PB- PP B- 8/4341
BELGIE(N) - BELGIQUE

FOCUS OP NEPAL
Tijdschrift voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal
Driemaandelijks tijdschrift van BIKAS Association v.z.w.
Vol.31, n°1 - januari / februari / maart 2020
Afgiftekantoor GENT-X Erkenning : P206908

Voor je iemand geneest, vraag hem of hij bereid is
die dingen op te geven die hem ziek maken.
(Hippocrates)

VISIT NEPAL 2020
De Nepalese regering heeft 2020 uitgroepen tot ‘VISIT NEPAL
2020, a liftime experience’. - een levenslange ervaring.
Dit moet niet alleen worden gezien als een campagne maar ook
beschouwd worden als een nationale ontwikkelingsstrategie.
Gelijk welke plaats de toerist in Nepal ook bezoekt, men wil hem/
haar dadelijk dat gastvrij gevoel geven dat het land zo typeert.
De ontwikkeling van de infrastructuur is de sleutel tot de groei

van het toerisme en dat heeft de overheid hoog op de agenda
geplaatst.
Toerisme is een krachtige manier om een economische groei
te bekomen voor iedereen die in deze sector betrokken is. Het
creëert banen en biedt middelen van bestaan in de meest afgelegen hoeken van het land. Het bevordert sociale mobiliteit,
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ontwikkelt een belangrijke infrastructuur, verbindt economieën,
trekt investeringen aan en, wanneer zorgvuldig uitgevoerd, beschermt toerisme het milieu en zorgt het voor het behoud van
het cultureel erfgoed.
De regering verklaarde 2020 als het Visit Nepal Jaar met het doel
om twee miljoen bezoekers aan te trekken die dagelijks meer
dan 75 dollar uitgeven. Visit Nepal 2020 houdt een levenslange
ervaring in die het land positioneert aan de top van ‘s werelds
meest unieke ervaringen.
Met een uitstekend aanbod van toeristische attracties - van
de hoogste bergen ter wereld tot levende culturen, goden en
godinnen - is Nepal is ook de thuisbasis van een rijk erfgoed,
van avontuur, spiritualiteit, regionale diversiteit, van warme en
gastvrije mensen, een overvloed aan wilde dieren en aan natuurlijke middelen, kunst, recreatie en entertainment, veiligheid en
uitzonderlijke gastvrijheid.
Een greep uit het aanbod

rivieren, tijgers te observeren tijdens hun jacht en om onderweg
een olifant tegen te komen. De wetlands van het Koshi Tappureservaat zijn een genot voor vogelliefhebbers. Boven in de bergen
van Manang kan je het spoor volgen van de berggeiten, jakken en
van de ongrijpbare sneeuwluipaard.

Dansen met de goden:
Je zult verhalen over goden en godinnen tegenkomen terwijl je
door de straten en steegjes van Kathmandu loopt. Waar elke dag
zoiets als een viering van het leven is, zijn er het hele jaar door
talloze festivals. Het geluid van drums en cimbalen, de fluitspelers,
de gemaskerde dansers en het stille gezoem van heilige gezangen
doordringen de lucht in processies en optochten die de cultuur
en het erfgoed van de natie vieren. Nepal is de thuisbasis van
de levende godin, de Kumari, een manifestatie van vrouwelijke
goddelijkheid, die wordt vereerd en aanbeden door aanhangers
in het hele land.

Spiritualiteit
Reis in jezelf. Nepal kan een reis van echte zelfontdekking zijn.
De geur van wierook, gebedsvlaggen in de wind, boterlampen,
de rotatie van gebedswielen en mystieke gezangen doordringen
centra van spiritueel leren, kloosters en tempels. De geboorteplaats
van Boeddha en de woonplaats van Shiva, Nepal is een goddelijke
ervaring. Meditatie, yoga, een rustpauze in een tempel of een spiritueel verblijf elders trekken zowel gelovigen als vrije denkers aan.

Avontuur in de bergen
Van de hoogste bergen ter wereld tot verbazingwekkende wandelpaden, bergbeklimmers, trekkers en avonturiers zoeken elk jaar
tijdens het klimseizoen de Himalaya op. Nepal biedt ook enkele
van de beste wildwateravonturen zoals raften en kajakken aan.
Mountainbiken, parachutespringen, Azië’s tweede hoogste bungee
jump, ‘s werelds hoogst gelegen hotel en races op grote hoogte
maken het land tot één van de meest gewilde bestemmingen voor
een adrenalinestoot.
Ontmoetingen in het wild
Verken de weelderige jungles van de nationale parken in Chitwan,
Bardia en Rara tijdens een jeepsafari om neushoorns te zien
grazen in het wild, krokodillen te zien liggen langs moerassige
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Culinaire ervaringen:
Eten kan een vreugdevolle ervaring zijn in Nepal. Naast multicuisine en specialiteitenrestaurants en bars in de stad tot huisgemaakte maaltijden van traditionele keukens, is er ook een grote
verscheidenheid aan streetfood om uit te kiezen. Elk moment is
momo-tijd. Momo’s zijn traditionele noedels die te vinden zijn in
afgelegen theehuizen maar ook in high-end restaurants. Van vers
gevangen riviervis tot gedroogd rokerig vlees en jakkaas, van vers
gekweekte tuingroenten en kruiden tot knapperige bergappels, van
gedistilleerde dranken tot de prachtige selectie theeën, er wacht
heel wat op je smaakpapillen om te ontdekken.

