zal de inning gebeuren in 
het federale systeem? Zullen de inkomsten 
voldoende zijn om de huidige en toekomstige 
kosten te dekken?

Het is alsof de regering rekent op druk van 
de werknemers op hun werkgevers zodat ze 
het minimumloon krijgen en kunnen genieten 
van de sociale voorzieningen. Ze hopen ook zo 
de grijze (zwarte) economie in het geheel te 
betrekken.

Nu al kreeg 27 november de naam ‘First Social 
Security Day’ en men wil het ieder jaar vieren. 
Hopelijk niet in mineur.

Armand Neyts

DE SCHOLEN VAN HAKU

In Nepal is het nieuwe schooljaar begonnen en de kin-
deren van Nesing en Sano Haku zijn blij met hun nieuwe 
schooltjes. In het schooltje van Sano Haku werd hier en 
daar nog wat afgewerkt terwijl in de school van Nesing 
de vloer nog verbeterd werd.

Vanuit de schoolgemeenschap kregen we de vraag naar 
nieuwe, degelijke schoolbanken voor beide scholen. 
Een groep vrienden van Leopoldsburg met een hart 
voor Nepal wil ervoor zorgen dat de schoolbanken mee 
gesponsord worden.
Samen zochten we naar de beste ontwerpen en zowel 
de leerkrachten als wij waren zeer enthousiast over 
een houten model. Nadat er verschillende schrijnwer-
kers werden bevraagd, is men nu bezig met het maken 
van 32 nieuwe schoolbanken. Er wordt daar nog echt 
handwerk geleverd door letterlijk en figuurlijk hier en 
daar wat bij te schaven.
Binnenkort rijdt een vrachtwagen vol spiksplinternieuwe 
schoolbanken naar Haku Besi. Vanaf hier zal de school-
gemeenschap er zelf voor zorgen dat de banken bergop 
tot aan de scholen worden gedragen. Het zal nog een 
zwaar karwei worden om 800 meter hoogteverschil te 
overbruggen vanaf de weg tot aan de scholen. Weldra 
zullen de leerlingen hun lessen kunnen volgen vanop 
de nieuwe schoolbanken. Ik kan me hun glunderende 
gezichtjes al voor de geest halen. Ze zullen zeker en 
vast heel fier zijn. 

Ondertussen zijn er gesprekken lopende voor de bouw 
van een school in het grote Haku. Hier heeft men drie 
jaar na de aardbeving nog steeds geen deftige school.
We trachten voor dit project samen te werken met de 
lokale regering en met DLPIU (District Level Project 
Implementation). Deze laatste organisatie begeleidt de 
heropbouw van de scholen in de door de aardbeving 
getroffen gebieden. Maar hoe we kunnen samenwerken 
is nog de vraag. Vaak wil men eerder hun eigen ideeën 
opdringen en is samenwerken nog iets wat men moet 
leren.
We kregen plannen binnen waarover onze burgerlijke 
ingenieur zich nu buigt. Het zal nog even zoeken en 
overleggen zijn voordat we effectief met de bouw kun-
nen beginnen. Dit geeft ons anderzijds de tijd om naar 
de nodige financiële middelen te zoeken.

Wil jij ook mee steunen dan kan dit op het 
rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 
0002 met vermelding van HAKU. Alvast bedankt 
voor jouw steun.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas
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BOUW ME EEN DORP

De Belgische Alpine Club/ Henegouwen zet zich in voor het 
dorp Paelep. Een twaalftal trekkers van de Belgische Alpine 
Club/ Henegouwen trokken in oktober naar het dorp Paelep. 
Ze konden vaststellen dat de bouw van de waterputten ver-
der gaat en dat Paelep stilaan zijn dynamisme terugvindt. 
Water is vandaag voor iedereen het gespreksonderwerp en 
zelfs in de  scholen is het een werkthema voor de kinderen: 
Hoe het water gebruiken? Waarvoor dient het?

De trekkers kwamen niet met lege handen. In functie van 
hun Langtang trekking hadden ze eerst enkele dorpelingen 
aangeworven, zoals gidsen, dragers en koks. Ze schonken 
ook klein materiaal zoals koorden, tenten en bergschoe-
nen. Als het project de eindfase nadert, willen ze ook een 
cursus Engels en een gidsenopleiding financieren voor de 
geïnteresseerde dorpelingen. Dit moet de inwoners van 
Paelep toelaten hun vaardigheid te tonen als ze de talrijke 
trekkers in deze streek begeleiden.
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LULANG

We lieten je al weten dat er in Lulang problemen waren 
ontstaan na het regenseizoen. Een modderstroom had de 
beschermingsmuur die voor de school stond voor een groot 
stuk meegesleept.

Recentelijk kregen we nieuwe foto’s binnen waarop de schade 
duidelijk te zien is. Ook kregen we beelden van de school zelf 
en konden we zien hoe goed deze wordt gebruikt en hoe 
zorgzaam ze wordt onderhouden.
Dat laatste schenkt ons voldoening maar de schade door de 
landverschuiving baart ons serieuze zorgen. Een bevriende 
Belgische ingenieur wil wel helpen met advies maar eerst 
moeten we ter plaatse een deskundige vinden met wie we 
kunnen overleggen.
Het is heel moeilijk om contact met dit afgelegen dorp te 
krijgen maar we geven de moed niet op.

We hopen om dit jaar samen een degelijke oplossing te vinden 
voor dit grote probleem.

BELGIAN BRICK CHILDREN 

SCHOOL FOUNDATION

Voor nieuwe BIKAS sympathisanten misschien even kort re-
sumeren wat het project ‘Brick by Brick’ inhoudt. Het werd in 
2010 opgestart door de Belgian Brick Children School Founda-
tion (BBCSF), een vrijwilligersorganisatie uit Vlaams Brabant, 
tevens een Vierde Pijler organisatie die gepatroneerd wordt door 
UNESCO Vlaanderen. Sedert 2011 is BBCSF werkzaam binnen 
de koepel van BIKAS vzw. BBCSF is ook lid van de Wereldraad 
Kortenberg en werkt op internationaal vlak samen met de ngo 
Kopila Nepa in Nepal, de Welshe Brick Children School Trustees 
in het Verenigd Koninkrijk, BeChild in Duitsland en Streetchild 
in Nepal.