Ambachten en creaties:
Prachtig handwerk is eigen aan Nepal. Van handgemaakt lokta
papier tot geweven Dhaka sjaals en pashmina, van artistiek zilver
en andere metalen tot steenhouwen, houtwerk en schilderijen, er
is iets magisch in de handgemaakte producten die vaardigheden
meedragen die generaties zijn doorgegeven.
Nepal heeft voor elk wat wils en één van de mooiste manieren om
een land in ontwikkeling te steunen is het te bezoeken.
En zoals men in Nepal zegt: “you are not here to change Nepal,
but Nepal is here to change you.” (*)
Armand Neyts
(*) Je ben niet in Nepal om het te veranderen maar Nepal is er om
jou te veranderen.

bouw me een dorp

BOUW ME EEN DORP: EEN NIEUWE VZW EN NIEUWE PROJECTEN
De vereniging ‘Bouw me een dorp’ die kort na de aardbeving - die
Nepal teisterde in april 2015 - het licht zag, heeft besloten zich
om te vormen tot een VZW. Het doel is dubbel: meer mensen warm
maken voor een aantal projecten die het Nepalese volk ten goede
komen, ze diversifiëren en uitbreiden. Maar de basisprincipes
blijven dezelfde namelijk de plaatselijke initiatieven, die door de
dorpelingen werden aangekaart, steunen om zo het dorpsleven
in de Langtang regio in stand te houden.
Van 2015 tot op heden heeft ‘Bouw me een dorp’ haar hulp vooral
op één dorp toegespitst, het dorp Paelep, een deelgemeente van
Ramche. Dit dorp heeft veel geleden onder de aardbeving, dertig doden, verwoeste huizen en een vernielde watertoevoer. De
inwoners van Paelep hadden ons gevraagd dit waternetwerk te
herstellen. Het werk is nu zo goed als beëindigd.
Onze VZW gaat zich in de toekomst toeleggen op andere dorpen
en andere projecten, steeds in de Langtang regio. Ideeën en projecten ontbreken niet in deze omgeving, waar de gevolgen van
de aardbeving nog steeds voelbaar zijn. De verwoestingen én het
feit dat de toeristen meerdere jaren afwezig bleven, hebben heel
wat inwoners uit deze landelijke regio verdreven. Veel inwoners,
voornamelijk mannen, trokken naar Kathmandu of naar het buitenland om werk te zoeken.
‘Bouw me een dorp’ streeft ernaar de dorpen te doen herleven.
Meerdere projecten liggen op tafel zoals de renovatie van een
lodge, het opstarten van een coöperatieve vereniging voor het
weven van jakwol, de opleiding van berggidsen en een standbeeld
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ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aardbeving.

Van school tot school

Tijdens de komende maanden wordt er een keuze gemaakt
om de meest hoopvolle projecten voor de Langtang regio uit
te zoeken. Met de hulp van Bikas is de VZW Bouw me een
dorp (Construis-moi un village) vastbesloten een nieuwe reeks
projecten op te starten.

Een nieuwe lente…

Marc Preyat
Foto’s van enkele van de 30 waterpompen, gebouwd met de
hulp van Bikas en van de Rotary, die nu het dorp van drinkwater voorzien.

Bomen
Shree Primary School, Jutepani en Shree Janjyoti Basic School,
Hakpara, liggen op 45 minuten wandelafstand van elkaar in
Sindhuli District, in het zuiden van Nepal. Voor 2019 had
de speelplaats van Jutepani twee bomen, die van Hakpara
slechts één…
Nochtans kan de temperatuur hier ‘s zomers oplopen tot
40 graden.

Moestuin
Schoolterreinen worden niet goed onderhouden, niemand lijkt er
interesse voor te hebben. Om de schoolomgeving levendiger te
maken, promoot CEPP de aanleg van moestuinen. De kinderen en
hun leerkrachten brengen zaden en plantgoed mee om voor hun
klaslokaal bloemen en groenten te kweken. Op die manier leren
kinderen hoe planten groeien en wat ze nodig hebben. Het helpt
kinderen om van planten te houden, ze goed te verzorgen en te
begrijpen hoe belangrijk ze zijn.

Scholen groener maken (‘greening of the school environment’)
is één van de hoofdactiviteiten van CEPP, het Centre for
Educational Policies and Practices, een Nepalese ngo die zich
in deze streek inzet voor gratis én beter onderwijs. Samen
met de lokale gemeenschap zorgden zij voor een groene
afsluiting met natuurlijke en lokale materialen zoals bamboe
en struiken. Er kwamen ook bomen zodat de kinderen in de
schaduw kunnen spelen. In Jutepani werden 17 bomen en
struiken aangeplant, Hakpara’s (grote) speelplaats telt nu 50
bomen en struiken...

Wereldmilieudag
90 kinderen namen deel aan een
tekenwedstrijd: ‘Me and my green
environment school’. Als beloning
werden 278 planten uitgedeeld.

Kindgerichte klassen
Ouders, kinderen, leerkrachten en Belgische stagiaires werkten
samen om in Jutepani en Hakpara de klassen van de eerste graad
beter te maken, resultaat: beschilderde muren, een verhoogde
houten vloer met vast tapijt, lage banken…
Jutepani wordt een milieuvriendelijke en duurzame leer- en
leefomgeving, net als Hakpara!

Met bijzondere dank aan HESpace Children’s
Foundation en aan iedereen die CEPP steunt via
Bikas vzw, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002.
Vermeld hierbij ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden
van Paul en Carine’.
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MANE VIGUR
WATERPROJECT
De drijvende krachten van het Jo Logghe Noodfonds in België
ontvingen in januari een brief van Babulal, hun contactpersoon ter plaatse.
In de streek heerst nu de winter met de daarbij horende
overvloedige regenval, dus niet direct de meest aangewezen
omstandigheden om verder te werken aan het waterleidingproject. Van zodra het weer het toelaat, zullen de werkzaamheden hervat worden.