Het project Brick by Brick (vertaald als Steen voor Steen) is een 
onderwijsproject voor kinderen van seizoenarbeiders die leven 
en werken in de steenbakkerijen in de Kathmandu vallei. Binnen 
de schoolgemeenschap van de Brick Children is ook het Cerebral 
Palsy project geïntegreerd dat zich toelegt op kinderen met een 
beperking. BBCSF is samen met haar partners actief in Siddhipur 
en de omgeving van Bhaktapur en Chhaukel.
Niet minder dan 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen – de SDG’s – vormen de basis om het project te realiseren.

Jaar na jaar groeide het succes van het Brick by Brick project. 
Zowel de internationale samenwerking en het karakter van 
het project als het onderwijsprogramma en de keuze van 
duurzame en aardbevingsbestendige constructies droegen bij 
tot dit succes.
Ook het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is uitstekend begonnen. 
Al vanaf de eerste schooldag waren er meer dan 50 kinderen 
spontaan aanwezig. De leerkrachten zijn dan nog op pad gegaan 
en hebben zo nog eens 40 kinderen extra kunnen inschrijven. 
Gemiddeld zijn er elke dag zo’n 75 kinderen aanwezig. Ook in 
de zeven satellietklasjes rond Bhaktapur zijn de inschrijvingen 
een succes. Meer dan 150 leerlingen zijn er al ingeschreven. In 
de Cerebral Palsy afdeling zijn er dagelijks tussen de zes à acht 
kinderen aanwezig.
De twee jongerengemeenschappen zijn ondertussen nog dichter 
bij elkaar gebracht door een overkapping tussen de school en 
het CP centrum.
De belangstelling voor de avondlessen, de naaiklassen en de 
extra cursussen voor vrouwen zijn ook vorig schooljaar blijven 
groeien. De samenhorigheid en de band met de lokale bevolking 
is daardoor nog sterker geworden. De maandelijkse bijeenkom-
sten en de contacten met de ouders zijn daar natuurlijk niet 
vreemd aan.
Daar waar na de aardbeving in 2015 de school een plaats was 
waar men hulp kon krijgen, is nu het hele complex een baken 
van kennis geworden, waar de plaatselijke gemeenschap altijd 
terecht kan met hun kleine en grote problemen.

Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de taak van de 
BBCSF er voornamelijk in om de school en het CP centrum 
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te onderhouden en te voorzien van de nodige middelen 
om werkzaam te kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de 
satellietklasjes. 
Naast huurgelden, onderhouds- en loonkosten en alge-
mene kosten wordt er ook een budget voorzien voor de 
aanleg van een waterput en een extra watertank. Ook zul-
len er twee tot drie keukens geïnstalleerd worden voor de 
zeven satellietklasjes. De Welshe trustees blijven de lonen 
van de leerkrachten in de Brick Children school betalen, 
ze dragen mee de kosten van het onderwijsprogramma 
en steunen de naaiklassen. Ook de dagelijkse maaltijd 
van de kinderen. BeChild en Streetchild staan in voor de 
satellietklasjes.

Op 17 december 2018 werd het budget van 12 000 euro, 
voor het schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School 
en het Cerebral Palsy Centrum overgemaakt aan de ngo 
Kopila Nepa.

WErKBEzOEK VAN CArINE EN PAUL AAN DE BrICK 
CHILDrEN SCHOOL EN HET CErEBrAL PALSy CENTrUm
De BBCSF en het Kopila Nepa team waren bijzonder 
opgetogen met het pedagogisch initiatief van Carine en 
Paul rond het maken van ‘voeldekentjes en voelboekjes’ 
voor de kinderen met een beperking in het Cerebral Palsy 
Centrum van de Brick Children School.
Carine en Paul hadden er toen een trainingsmaand met 
de CEPP medewerkers opzitten in de Inner Terai. Een 
intensieve training voor leerkrachten.
Carine had in Gent al een hele reeks voelkussentjes klaar 
gemaakt en een eerste model van het grotere voeldekentje 
voor de Cerebral Palsy kinderen. Paul heeft jaren terug al 
intensief gewerkt met kinderen met een beperking en kent 
zeer goed het Cerebral Palsy syndroom. Samen verbleven 
ze destijds maanden in het pottenbakkersdorp Thimi waar 
heel wat Cerebral Palsy patiëntjes waren.
Het was de bedoeling dat Carine en Paul een initiatie 
opleiding zouden geven aan leerkrachten en ouders van de 
kinderen met CP, om ze op die manier te leren dergelijke 
voelboekjes, kleine visjes en uiteindelijk een voeldeken-
tje te maken. Op deze wijze kunnen motoriek zowel als 
zintuiglijke ervaringen van kinderen met een beperking 
gestimuleerd worden.
Het ging er bij de opleiding bijzonder gezellig aan toe en 
de gender problematiek werd daar duidelijk doorbroken, 
want twee mannen namen intensief deel aan de naaiac-
tiviteiten in de Brick Children School.
BBCSF is, samen met het Kopila Nepa team, Carine en 
Paul bijzonder dankbaar voor dit prachtige pedagogisch 
initiatief in de Brick Children School en het Cerebral Plasy 
Centrum.

Je kan BBCSF blijven steunen door een bijdrage te 
storten op het rekeningnummer van BIKAS 
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick 
by Brick’ of ‘BBCSF’.

VAN SCHOOL TOT SCHOOL

IN THE FIELD

Tussen 17 november en 29 december namen we zes dagen va-
kantie en werkten we vijf weken ‘in the field’, dit wil zeggen in 
afgelegen dorpen in het werkgebied van CEPP. We leefden samen 
met de mensen, dompelden ons onder in het onderwijs, werkten 
samen met teacher trainers Michael en Ganesh van CEPP, met 
Bishuman en Dil Chepang van Little Flower Society, met leraars, 
kinderen en ouders. We gaven vorming in Neupane (Tamangdorp 
in het district Kavre), Chhap (Sindhuli), Bharta (in de Chepang 
Hills, Makwanpur), Navodaya School (gratis onderwijs en boar-
ding school voor kinderen van de Chepang minderheid in Tandi, 
Chitwan), Jutepani (Sindhuli), Raigaun (Makwanpur).
We konden de scholen in dit gebied documenteren voor de 
studenten lerarenopleiding van Erasmus Hogeschool Brussel en 
Odisee Hogeschool Brussel die eind januari aan hun stage in 
Nepal beginnen.
Continuïteit is voor die hogescholen, voor onze partners van CEPP 
én voor ons belangrijk en we denken dat we door deze prospectie 
de studenten kunnen ondersteunen om zo effectief mogelijk ‘in 
the field’, ‘in het veld’ te werken.
Dankjewel aan jullie allemaal voor het vertrouwen!

Met de mensen van de Brick Children School en het Cerebral Palsy 
klasje ontwikkelden we kleurrijke fluwelen visjes, een voelboekje 
en een voeldeken voor de kindjes met CP.

Ook in Nepal zelf is netwerken belangrijk. We brachten Puja 
Dunghana (https://bikas.org/node/188), die nu 18 is en als ge-
motiveerde temporary teacher (tijdelijke leerkracht) werkt in 
Neupane, in contact met CEPP en met de Brick Children School, 
in de hoop dat ze zich zo nog beter kan ontwikkelen tot een 
uitstekende leerkracht.
CEPP en de Brick Children School zijn vastbesloten om samen te 
werken. Veel families uit Sindhuli, Rautahat, Makwanpur trekken 
immers in het droge seizoen naar de steenbakkerijen. De kleinste 
kinderen nemen ze mee. Na hun tijd in de Kathmanduvallei is het 
voor de kinderen dikwijls moeilijk om weer aansluiting te vinden 
bij het onderwijs in hun eigen dorp. In wezen werken CEPP en de 
BCS met dezelfde kinderen en beide organisaties kunnen elkaar 
ondersteunen.
CEPP is ook bereid om de nieuwe scholen in Haku, Nesing en 
Khadbari te helpen in hun streven naar kwaliteitsvol onderwijs. 
Zij willen een vormingsactiviteit opzetten die zij ‘training level 
zero’ noemen, een analyse van de beginsituatie op pedagogisch 
vlak, met bijhorende adviezen en een motivatieprogramma. Daarna 
zullen zij de gegevens doorgeven van bekwame teacher trainers.

Wijzelf zijn van ‘teacher trainings’ geëvolueerd naar ‘teaching 
exchanges’, in wederzijds respect. Daarbij laten we ons leiden door 
een aantal principes, die we ook met de mensen ‘in the field’ delen:

Het doel van onderwijs is om een gelukkige omgeving te creëren 
waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en op een positieve manier 

kunnen evolueren. Door middel van onderwijs kunnen we kennis, 
vaardigheden, attitudes en waarden overdragen.
We kunnen dit op een formele manier bereiken namelijk door 
kinderen in een schoolomgeving te groeperen. Maar ook hun 
grootvader kan hen een vaardigheid leren, hun moeder kan hen 
leren hun broers en zussen te respecteren, de winkelier kan hen 
leren voorzichtig te zijn met geld, de buurman kan hen leren 
planten en dieren lief te hebben ...
Onderwijs gebeurt overal, niet alleen in een formele omgeving 
zoals een school en iedereen kan een leraar zijn. Iedereen kan 
kinderen datgene onderwijzen waarover  hij / zij enthousiast is.

Dit is telkens onze introductie voor we aan een workshop begin-
nen:

“We willen graag een heel praktische workshop organiseren. Het 
doel is om een echte uitwisseling te hebben, om ideeën te delen. 
We respecteren jullie autonomie en het feit dat leerkrachten / 
opvoeders / medische mensen / ouders... de kinderen het beste 
kennen, want jullie zijn elke dag verantwoordelijk voor hen.
We denken dat onze bijdrage waardevol kan zijn omdat we een 
lange levenservaring en onderwijservaring hebben en omdat we 
geïnteresseerd zijn in Nepalese mensen en in de verschillende 
culturen in Nepal...
We willen meer over jullie leren en ons laten inspireren door jullie 
vaardigheden en kennis.
We hopen dat we samen een leuke tijd zullen hebben.”

Onze tijd in Nepal was intens en gelukkig. Dat mag blijken uit 
de foto’s.

Wil je de inspanningen van CEPP om de kwaliteit van het 
onderwijs in de plattelandsscholen te verbeteren onder-
steunen? Dat kan op het rekeningnummer BE32 2200 
7878 0002 van Bikas, met als vermelding ‘Van school 
tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’. Dankjewel in 
naam van de kinderen!

Een liedje aanleren: Head and Shoulders

Teacher training in Jutepani - de kinderen doen mee

CEPP Teacher trainer Ganesh

Memory games, flashcards

Leesbevordering in Navodaya School
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DE SCHOOL IN rAmECHHAP

De bouw van de school in Ramechhap – gerealiseerd dankzij een 
samenwerking van Bikas met de Duitse Hubert & Renate Schwarz 
Stiftung, de Arteveldehogeschool en het Nepalese Himalayan 
Climate Initiative – is zo goed als rond.

Het is een bijzonder project omdat er verschillende partners 
bij betrokken zijn die, met middelen die zij bijeenbrachten ten 
tijde van de aardbeving, op zoek zijn gegaan naar een duurzame 
besteding, ingebed en gedragen door de lokale gemeenschap en 
door de visie op evenwaardig onderwijs voor jongens zowel als 
meisjes, ongeacht hun afkomst.

Uiteindelijk is een gemeenschap en een plaats gevonden die 
voldeed aan de voorwaarden, en waar de directie en leerkrachten 
ook open staan om in de toekomst samen te werken met stagiairs 
van de Arteveldehogeschool, voor het geven van lessen en voor 
het helpen opzetten van huistaakbegeleiding en buitenschoolse 
activiteiten. Ook ouderparticipatie is mee opgenomen in de 
toekomstvisie.
Het Nepalese Himalayan Climate Initiative heeft de taak van het 
zoeken van een geschikte plaats, gemeenschap en het opvolgen 
van de bouwwerken toegewijd en professioneel vervuld.

De school wordt voorzien van een wetenschaps- en een computer-
lokaal, waarin leerlingen ook praktisch aan de slag zullen kunnen. 

STAGEPrOJECT TAKAm SECONDAry SCHOOL

Voor het tweede academiejaar op rij doen laatstejaarsstudenten 
van de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool, bachelor 
secundair onderwijs, stage in de Takam Secondary School.