Mahure, het pad naar het water dat 300 meter lager ligt

MANJUWA WATERPROJECT
Zoals jullie al konden lezen in het vorig tijdschrift zijn we in het
district Kavre begonnen met een nieuw waterproject.
Na de grote aardbeving van 2015 was de bron die de dorpen van
Mahure van water voorzag volledig droog gevallen. Sindsdien
moeten de mensen noodgedwongen 300 meter afdalen om water
te halen, wat een zeer zwaar karwei is. Het zijn dan ook vooral
de vrouwen en kinderen die dit werk dagelijks moeten doen.
Met het nieuwe waterproject voorzien we dat 209 gezinnen in
de toekomst water tot aan hun huis zullen krijgen. Dit zal voor
meer dan 1000 mensen een enorme verbetering zijn en een
serieuze tijd- en werkbesparing.
In de afgelopen weken hebben we het water laten testen en
werden de dorpsbewoners geadviseerd om zorgzaam met water
om te gaan. Water is een kostbaar iets en er dient op de juiste
manier mee omgesprongen te worden. We willen er mee over
waken dat het water veilig is om te drinken. De mensen dienen
bewust te zijn dat het water in Nepal niet altijd van de beste
kwaliteit is. De Manjuwa watergemeenschap die opgericht
werd, draagt een grote verantwoordelijkheid in het doorgeven
van deze informatie.
Ondertussen is een MOU, een ‘memory of understanding’, opgesteld. Dit is een contract waarbij vastgelegd wordt wat er van de
betrokken partijen wordt verwacht. Er staat duidelijk beschreven
wanneer de betalingen gebeuren. Net zoals bij ons gebruikelijk
is, krijgt men pas geld nadat er een bepaalde fase is afgewerkt.
De lokale gemeenschap wil, naast het werk dat men reeds in
het verleden deed, nog extra bijdragen. Voor hen is het dan
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ook immens belangrijk dat er zo spoedig mogelijk water in hun
dorp komt. Zij zullen 25% van de kosten op zich nemen door het
leveren van gratis arbeid.
Zo wordt de betrokkenheid veel groter en zal men nadien ook veel
meer zorg dragen voor het project wat de duurzaamheid alleen
maar ten goede komt.
Zoals we reeds vermelden gaat dit over een duur project. Binnen
Bikas zullen zowel de groep van Khandbari van José Smulders als
de groep van Haku van onze voorzitster Betty Moureaux meewerken om dit project te ondersteunen. Samen zetten zij er hun
schouders onder zodat spoedig het levensbelangrijke water weer
kan stromen in Mahure.
Wil je ons steunen dan kan dit door geld te storten op
de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met
vermelding Manjuwa.
Op zondag 15 maart wordt er door José Smulders en Guy Der
Kinderen in Oud-Turnhout een super ontbijt georganiseerd ten
voordele van het Manjuwa waterproject. Allen daarheen voor
een over heerlijk buffet waarmee je op een smaakvolle manier
bijdraagt aan dit project.
Terwijl men smult van zoveel lekkers worden er beelden getoond
van het project. Meer info over hoe inschrijven en waar dit doorgaat vind je verder in dit tijdschrift.

In een rotsachtig gebied dat onderhevig is aan aardverschuivingen vraagt het graven van geulen veel meer tijd dan
gewone grondwerken. De geul moet worden gegraven langs
de pijpleiding zonder de watertoevoer te verstoren. Voor het
verbinden van de leidingen zal de toevoer voor een drietal
dagen onderbroken worden.
Ondertussen is ook besproken hoe de aanleg van een verbeterde waterleiding zal zorgen voor een langdurige watervoorziening, beveiligd voor mogelijke natuurrampen.

B I K A S.be
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Al meer dan 30 jaar
BIKAS
actief in Nepal

Steun mijn
toekomst

Als in het voorjaar het gerenoveerde Mane Vigur waterproject zal voltooid zijn, zal het zo vlug mogelijk overgedragen
worden aan de plaatselijke gemeenschap. Dit zal gepaard
gaan met een officiële inhuldiging waarbij afvaardigingen
uit België en Frankrijk zullen uitgenodigd worden.
Je kan ons steeds blijven steunen zodat we dit project tot een goed einde kunnen brengen. Je kan je
bijdrage storten op het rekeningnummer van Bikas
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe
Noodfonds’. Iedere gift is welkom hoe klein ook.
Bijdragen van 40 euro en meer geven recht op een
fiscaal attest.

GIFTEN

Voor een gift van 15 euro per jaar ontvang je
ons trimestrieel tijdschrift (zwart-wit) per post
en/ of online in kleur. Vanaf een gift van 40 euro
ontvang je een fiscaal attest. Je kan ons steunen
op het nummer BE32 2200 7878 0002 op naam
van Bikas vzw.

Met dank vanwege de familie Logghe.

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.

José Smulders & Betty Moureaux
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De Brick Children Sc
hool en het Cerebral
Palsy
Centrum steunen ka
n door een bijdrage ov
er te
schrijven op het BIKAS
rekeningnummer
BE32 2200 7878 0002
met vermelding van
Brick
by Brick, Steen voor
Steen of BBCSF. Vana
f 40 euro
ontvang je een fiscaal
attest.

ONZE PROJECTEN

kinderen ingeschreven, maar ook dat aantal neemt met de dag toe.
Van de zeven satellietklassen zijn er vier gerund door het Kopila
Nepa team, de andere drie worden gerund door Street Child.

THE BELGIAN BRICK
CHILDEREN SCHOOL
Foundation
De Brick Children School - Cerebral Palsy Centrum schooljaar 2019-2020

In het geïntegreerde Cerebral Palsy dagcentrum zijn er zes kinderen in behandeling, samen met hun moeders.
Het dagcentrum was in de maand december 26 dagen actief. Er is
een duidelijke evolutie bij de kinderen waar te nemen. Zo reageren
ze al heel wat beter op prikkels en de stem van de therapeuten.
Vanuit het grote centrum ‘Self Help Group Cerebral Palsy’ wordt
toezicht gehouden en krijgen de therapeuten ondersteuning.
Het intense contact met de kinderen van de Brick Children School
tijdens speelmomenten en activiteiten in de tuin hebben een
duidelijke meerwaarde.
In de naaiklassen van de Brick Children School haalden 19 studenten hun certificaat. Gedurende deze naaicursus van zes maanden
werkten de jonge dames 26 naaiopdrachten met succes af.

De Belgium Brick Children School Foundation heeft een budget
van 12 000 euro overgemaakt aan onze plaatselijke partner, de
ngo Kopila Nepa. Hiermee is het school- en Cerebral Palsy team
van start gegaan bij de start van het nieuwe schooljaar.
In de voorbereidende klassen (Early Child Development Centre)
zijn 25 leerlingen ingeschreven, elf jongens en veertien meisjes.
Op de oudervergadering waren gemiddeld 14 ouders aanwezig.
In de Brick Children school, ‘basisonderwijs’, zijn 45 kinderen
ingeschreven, waaronder 24 meisjes en 21 jongens. Tijdens de
oudercontacten waren 28 ouders aanwezig.
Er is ook een intens contact geweest tussen de leerlingen onderling en met de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy
afdeling.
De jaarlijkse ‘transitie’ van de verwaarloosde kinderen, die in
extreme vuile omstandigheden samen met hun ouders leven en
werken in de steenbakkerijen en die voor de eerste maal naar
school gaan, is dit keer in minder dan twee maand gerealiseerd.
Zeer snel hadden ze het schoolsysteem onder de knie evenals de
noodzakelijke hygiëne, het gebruik van aangepaste schoolboeken
en het tekenen en schrijven met een potlood. De jarenlange ervaring van het Kopila Nepa team speelt hierbij een grote rol en
heeft dus zijn vruchten afgeworpen.
Tijdens maandelijkse bijeenkomsten deelden ouders en kinderen
gezamenlijke activiteiten. De computerlessen kunnen rekenen op
bijzondere interesse.
De leerlingen ontvingen een nieuw uniform en in februari ontvangen ze bijkomende kledij, kousen en schoenen.
Het dagelijkse middagmaal is voor de kinderen een dagelijkse
bron van levensnoodzakelijke voedingstoffen en het is tevens een
stimulans om de lessen bij te wonen.
Na de lesuren gaan de leerkrachten nog steeds naar de gezinnen
in de steenbakkerijen om kinderen te laten inschrijven. Gemiddeld worden er nog twee kinderen per dag ingeschreven. Het
maximum van 90 kinderen zal eind januari wellicht behaald zijn.
In de satellietklassen rond Bhaktapur zijn momenteel 100 Brick
8

BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020

de integratie Brick children - cerebral Palsy kinderen
Het kenniscentrum in de Brick Children School en in
het Cerebral Palsy Centrum
Er komt ooit een dag dat de jongere generatie in Nepal zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen en er zelf zal moeten voor
zorgen dat hun kinderen en kleinkinderen in een betere wereld
kunnen leven.
Een gemeenschap die onderwijs voorziet voor ‘iedereen’, zonder
uitzondering. Kortom een maatschappij die komaf maakt met dat
verschrikkelijke kastensysteem en de gendergelijkheid respecteert.

Paul heeft ook een hele bundel informatie verzameld over visuele
communicatieve symbolen voor kinderen met een beperking en
cerebral palsy.
Deze visuele communicatie bibliotheek van meer dan 1 600
symbolen wordt momenteel door BBCSF verwerkt en grafisch
omgezet voor gebruik in Nepal.
De vrijwilligers van de BBCSF danken Carine en Paul van harte
voor hun onvoorwaardelijke en ongeziene inzet voor de Brick en
Cerebral Palsy kinderen in Nepal.
BBCSF heeft voor de uitwerking van dit nieuw deelproject ‘Startup kenniscentrum’ binnen het grotere geheel van het ‘Brick by
Brick’ project een extra budget voorzien van 3 000 euro voor 2020.

En een stabiel politiek bestel dat ook dringend werk moet maken
van de milieuproblematiek. Dat we daar nog lang niet aan toe
zijn, is natuurlijk ook een feit en een realiteit. Maar men kan niet
blijven rekenen op het noorden om de problemen in het zuiden
zelf aan te pakken.
De dalende interesse voor ontwikkelingssamenwerking, de inkrimping van allerlei fondsen en vooral de hoogdringendheid voor de
aanpak van de klimaatverandering zijn redenen genoeg om er ter
plaatse zelf iets aan te doen.

Brick children tijdens de transitie

Na de gesprekken met onze partners, het Nepalese Kopila Nepa
Team en onze Welshe Brick Children School Trustees, heeft de
Belgium Brick Children School Foundation beslist om samen een
‘kenniscentrum’ op te richten in de Brick Children School.
In een eerste fase is het een ‘start-up kenniscentrum’, waarbij
opleiding en overdracht van know-how centraal staat.
Ook de lokale communicatie en fondsenwerving is belangrijk.
Via het initiatief ‘Change the Game Academy’ van de Stichting
Wilde Ganzen zal een medewerker van het Kopila Nepa team in
Kathmandu een vijfdaagse cursus kunnen volgen over ‘Stengthening local voices and ownership’.
Op 13 januari 2020 gaven Carine Verleye en Paul Beké (CEPP) in de
Brick Children School hun eerste vorming voor de begeleiders van
kinderen met een beperking (cerebral palsy). Het was voor beide
partijen een hartverwarmende en erg geapprecieerde ervaring.
De dag erna, 14 januari, was er een intense vormingsdag voor
de leerkrachten van het Kopila Nepa team van de Brick Children
School en van de satellietklassen.
Carine en Paul hadden grote hoeveelheden educatief materiaal
mee, die ze vooraf in Gent hadden klaargemaakt en meegenomen
naar Nepal.
Wonderlijke en unieke stukken die als inspiratie moeten dienen
om de plaatselijke leerkrachten een fameuze boost te geven en
hen te stimuleren om vanaf nu zelf verder te werken met die
verworven kennis.