Het stageproject zet op een bijzondere manier de realisatie van de 
bouw van de school via Bikas verder met een inhoudelijke invulling. 
Het maakt de projecten die Bikas realiseert nog duurzamer. Zowel 
voor de 200 leerlingen en de 12 leerkrachten in Takam als voor 
de studenten van de lerarenopleiding is lesgeven in dit afgelegen 
dorp een bijzondere ervaring.
Lukas en Fien hebben hun pioniersrol als eerste stagiairs in april 
en mei 2018 goed vervuld. Ze gaven gedurende acht weken En-
gels, Social Studies en Physical Education in de hoogste graden 
van de school. Ze werkten zoveel mogelijk als een team samen 
met de Nepalese leerkrachten en introduceerden kindgerichte en 
activerende werkvormen. Ze zetten ook de eerste stappen naar 
‘binnenklasdifferentiatie’, waarbij kinderen de kans krijgen om 
meer op hun eigen tempo te werken.
Voor Lucas en Fien zelf zijn de ervaringen van onschatbare waarde 
voor hun latere beroep als leerkracht en ook voor henzelf als mens. 
Ze leerden de cultuur en religie van binnenuit kennen dankzij hun 
verblijf bij een gastgezin. Ze leerden zich met weinig behelpen 
bij het lesgeven en creatief omgaan met wat er aanwezig was.
Ze deden hun uiterste best om in te gaan op de vragen van de 
schooldirectie en de leerkrachten, die graag een basis ICT-vaar-
digheid wilden verwerven. Er was in de school bijvoorbeeld wel 
een beamer aanwezig, geschonken door westerlingen, maar omdat 
niemand wist hoe het apparaat aan te sluiten, werd dit materiaal 
niet gebruikt. Lukas en Fien brachten alles in orde, leerden om-
gaan met veelvuldige stroomonderbrekingen en een uitvallende 
internetverbinding. Toch is het hen gelukt om de leerkrachten een 
basis van PowerPoint bij te brengen. Enkele leerkrachten willen 
met deze kennis aan de slag voor hun vakken.

Dit academiejaar zet Collin, toekomstig leraar Engels en Project 
Kunstvakken, het pionierswerk van Lukas en Fien verder. Omdat 
de ervaring in het proefproject zo positief was, doet hij er een 
volledige stage van drie maanden. Hij vertrekt eind januari en 
brengt voor Bikas verslag uit van zijn ervaringen.
We wensen hem veel succes!

ONZE PROJECTEN 

PROJECTEN 

ARTEVELDEHOGESCHOOL Zoals je kan zien op de foto’s gaan de werken goed vooruit. Nog 
een laatste hand aan de betonwerken van trap en traphal en dan 
is dit ook voltooid. Daarna kan men starten met het bepleisteren 
van het gebouw en het plaatsen van ramen en deuren.
Zoals we reeds lieten weten in de vorige editie van dit tijdschrift 
moet er nog een sanitair blok gebouwd worden voor de 450 
schoolgaande kinderen. We zijn dus nog niet klaar!!!

Daarom hopen we oprecht dat jullie ook deze keer massaal zul-
len aanwezig zijn op ons ontbijt dat dit keer doorgaat in zaal De 
Djoelen te Oud-Turnhout op zondag 24 maart a.s.

We vinden het fijn te mogen ervaren dat vele mensen ons project 
ook financieel ondersteunen. Ook kijken we er naar uit om terug 
het mooie Nepal te kunnen bezoeken en er de school officieel 
te openen.
Je mag een uitgebreid verslag van dit bezoek verwachten in het 
volgende tijdschrift. Ook de foto’s zullen niet ontbreken!

Warme groeten van Guy en José Der Kinderen – Smulders

Je kan het project van Guy en José steunen door je 
bijdrage te storten op de rekening van Bikas BE32 2200 
7878 0002 met de vermelding ‘Khandbari school’.

DE NIEUWE SCHOOL IN KHANDBARI
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ONZE PROJECTEN 

JO LOGGHE NOODFONDS

HET  mANE VIGUr WATErPrOJECT

Dit project situeert zich in het Kavre gebied, waar de aardbeving 
van 2015 enorm veel schade berokkende. De plaatselijke bevolking 
verzekerde ons om zich ten volle in te zetten voor de realisatie 
er van.
Maandagmorgen 7 januari kreeg Bikas bestuurder Hans Logghe 
een hele reeks foto’s binnen uit Nepal waarop te zien is hoe de 
mensen aan het werk zijn op alle fronten. Ze kappen en graven, ze 
sleuren aan en dragen grote pakken met plastic pijpen. Je ziet ze 
ook samen zitten en praten zoals alleen de Nepalezen dat kunnen.

We laten de foto’s voor zich spreken, mensen die zich met man 
en macht inzetten voor HUN waterproject. Het is verre van klaar 
maar de inzet is het begin van een goed eindresultaat.
We hopen dat we ook in de toekomst mogen rekenen op onze 
sponsors en sympathisanten om dit mooie project binnen afzien-
bare tijd te kunnen afwerken.

Je kan je bijdrage storten op de rekening van Bikas vzw 
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘Jo Logghe 
Noodfonds’.

CEPP

KALIDEVI-SCHOOLPrOJECT

CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het 
recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het 
onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van 
de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen. 
Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een 
onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale, culturele kwesties en 
milieuaangelegenheden en dat relevant is voor de gemeenschap. 
Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, 
leraren en kinderen, ze doen veel veldwerk en ze hebben een 
goede en lange traditie wat betreft samenwerking met vrijwil-
ligers van allerlei aard.

Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in 
Gent, een aantal architecten en pedagogen nauw samen met 
Bikas. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat, naast 
zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, 
ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. 
Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, 
leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren 
als geheel te bereiken. Het gaat om de gemeenschap van het dorp 
Chhap, het dorp van de Kalidavi school.

EEN ONTWErP IS NOOIT ECHT (HELEmAAL) KLAAr, mAAr DE 
rUWBOUW ALVAST WEL

In de periode van mei tot en met augustus zijn grote stappen 
gezet in het finaliseren van het ontwerp én het optrekken van de 
ruwbouw voor deze school.