Brick children na de transitie

Werk Carine en Paul in Gent
BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020
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van de vier dorpen van Haku met name Haku Besi, Sano Haku,
Nesing en Thulo Haku.
CEPP (Centre for Educational Policies and Partices) zal trainers
ter plaatse sturen die de leerkrachten zullen helpen met inzichten
te krijgen in het les geven. Men zal eerst een vertrouwensband
opbouwen en kijken hoe men nu les geeft. Belangrijk is dat de
leerkrachten gemotiveerd en gewaardeerd worden. Nadien zal
men stapsgewijs nieuwe onderwijsmogelijkheden aanreiken. De
bedoeling is dat deze vorm van training gedurende een paar jaar
zal gegeven worden.
Zoals je leest, bouwen we stilaan verder in Haku, niet alleen met
stenen maar ook aan het inhoudelijke.
Een stevig schoolgebouw hebben met alles erop en eraan is één
zaak maar het aanbieden van degelijk onderwijs is zeker zo belangrijk. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs
ook in de afgelegen bergdorpen van Nepal.
Wil jij helpen zodat de kinderen van Haku een degelijk
onderwijs krijgen, dan kan je ons steunen op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding
Haku.
Hartelijke dank!

De scholen van Haku
Nadat ik in november de vier bergdorpen van Haku bezocht, zijn
we niet bij de pakken blijven zitten.
Toen hadden we ter plaatse heel wat plannen gemaakt en nu was
het tijd om die uit te voeren.
In Thulo Haku was men verder gaan werken aan de school.
De houten deuren en vensters werden in het dorp gemaakt en in
het gebouw geplaatst. Nadien volgde het pleisterwerk dat nu aan
het drogen is en tot slot wordt de school geverfd. Daar het een
school is die in samenwerking met de lokale regering tot stand
kwam, zal deze de verplichte gele kleur krijgen.
Ondertussen is er druk overleg geweest om het nodige schoolmeubilair te laten maken. We wilden degelijk en kindvriendelijk
schoolmateriaal hebben.
Voor de twee klassen met de jongste kinderen opteerden we voor
lage, ronde tafeltjes. Deze uit twee halve cirkels bestaande delen
kregen felle kleuren. De kinderen zullen op kussentjes zitten terwijl er op de vloer een dikke isolatielaag met daarop nog een dik
tapijt ligt. Doordat de tafels uit twee halve cirkels bestaan, leent
dit zich tot allerlei schikkingen.
Zowel voor Thulo Haku als voor Haku Besi lieten we zulke mooie
ronde tafeltjes maken.
Ook komen er nieuwe schoolbanken voor de twee andere klassen. Deze banken worden in de plaatselijke schrijnwerkerij van
Dhunche op maat gemaakt. Belangrijk is dat de kinderen met hun
voetjes op de grond komen en dat de tafels niet te hoog zijn. Er
werd heel wat heen en weer gecommuniceerd om toch maar zeker
te zijn dat de afmetingen kloppen.
10
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Betty Moureaux
Voorzitster Bikas
Men zal de afzonderlijke stukken van de schoolbanken naar Thulo
Haku dragen om ze dan daar te monteren. Het dragen van volledige schoolbanken is een moeilijke opgave in dit berglandschap.
We opteerden voor banken die los van de tafels zijn zodat de
leerkrachten meer mogelijkheden hebben om er mee te werken
in de klas.
Ook voorzien we computertafels met bijhorende stoelen. De computers die men vorig jaar van de regering kreeg, zullen nu eindelijk
uit hun dozen kunnen gehaald worden en hun dienst bewijzen. En
natuurlijk waren er ook nog de schoolborden die onmisbaar zijn
om les te geven. Deze spiksplinternieuwe en op maat gemaakte
borden zijn al aangekomen in de school.
Ondertussen dromen ze in Thulo Haku er al van om een tweede
verdieping op hun schoolgebouw te zetten met nog eens vier
klassen.
Toch willen we niet te hard en te vlug van stapel lopen. We willen
eerst zien hoe goed ze dit gebouw afwerken en dan ook zien hoe
goed en respectvol ze het zullen beheren.
Pas als alles degelijk afgewerkt is en men de school goed gebruikt
en beheert kan er een tweede verdieping gebouwd worden.
In het najaar keer ik terug naar Nepal om samen met vrienden
de school in te huldigen. Dan kan ik met eigen ogen zien of de
afspraken en verwachtingen zijn nagekomen.
Naast het bouwen en de afwerking van het schoolgebouw zal
er in april gestart worden met de opleiding van de leerkrachten
BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020
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PRINSES ASTRID OP
BEZOEK IN NEPAL

DHANYABAD
DHANYABAD!!!
Voor de maanden november en december 2019 ontving
Bikas volgende subsidies en giften.
• Wereldraad Kortenberg, Solidariteitsveiling: 581 euro
voor BBCSF
• Wereldraad Kortenberg: 1 500 euro voor BBCSF
• Gemeente Oud-Turnhout: 12 000 euro voor het
waterproject Manjuwa
• GROS Wijnegem: 2 803,89 euro
• Gemeente Mol: 2 500 euro voor het waterproject
Manjuwa
• Vandersanden Steenfabrieken: 3 000 euro voor Haku
• Pater Roosefonds vzw: 3 000 euro voor het Jo Logghe
Noodfonds
• In januari kregen wij nog 1 138 euro van de gemeente
Lubbeek voor BBCSF en 7 200 euro van de Provincie
West-Vlaanderen voor Haku.

DANK VANWEGE DE
BRICK CHILDREN

(Giften van privé-personen worden hier niet vermeld.)

BBCSF ontving van de Wereldraad Kortenberg een
subsidie van 1 500 euro.

KPC STEUNT HAKU

De ‘Nike Better World’ kerstmarkt bracht 1 200 euro op.

Tijdens de Warmste Week toonde onze voorzitster Betty
een beeldmontage in het KPC (Kinderpsychiatrisch
Centrum, Genk) waar zij werkt.