Finaal is beslist om te opteren voor een (lichte) stalen dakcon-
structie, dit voornamelijk omwille van de materiaalkost en het 
eigengewicht van het dak.
De lokale gemeenschap heeft duidelijke afspraken wat betreft de 
hoeveelheden lokaal hout die jaarlijks mogen gewonnen worden, 
en dat is maar goed ook. Er is beslist om het beschikbare hout te 
gebruiken daar waar de kinderen, leerkrachten en dorpelingen het 
kunnen zien en voelen: we gebruiken het hout als draagkolom-
men voor het dak, voor de structuur en afwerking voor de (niet-
dragende) buitenwanden, voor de vloeren en de inrichting van het 
interieur. Het wordt een warm en gezond gebouw!

De ruwbouw (zoals je kan zien op de foto’s) is ondertussen af-
gerond.
De vier betonnen wanden en de centrale middenkolom, die het 
dak samen zullen dragen, zijn gefinaliseerd.
Misschien is het niet zo eenvoudig om de vier verschillende klassen 
uit deze foto’s af te lezen, maar dit komt omdat we de hoeveelheid 

ONZE PROJECTEN 
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• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be

Zij weten alles 
over zaadjes!

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74
info@dewrikker.be 
www.dewrikker.be
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• en vooral veel toffe klanten...

beton in dit project hebben geminimaliseerd. De vier klassen zijn 
georganiseerd in een vierkant en elk van de vier betonnen wanden 
beslaat slechts de helft van de finale wand.
Als je de betonnen randbalken volgt die de steen-funderingen van 
de klassen omvatten, krijg je een eerste idee van hoe dit schooltje 
begint vorm te krijgen.
Er tekenen zich duidelijk vier rechthoeken af: drie ‘gesloten’ klas-
sen en één buitenklas.

De aandachtige kijker heeft in elk van deze wanden een verschil-
lend detail gezien en deze hangen nauw samen met wat elke klas 
juist zal worden. Later hierover meer!

EN HET ONTWErPEN EN BOUWEN GAAT DOOr

Afgelopen zomer hebben drie studenten van de architectuur-
opleiding van KUL een aantal weken in Chapp, het dorp van de 
Kalidevi school, doorgebracht en hebben zij de vordering van 
de werken kunnen aanschouwen. De maanden september tot 
december waren noodgedwongen een stuk rustiger. De werf lag 
stil en dit deels door de zware moesson, deels door aanhoudende 
(en vertraagde) wegenwerken.

Maar begin februari gaan we opnieuw met 25 ‘verse’ studenten 
(met frisse ideeën) en met hetzelfde enthousiaste team docenten 
en vrijwilligers naar Kalidevi!

Het plan: brainstormen en work-shoppen tot we er bij neervallen, 
samen met de leerkrachten, leerlingen en dorpelingen uit Kalidevi.
Op deze manier hopen we samen met hen elk van de vier klas-
lokalen hun eigen verhaal en identiteit te geven, vorm te geven 
en in te richten.
Wordt vervolgd!

ar. Wart Thys.

Wil je ook je spreekwoordelijke steentje bijdragen tot 
het bouwen van de ‘Post School’, dan kan dit door een 
storting op het nummer BE32 2200 7878 0002 van BI-
KAS vzw, met als vermelding Van school tot school - Post 
School Project’.

ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

Dit project is langs Belgische zijde een samenwerking binnen 
Bikas tussen vier docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas 
Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; twee ervaren 
vrijwilligers: Carine Verleye & Paul Beke; architect Wart Thys 
en graficus Lin Seminck.

BIKAS ON LINE
Buiten onze website - 
https://www.bikas.org/ - zijn we 
nu ook te vinden op Facebook, 
zoek naar Bikas België-Belgique 
… en wordt vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???
Dat kan als u over een e-mail adres beschikt. 
Stuur je e-mail adres naar info@bikas.be , met de 
vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. 
Uiteraard kan u ook de papieren Bikas blijven 
ontvangen, vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal EN 
per post’.
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DHANYABAD DHANYABAD

NEPALAVOND TE BRUGGE

Op 15 december was er een gezellige Nepalavond bij 
Wegwijzer in Brugge.
De ruim 50 aanwezigen kregen een evolutie van het 
Haku project te zien gevolgd door prachtige beelden 
van verschillende trekkingsregio’s in Nepal. Nadien 
toonde Davy Aerts zijn aangrijpende documentaire over 
de Cholatse en Ama Dablam expeditie. Bij een glaasje 
wijn werd er nog gezellig nagepraat en werden nieuwe 
Nepalplannen gesmeed. Deze avond bracht 300 euro 
op en sommige mensen  stortten nog nadien op de 
rekening van Bikas. 

Bedankt aan alle aanwezigen en bedankt voor de gulle 
steun aan het Haku project.

DHANYABAD VAN OVERAL

• 10 300 euro van de gemeente Oud-Turnhout voor de 
school in Khandbari

• 3 857 euro van de gemeente Wijnegem voor de school 
In Khandbari

• 2 500 euro van Soroptimist International Brugge voor 
het Jo Logghe Noodfonds

• 2 000 euro van Vandersanden Steenfabrieken NV voor 
Haku

• 170 euro van KPC Genk voor Haku
• 75 euro van Van Ende & Zonen voor Jo Logghe Nood-

fonds
• 50 euro van Jagotravel Wandelsportreizen.nl DHANYABAD KPC

De kinderen en het personeel van KPC, het Kinder Psychiatrisch 
Centrum te Genk, verkochten tijdens de Warmste Week zelfge-
bakken wafeltjes en kerstkaartjes om de bouw van een school 
in Haku te steunen. Er werd voor 170 euro verkocht. Flink zo!
Fijn om zien dat onze kinderen van hier zo begaan zijn met 
de kinderen in Nepal.

DHANYABAD VANWEGE 
DE BRICK CHILDREN

BBCSF dankt het gemeentebestuur van Lovendegem 
voor zijn jarenlange steun voor het project Brick by 
Brick. De gemeentelijke toelage voor ontwikkelingssa-
menwerking bedraagt 500 euro een bedrag waarmee 
we in Nepal heel wat kunnen verwezenlijken.

BIKAS GIERLE

Bedankt de KWB Gierle, organi-
sator van de geschenkenbeurs 
en zegt ook dhanyabad aan 
Therapay4Dogs, de organisator 
van de Dog Survival in Merksplas. 
Dankjewel dat Bikas Gierle met 
een standje aanwezig mocht zijn. 
Ook dank aan iedereen die ons 
steunden. Met de opbrengsten is 
het mogelijk om het dak van de 
school in Khandbari volledig te 
dichten. Dank namens José, Jill, 
Guy en Karel.

KERSTMARKT IN ZONHOVEN

Bikas heeft de grens met Limburg overgestoken en kwam zo op de 
kerstmarkt van Zonhoven terecht. Els Delvaux vertelt:
“Op 21 december stonden we op de kerstmarkt van Zonhoven met onze 
actie voor de Warmste Week ten voordele van Bikas. We mochten om 
14 uur ons tentje gaan opstellen, maar de weergoden waren ons niet 
goed gezind. Er was heel veel wind en de tent van één van onze buren 
was al gescheurd door de sterke windvlagen. Met schrik in het hart, 
maar dankzij de goede voorbereiding van Frank, mijn man, hebben 
we onze geleende tent zonder scheuren kunnen opstellen. Ondertus-
sen was de tent van onze andere buren ook al gescheurd. We hebben 
beslist om de drie wanden waar de wind op kwam dicht te houden, 
bijgevolg ook de wand aan de doorgang waar de mensen passeerden.
Ons tentje was wel gezellig ingericht en we hadden heel veel pan-
nenkoeken, soep en Brusselse wafels voorzien. Ook een massa drank… 
Helaas was de opkomst niet zo hoog.
Maar mede dankzij de vrienden die hielpen en passeerden en mijn 
zoon Tenzing zijn teamgenoten van basket Zonhoven is het toch een 
heel fijne avond geworden.
Onze actie op de kerstmarkt samen met het verkopen van de kokos-
rotsjes bracht 1053 euro op, ten voordele van Bikas.
Volgend jaar zijn we waarschijnlijk terug van de partij.”

30 JAAR BIKAS

30 JAAR BIKAS

Wie Bikas zegt, plaatst daar onmiddellijk de naam 
van Jos Gobert achter. Laten we even in het verleden 
duiken.

Nadat Jos zich al tien jaar lang persoonlijk voor Nepal 
had ingezet, sloegen hij en enkele Belgische enthou-
siastelingen de handen in elkaar om samen te werken 
aan projecten in Nepal. Op de avond van 5 januari 
1989 vond de stichtingsvergadering van de vzw Bikas 
plaats. Een tijdje nadien verschenen de statuten in het 
Belgisch Staatsblad waardoor de vzw officieel werd.

Jos en zijn vrouw Betsy bouwden de benedenver-
dieping van hun woning in Berchem om zodat het 
secretariaat van Bikas er in gehuisvest kon worden.
Het ledenaantal van de jonge vereniging groeide snel, 
weldra tot een paar duizend mensen die zich nauw 
verbonden voelden met het Himalayastaatje.

Het eerste project van Bikas was Gonga Bu, een 
straatarm dorp ten noorden van Kathmandu. De hui-
zen werden er hersteld, medicijnen verdeeld, kortom 
er werd het nodige gedaan voor een elementaire 
overleving.
Daarna kwam het W.E.S.T. project dat jonge meisjes de 
mogelijkheid gaf een opleiding te volgen waardoor ze 
zich zelfstandig van een inkomen konden voorzien en 
ook zelf in staat waren om kinderen te onderrichten.

De naam Bikas werd al heel snel bekend en de aan-
vragen voor fondsen liepen vanzelf binnen. Jos stond 
altijd in contact met de lokale ngo’s die direct werk-
zaam waren in een gebied en die niet enkel vanuit 
Kathmandu werkten. Ook nu nog wordt er rechtstreeks 
onderhandeld met de districtsverantwoordelijken. 
En ook vandaag zet de lokale bevolking zich met de 
grootste ijver in en worden de fondsen correct be-
steed. Nog steeds focust Bikas zich op verafgelegen 
gebieden en gemeenschappen die door de overheid 
over het hoofd worden gezien.

BIKAS 30:1 - januari / februari / maart 2019  15
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30 JAAR BIKAS

Vanaf 1998 startte de samenwerking tussen Bikas en de lokale 
ngo CWISH – Children and Women in Social Service and Human 
Rights. Er werd en wordt vooral gewerkt rond onderwijspro-
jecten en gezondheidszorg voor vrouwen uit de laagste kaste, 
de dalits.

Naast scholen, hospitalen en gezondheidscentra financierde 
Bikas ook wegen- en bruggenbouw. En dat is nog steeds niet 
veranderd. Denken we aan vandaag lopende projecten: de 
school en het hospitaal in Khandbari, de scholen in Haku-
Nesing, waterprojecten zoals in Paelep, het Ezelspad, de Brick 
Children scholen…
Ook de samenwerking met lokale ngo’s gaat in stijgende lijn, 
onder andere Kopila Nepa, HCI, CEPP… verstevigen de gelederen.

Sympathisanten van het eerste uur – onze secretaris Peter 
David en Mariette Ballegeer, deze laatste nog tot voor kort 
verantwoordelijk voor het secretariaat – zetelen nog steeds in 
het bestuur. Naast nog enkele ‘oudgedienden’ is het bestuur 
ondertussen verder aangevuld met enthousiaste vrijwilligers die 
hun hart verloren hebben aan Nepal en zijn bevolking.

Voor het hele verhaal van Bikas verwijzen wij naar de memoires 
van Jos Gobert op onze website. Je kan er ook kennismaken met 
het Bikas bestuur, https://bikas.org/

BIKAS ACTIEF

NEPALDAG IN MOL

Om ‘30 jaar Bikas’ feestelijk af te sluiten, starten we de zomerva-
kantie van 2019 met een NEPALDAG in het ecocentrum in Mol.

“Waar ligt Mol?”, horen we velen al vragen. Wel Mol ligt in het 
noorden van de provincie Antwerpen, op de grens met de pro-
vincie Limburg en met Nederland. Mol is een uitgestrekte groene 
gemeente waar er veel fiets- en wandelmogelijkheden zijn.
Het ecocentrum ligt in een bosrijke omgeving waar zich het Lake 
District van België uitstrekt, ook de Kempense Meren genoemd. 
Na het graven van de kanalen in de negentiende eeuw, veran-
derde het gebied in een lappendeken van grote waterplassen, die 
ontstaan zijn na de ontginning van turf en wit zand. Sommige 
plassen werden recreatiedomeinen zoals het Zilvermeer, andere 
plassen zijn uitgegroeid tot waardevol natuurgebied waaronder 
de Ronde Put.