BBCSF is alle sponsors, sympathisanten en partners
bijzonder dankbaar voor hun steun aan het project
‘Brick by Brick’

Vol belangstelling keken de kinderen van leefgroep 2
hoe men in Nepal naar school gaat en wat Bikas daar
doet om de nood te lenigen. Een wereld die zo ver weg
is van de hunne maar waar ze zich toch graag voor
wilden inzetten. Samen met hun begeleiders maakten
ze kerstkaartjes en bakten ze wafels die ze aan het
personeel verkochten tijdens de Warmste Week.
Hun spontane inzet werd beloond en de opbrengst
schenken ze aan het Haku-project.
Bedankt kinderen en personeel van KPC voor jullie
steun aan Haku.

12
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BIKAS DANKT JE
VOOR JE STEUN
Giften zijn onze belangrijkste inkomsten om projecten
te kunnen realiseren in Nepal. Zonder dat geld kunnen
we niets doen. Met jouw steun, groot of klein, kunnen
we voor veel mensen een wereld van verschil maken.
Je kan ons steunen door een bijdrage te storten op ons
rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 op naam van
Bikas. Als je een bepaald project wilt steunen, zet je
er de naam bij. Over onze projecten kan je lezen in dit
tijdschrift en op onze website.
Je kan ook een doorlopende opdracht geven aan je
financiële instelling om maandelijks een vast bedrag te
storten. Als erkende vzw mogen wij voor giften vanaf 40
euro fiscale attesten uitschrijven. Maar we zijn hiervoor
wel strikt gebonden aan de regels ons opgelegd door
de federale overheid. Voor meer informatie hierover
verwijzen wij je door naar de website https://financien.
belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften
De giften zijn cumuleerbaar. Giften die bij ons in verschillende stortingen komen of ook bij andere instanties
gestort worden – en die recht geven op een fiscaal attest – worden samengeteld.
Een fiscaal attest wordt je automatisch toegestuurd in
het voorjaar dat volgt op je gift. Mocht je tegen mei
nog geen attest ontvangen hebben, waar je recht zou op
hebben, laat dan iets weten aan onze penningmeester,
daniel@bikas.be
Bij het online invullen van je belastingbrief staat het
bedrag (meestal) al ingevuld bij tax-on-web.
Vanaf 15 euro per jaar krijg je automatisch de papieren
versie van ons tijdschrift met de post toegestuurd. Heb
je dit liever niet, dan mag je ons altijd verwittigen. Onze
digitale kleurenversie is gratis voor iedereen die zich
inschrijft op onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website
of door een mailtje te sturen naar info@bikas.be

Vorige maand brachten prinses Astrid en haar man prins
Lorenz een bezoek aan Nepal. Sinds 2010 is prinses Astrid
erevoorzitter van de Damiaanactie toen ze de fakkel overnam van koningin Fabiola. In 2011 ondernam ze een eerste
humanitaire missie naar India, nu is het haar tweede reis
met de ngo.
De Damiaanactie is nog maar drie jaar actief in het Himalayastaatje. Op twee jaar tijd is in Kailali, in het westen van
het land, een ziekenhuis gebouwd waar men tuberculose en
lepra patiënten verzorgt. Bij haar bezoek aan het ziekenhuis
liet de prinses zich inlichten en sprak ze ook met de patiënten. Om duidelijk aan te geven dat lepra niet besmettelijk is
als de ziekte tijdig behandeld wordt, gaf prinses Astrid de
zieken ongedwongen de hand.
Ze ging ook op bezoek bij de president van Nepal, Bidhya Devi
Bhandari, om te praten over de strijd tegen de landmijnen.
De prinses vroeg of Nepal wil toetreden tot de Ottowaconventie, een internationaal verdrag tegen landmijnen.
In Nepal leeft bijna 30 procent van de bevolking onder
de armoedegrens. In de afgelegen en moeilijk bereikbare
gebieden is gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. De ontwikkelingsachterstand werkt daarom de verspreiding van
tuberculose en lepra in de hand.
Deze humanitaire missie met de Damiaanactie ging niet
onopgemerkt voorbij. De prinses werd door de Nepalese
overheid op het hoogste niveau ontvangen.
Overal waar de prinses langskwam, werd ze gevolgd door
cameraploegen, fotografen en journalisten. De Nepalese
autoriteiten zetten een honderdtal veiligheidsmensen in
terwijl een deel van de bevolking probeerde een glimp van
het prinselijk gevolg op te vangen.
Met ‘Visit Nepal 2020’ hopen de Nepalezen meer toeristen
aan te trekken, ook Belgen. Daarom werd prinses Astrid
ook uitgenodigd op een uitstapje naar de oude koningsstad
Bhaktapur in de Kathmandu vallei.
De Nepalese ambassadeur in België, Lok Bahadur Thapa,
die op zoek is naar manieren om nog meer toeristen naar
Nepal te lokken, is er zeker van dat het bezoek van de zus
van koning Filip daarbij zal helpen.
Op bijgaande foto zie je het prinselijk paar tijdens hun
bezoek aan Ang Tshering Sherpa, ereconsul voor België, en
zijn echtgenote Jo Logghe.

BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020
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BEZOEK NEPAL 2020

BIKAS ACTIEF

Nepal wil zich na de aardbevingen van 2015 terug profileren als
een top toeristische bestemming.