We zijn volop bezig met het uitwerken van een programma om 
naast Nepalkenners ook veel wandelaars en fietsers naar Mol te 
lokken, die op hun beurt dan weer kunnen kennismaken met Bikas. 

Van 9 tot 14 uur kan men een wandeling beginnen. Je zal kunnen 
kiezen uit vier trajecten van verschillende afstanden. Wandelin-
gen die men alleen of met vrienden en familie kan doen aan de 
hand van een routebeschrijving of onder leiding van een gids 
van Natuurpunt.
De kinderen kunnen zich amuseren in het Dollemollenbos. Er 
wordt ook gewerkt aan kinderanimatie. Voorts op het programma: 
reisreportages over Nepal, een expo, een verkoopstand met heb-
bedingetjes uit Nepal zoals sjaals, juwelen…
Uiteraard wordt ook gedacht aan het stillen van honger en dorst.

Het ecocentrum heeft een ruime parking voor wie met de auto 
komt. Wie met de trein komt, kan aan het station van Mol om 
het uur de bus nemen naar Mol-Rauw, onderweg is er een halte 
aan het ecocentrum (Centrum Express 1).

Wie Mol toch een beetje te ver uit de richting vindt, kunnen we 
verzekeren dat er meer dan genoeg overnachtingsmogelijkheden 
zijn in de directe omgeving van het ecocentrum, waaronder de 
camping van het provinciaal domein Zilvermeer en de verblijfs-
mogelijkheden bij Sunparks Rauwse Meren.
Waarom de zomervakantie niet beginnen met een weekendje in 
één van de grootste groene longen van Vlaanderen?

zONDAG 30 JUNI VANAF 9 UUr TOT 18 UUr 
(aanvangsuren van de diverse activiteiten worden nog meege-
deeld)

Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71, 2400 Mol

Noteer deze dag alvast in je agenda. Meer info vind je tijdig op 
onze website en in ons volgende tijdschrift.

BEELDMONTAGE 
CHOLATSE & AMA DABLAM 
EXPEDITIE

Davy Aerts zakt met zijn boeiende beeldmontage deze 
keer af naar het West-Vlaamse Meulebeke. Tijdens het 
voorprogramma zal Bikas voorzitster Betty Moureaux 
de aanwezigen laten kennismaken met het Haku pro-
ject en zal ze ook meer uitleg geven over trekkingen 
in Nepal. Klimmaat van Davy, VD Vandekerkhove uit 
Tielt, zal mee de avond begeleiden.

Na de afloop staan de sprekers graag de geïnteres-
seerden te woord tijdens een kleine receptie.

Afspraak op VrIJDAG 8 FEBrUArI Om 20 UUr 
in Freinetschool De Koorddanser, 
Baljuw Vermeulenstraat 1 in 8760 Meulebeke.

Toegang: vrije gift ten voordele van het Haku project
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*TELEX*TELEX*TELEX**TELEX*

‘WARM IJS’ ONTDEKT
In de Khumbu, ’s werelds hoogst gelegen gletsjer. Wat in feite 
betekent dat deze gletsjer kwetsbaarder is voor de klimaatveran-
dering dan eerst werd vermoed. Tot dit besluit zijn onderzoekers 
gekomen nadat ze tot 190 meter diepe gaten boorden en op 
verschillende dieptes temperatuursensoren plaatsten. De tem-
peratuur van het diepste ijs bleek veel hoger dan gedacht. De 
minimumtemperatuur was slechts -3,3°C. Zelfs het koudste ijs 
was twee graden warmer dan het gemiddelde van de lucht aan 
het oppervlak. De Khumbu gletsjer ontspringt op zo’n 7600 
meter hoogte. Op deze gletsjer ligt het Everest Base Camp. 
Niemand had verwacht dat het ijs op de hoogste berg van de 
wereld zo warm zou zijn. Omdat zogenaamd warm ijs gevoelig is 
voor klimaatverandering, is de toestand erg zorgwekkend. Zelfs 
kleine toenames in temperatuur kunnen er toe leiden dat het ijs 
smelt. Om te weten te komen dat de situatie in andere gletsjers 
hetzelfde is, zal men ook elders boringen gaan uitvoeren.

ZOVEELSTE DODELIJK BUSONGEVAL
Op 21 december vorig jaar stortte een bus in een ravijn. In de 
bus zaten studenten en leraars van een technische hogeschool 
die terugkwamen van een excursie naar een boerderij. Het on-
geval gebeurde in de buurt van Tulsipur in het zuidwesten van 
Nepal. De bus stortte 700 meter diep in een ravijn. Volgens de 
eerste resultaten van het onderzoek was het ongeval te wijten 
aan onaangepaste snelheid op een weg vol haarspeldbochten. 
Er vielen 23 doden en 14 gewonden. In het bergachtige Nepal 
komen regelmatig verkeersongevallen voor die meestal worden 
veroorzaakt door overladen voertuigen, slecht onderhouden 
wegen en roekeloos rijgedrag. De week daarvoor kwamen nog 
eens 20 mensen om nadat een overladen minibus van de weg 
geraakte in centraal Nepal.

LICHAMEN VAN VERMISTE IJSLANDSE KLIM-
MERS NA 30 JAAR TERUGGEVONDEN
De Schotse klimmer Steve Aisthorpe (55) was in 1988 sa-
men met zijn twee IJslandse vrienden Kristinn Runarsson en 
Thorsteinn Gudjonson, toen beiden 27 jaar, op weg naar de 
Pumori, een 7161 meter hoge top op de grens tussen Nepal 
en Tibet. Ze verdwenen nadat ze waarschijnlijk van de berg 
gevallen zijn. In de afgelopen dertig jaar werden de lichamen 
langzaam afgevoerd door een terugtrekkende gletsjer, waar ze in 
december werden ontdekt door een Amerikaanse alpinist. Hun 
stoffelijk overschot werd overgebracht naar een crematorium in 
Kathmandu. Aisthorpe sprak zijn opluchting uit dat de resten 
van zijn twee vrienden eindelijk terecht zijn. Ook werden er 
twee camera’s gevonden in één van hun jaszakken. Deze zijn 
voor ontwikkeling naar een specialist in Australië gestuurd. De 
as van de mannen is ondertussen teruggebracht naar IJsland.

LUNAG RI VOOR HET EERST BEDWONGEN
Deze onherbergzame Himalaya gigant van 6 907 meter was het 
einddoel van de 28-jarige Oostenrijkse bergbeklimmer David 
Lama. Hij bereikte solo de top na twee eerdere pogingen in 
2015 en 2016. Die deed hij samen met de 54-jarige Amerikaan 

Conrad Anker, die tijdens de tweede poging een herseninfarct kreeg, 
waarvan hij herstelde. Nu heeft David Lama zijn doel bereikt langs 
de Nepalese kant van de berg die zich bevindt op de grens met 
Tibet. Hiermee bewijst de Oostenrijker dat hij één van ’s werelds 
beste alpinisten is.

MINDER TIBETAANSE PELGRIMS NAAR TEACHINGS 
DALAI LAMA
In Bodh Gaya, India, gaf  de dalai lama van 17 tot 31 december on-
derricht aan slechts een honderdtal Tibetaanse pelgrims. De vorige 
jaren ging het telkens om duizenden bedevaarders die vanuit Tibet 
naar India en Nepal reisden. Bij hun terugkeer naar het door China 
bezette Tibet werden hun paspoorten afgenomen en vernietigd door 
de Chinese autoriteiten. Nieuwe paspoorten worden hun geweigerd, 
zo meldt een Tibetaanse bron. Voor de Tibetanen is de winter een 
goede tijd om vanuit Tibet op bedevaart te gaan naar de voor boed-
dhisten heilige plaatsen in India, Nepal en Bhutan.

NEDERLANDS SEKSTOERIST VEROORDEELD TOT 
ZEVEN JAAR CEL
En een schadevergoeding aan de twee jongens die hij misbruikte. 
De 66-jarige kinderpsychiater uit Friesland vloog de afgelopen vier 
jaar tot tien keer naar Nepal, telkens voor zo’n twee tot drie weken. 
In juni vorig jaar werd hij op een hotelkamer in Kathmandu betrapt 
met een 15-jarige jongen. Daarna werd ook zijn huis in Friesland 
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doorzocht en zijn computers in beslag genomen. Bij het onderzoek 
kreeg de Nepalese politie hulp van de kinderrechtenorganisatie 
Terre des Hommes.

OUDSTE PASSAGIER TURKISH AIRLINES IS 102-JARIGE 
NEPALESE VROUW
Begin januari reisde Ang Phurba Sherpini, samen met haar zoon en 
schoondochter, van Kathmandu naar Boston. Tijdens de tussenstop 
in Istanbul gaf  ze een interview waarin ze verklaarde dat ze een 
comfortabele vlucht achter de rug had. Ze zei dat ze in de VS woont 
maar dat ze naar Nepal was gereisd om haar 99-jarige zus te bezoeken. 
Ze maakte de reis in haar traditionele kledij. Turkish Airlines (THY) 
werd opgericht in 1933. Vandaag vliegt de maatschappij naar meer 
dan 306 bestemmingen in 124 landen.

ZOGENAAMDE ‘REÏNCARNATIE BOEDDHA’ VER-
DACHT VAN GEWELD
De Nepalese politie is een onderzoek gestart naar de verdwijning van 
enkele volgelingen van Ram Bahadur Bomjan (28), ook wel Buddha 
Boy genoemd omdat zijn aanhangers geloven dat hij een reïncarnatie 
is van de Boeddha. Hij wordt ook beschuldigd van fysiek geweld op 
en seksueel misbruik van toegewijden. De man werd in 2005 bekend 
nadat aanhangers beweerden dat hij maandenlang onbeweeglijk en 
zonder water, voedsel of  slaap in de Nepalese jungles kon mediteren.

REISMARKT WEGWIJZER

Een ontmoetingsplek en uitwisselingsplaats van informatie 
door 250 ervaren reizigers. Ze zullen de bezoekers wegwijs 
maken in een streek, land of continent. Eén van hen is 
Bikas voorzitster Betty Moureaux die haar reiservaringen 
zal delen met iedereen die binnenkort naar Nepal wil.

‘Duurzaam reizen’ en ‘reizen in digitale tijden’ zijn de 
thema’s die dit jaar in de kijker staan. Ook ‘reizen met kin-
deren’ ‘en lang op reis’ staan op het programma. Omdat je 
ook reist met je zintuigen kan je op de Reismarkt de wereld 
horen, smaken en zien.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zONDAG 24 FEBrUArI 
naar de Stadshallen van Brugge. De Reismarkt is open van 
10 tot 16 uur. Toegangsprijzen en het volledig programma 
vind je op www.reismarkt-brugge.be// 

tips van 250
reisinformanten

Stadshallen

10 tot 18u

geldig voor 2 pers.

€ 8 i.p.v. € 10

jongeren
GRATIS!

beeldreportages > workshops > lezingen

Brugge
24 februari '19

reismarkt-brugge.be

KORTINGSBON

Like ons op Wegwijzer Reisinfo
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIfT VOOR ONTwIKKELINGSSAMENwERKING IN NEPAL
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c o l o f o n

GIFTEN

Voor een gift van 15 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 num-
mer BE32 2200 7878 0002 op naam van Bikas vzw.

HTTPS://WWW.BIKAS.ORG/

Onze webmaster  Omer 
D’Hondt is ondertussen volop 
bezig om onze website vol-
ledig drietalig gebruiksklaar 
te maken. Heb je sugges-
ties? Mail ze dan door naar 
omer@bikas.be.

BIKAS KOMT NAAR JE TOE

Wie geïnteresseerd is in een voorstelling van onze 
projecten of wie eens graag een trekking in Nepal 
wil gepresenteerd zien, we komen graag bij jullie 
langs. Verenigingen, scholen, groepen… 

Geef maar een seintje op info@bikas.be .

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 
irene@bikas.be. Alle info over acties ten voordele 
van Bikas en Nepal zijn welkom. Ook reiservaringen 
en –tips, interessante weetjes… 