OOK DIT JAAR ONTBIJTEN
IN OUD-TURNHOUT

Op dinsdag 7 januari organiseerde de Nepalese Ambassade in het
Sofitel hotel in Etterbeek een start event om ‘Visit Nepal 2020’
te promoten.
Dit gebeurde aan de hand van een prachtige promotiefilm waarin
het hippe ‘Visit Nepal 2020 -lied’ weerklonk, met aandacht voor de
bergen, de cultuur, de avontuurlijke sporten, de flora en fauna. Dan
werden er speeches gehouden met aandacht voor de vele Guinness records die Nepal telt; gevolgd door de sfeervolle Nepalese
(masker)dansen en een heel lekker Nepalees diner.
Het doel is om gedurende dit jaar het aantal toeristen te verdubbelen: van 1 miljoen naar 2 miljoen toeristen.
In aanwezigheid van een 300-tal genodigden, vooral uit België en
Nederland, waaronder ook een afvaardiging van Bikas, werd ook
de website getoond: https://visitnepal2020.com/ . Een website
die we aanraden want je krijgt er ook een zicht op de bijzondere
activiteiten die naar aanleiding van de viering van ‘Visit Nepal
2020’ plaats hebben.
En daar zitten best een paar uitzonderlijke activiteiten bij. 20 januari is er de hoogste catwalk ter wereld, met vijftien supermodellen
uit Milaan en vijf modellen uit Nepal die gedurende 45 minuten
op de Kala Patar, op 5.644 meter hoogte, een modeshow lopen.
Het hoofdthema van de show is om de handen ineen te slaan
tegen klimaatverandering door duurzame mode te promoten. De
modeshow is een poging voor het Guinness Book of World Records.
In februari vindt de hoogste ijshockey wedstrijd ter wereld plaats
op het Gokyo-meer, gevolgd door figuurschaatsen door diverse
wereldtoppers. Het is ook de maand van het ijsklimfestival waarbij
watervallen in de regio van de Annapurna worden beklommen.
In de maand mei is er de Everest-marathon en in november de
Karnali Quest, een internationale raftrace met wellicht het langste
traject dat er bestaat.

Daarnaast vinden er nog beurzen plaats rond onder andere buitensporten zoals ‘run, ride, rock’. Op de website vind je ook wel
wat gewone activiteiten…
Maar wie van ons moet nog overtuigd worden dat Nepal een
topbestemming is? Dat weten we zelfs zonder een promotiejaar
Visit Nepal…
Peter David, secretaris Bikas

Zondag 15 maart vanaf 8.30 uur
Ontmoetingscentrum De Djoelen, Steenweg op Mol
3 in 2360 Oud-Turnhout
• 16 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen
• Inschrijven tot en met 10 maart via bikasnepal@
outlook.be
• Betalen op BE86 7390 1850 2850

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 je over een e-mail adres beschikt.
Stuur je e-mail adres naar info@bikas.be , met de
vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’.
Uiteraard kan je ook de papieren Bikas blijven
ontvangen, vermeld dan ‘Bikas tijdschrift digitaal EN
per post’.
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TIBET. DE BERGEN VAN DE
GODEN
In 2017 reisden filmmaker Jean-Pierre Coppens en cameraman Paul De Cock voor een tweede maal naar Tibet, een
land dat sinds 1950 bezet is door China. Het resultaat was
een knappe reportage over een land waar de religie mee
de geschiedenis heeft bepaald.
De film ‘Tibet. De bergen van de goden’ wordt vertoond
op maandag 9 maart om 15.15 uur en om 20 uur
in cultuurcentrum Zwaneberg, Cultuurplein 1 in 2220
Heist-op-den-Berg.
Op dinsdag 21 april wordt de film vertoond in zaal
Santro, Tiensesteenweg 61 in 3211 Binkom, om 14
uur en om 20 uur.
Zowel in Heist o/d Berg als in Binkom volgt er na iedere
vertoning een nabespreking door de crew.
Alle inkomsten zijn ten voordele van het project ‘Brick
by Brick’.

BIKAS ON LINE
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José Smulders en haar man Guy Der Kinderen schrijven
in Oud-Turnhout en omstreken ondertussen geschiedenis met hun ontbijttraditie. Ook dit jaar steken zij met
hun ploeg vrijwilligers en sympathisanten opnieuw de
handen uit de mouwen om nogmaals een ontbijttafel
te vullen met allerlei lekkers.
Zoals je kan zien op de flyer gaat dit jaar de opbrengst
naar het Manjuwa waterproject. Op pagina 6 staat
het project omschreven. Het is de bedoeling om twee
dorpen, bestaande uit 209 woningen, één school en
een klooster, van stromend water te voorzien.
Tijdens het ontbijt zal een power point presentatie vertoond worden van de officiële opening van de nieuwe
school in Khandbari en ook van het waterproject. Zo
krijgen de aanwezigen een idee waar men mee bezig is.
Natuurlijk hopen Guy en José dat jullie weer massaal
aanwezig zullen zijn. Je krijgt alvast hun warme groeten en een welgemeend DHANYABAD – dankjewel!

SOLIDARITEITSBRUNCH
GIERLE
Oxfam Wereldwinkel Gierle organiseert in samenwerking
met Balavikas vzw (India), Hourra (Burkina Faso), schoolproject Yoce, Sitima, Malawi en BIKAS een solidariteitsbrunch op zondag 8 maart van 10 tot 14 uur in
parochiezaal Sint-Jan, De Nefstraat in Gierle.
• Volwassenen betalen 17 euro, kinderen tot 11 jaar 10
euro, kinderen jonger dan 4 jaar gratis.
• Vooraf inschrijven op gierle@oww.be; 014 55 35 61 of
0484 91 96 68.
BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020
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BIKAS ACTIEF
VL@S GISTEL
STEUNT HAKU

Op 8 januari gaf onze voorzitster Betty Moureaux een
voordracht in Gistel voor de Vlaamse Actieve Senioren.
Aan de hand van beelden gaf zij weer hoe mooi Nepal kan
zijn en hoe verwoestend de aardbeving van 2015 voor de
bergdorpen van Haku was.
Men keek vol verwondering toe hoeveel er in bijna vijf jaar
tijd met de hulp van Bikas in de Haku dorpen gerealiseerd
werd. Het werd een aangename en boeiende namiddag
met een zeer geïnteresseerd publiek. Bedankt aan de
mensen van het Vl@s van Gistel voor de kans om dit te
mogen tonen en ook voor jullie steun.
Wil ook jij een voordacht voor jouw vereniging organiseren, dat kan. Stuur een mailtje naar
info@bikas.be zodat we kunnen afspreken.

VIJF INTERESSANTE
REISTIPS

HIMALAYA
WORDT GROENER

ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE

Voor wie luistert naar de lokroep ‘visit Nepal 2020’.

Satellietbeelden tonen hoe het plantenleven rond de
Mount Everest en in een groot deel van de Himalaya
zich aan het uitbreiden is. Dit ligt in het verlengde van
de snelheid waarmee het ijs smelt als gevolg van de
klimaatverandering.

ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE
NIET LANGER
TOEKOMSTMUZIEK
VOOR NEPAL

Vermijd het traditionele hoogseizoen dat zich situeert
tussen begin oktober en half november. Door het veranderende klimaat ontpopt de maand december zich
steeds meer en meer voor een waardig alternatief als je
geen trektocht boven de 4000 meter van plan bent. Het
kan ’s nachts wat frisser zijn maar overdag is het zeer
aangenaam.
Ook het vroege voorjaar - eind februari, maart – is een zeer
interessante periode. Alles komt in bloei en de Nepalezen
zijn terug aan het werk op de velden. Op veel trekkings
is het verrassend rustig zodat je volop kan genieten van
de rododendrons.
Een minder klassieke reisroute kan minstens even mooi,
zelfs mooier zijn. Beperk je dus niet tot de Everest of Annapurna, maar denk ook aan Langtang, de vallei van Arun
of Manaslu…
Verblijf buiten Kathmandu. Kies bijvoorbeeld voor Bhaktapur, een middeleeuwse haast verkeersvrije stad. Verkies je
toch de hoofdstad zoek dan in het middeleeuwse centrum
een mooi hotelletje met tuin waar je vergeet dat je je in
een wereldstad bevindt.
Geniet ook eens van de couleur locale in minder gekende
plekken en laat je leiden door een goede gids. Zo is Dhulikel
een mooi alternatief voor Nagarkot om de Himalayareuzen
te bewonderen.
Neem vooral je tijd voor een reis door Nepal. Door te veel
te reizen verlies je aan reisbeleving. Neem gerust een
halve dag de tijd om een tempel te bezoeken. Zo zal je op
het einde van je reis meer voeling hebben met de cultuur
en de mensen dan iemand die ‘5 tempels in 1 dag’ heeft
gezien. Dit geldt ook voor trekkings, een rustdag inlassen
en je zal Nepal nog intenser beleven…

In de loop der jaren is de subnivale vegetatie’ in
de Himalaya geëvolueerd. Hiermee bedoelt men de
plantengroei in de zone tussen de boomgrens en de
sneeuwgrens, dus de zone tussen de grens waar bomen
voorkomen en de grens waar altijd sneeuw blijft liggen.
Het is de hoogst gelegen zone waar nog plantengroei
mogelijk is.
Wetenschappers van de universiteit van Exeter (VK)
bekeken de evolutie in de Hindu Kush Himalaya, een gebied dat zich uitstrekt over 4,2 miljoen m², van Afghanistan in het westen over Pakistan, India, Nepal, China,
Bhutan en Bangladesh tot Myanmar in het oosten. In
die regio ontspringen tien van de belangrijkste rivieren
in Azië. Het gebied bevat eveneens het grootste volume
aan ijs en sneeuw buiten de Noord- en de Zuidpool.
De onherbergzame zone met subnivale flora wordt
gekenmerkt door vooral lage plantengroei van grassen
en struiken en met sneeuw die blijft liggen in de koude
seizoenen en die weer smelt tijdens de korte zomers.
De wetenschappers gebruikten beelden van de Landsatsatellieten van de NASA waarop ze konden vaststellen
dat het gebied met plantengroei 5 tot 15 keer groter is
dan het gebied met permanente gletsjers en sneeuw.
Ze deelden het gebied op in aparte hoogtezones en
ze stelden vast dat overal de plantengroei was toegenomen doorheen de jaren. Vooral in de zone tussen
5000 en 5 500 meter was de toename het sterkst. Een
andere studie toonde aan dat de snelheid waarmee het
ijs smelt tussen 2000 en 2016 verdubbeld is.
Het is nog onduidelijk welke de gevolgen zullen zijn
voor de waterkringloop. De Hindu Kush Himalaya wordt
niet zomaar de ‘watertorens van Azië’ genoemd. Meer
dan 1,4 miljard mensen zijn voor hun watervoorziening
afhankelijk van dit gebied.
Hoe de toegenomen plantengroei invloed kan hebben
op de watervoorziening is nog een vraagteken. Studies
in de Noordpool spraken van een mogelijke opwarming
van de omgeving omdat de planten meer licht opnemen
en zo de bodem verwarmen. Maar dat betekent nog niet
dat voor de Himalaya hetzelfde scenario zou gelden.
De enige studie die daarover werd uitgevoerd, in Tibet,
spreekt van een verkoelend effect van het water dat via
de bladeren van de planten verspreid wordt.
De Himalaya is nog een zo goed als onontgonnen
gebied waar nog veel onderzoek moet gebeuren. De
wetenschappers zullen via nieuwe studies en veldwerk
de bevindingen moeten toetsen aan de realiteit.
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Het land ontwikkelt zich snel op het gebied van artificiële
intelligentie (AI). Fusemachines Nepal (*) produceert niet
alleen algoritmes (soort wiskundige recepten) voor machine
learning-software maar het leidt ook ingenieurs op. AIstudenten worden getraind in nieuwe technologie.
Een groeiend aantal softwarebedrijven huurt lokaal talent in.
Deze bedrijven hebben klanten in Noord-Amerika en Europa.
Maar de ontwikkelingen in de sector gaan razendsnel en
daarom is voortdurende bijscholing van zowel softwareingenieurs als pas afgestudeerden nodig om aan de eisen
van de klanten te kunnen voldoen.
De Verenigde Staten alleen al hebben in de komende vijf jaar
200 000 datawetenschappers nodig. De overgrote meerderheid daarvan komt uit het Verenigd Koninkrijk, Finland, Singapore, China en Inda. Daarom richt Fusemachines Nepal zich
ook op het onderwijs. De afgelopen twintig jaar werd Nepal
een gewild land voor het uitbesteden van de ontwikkeling
van software en apps, websitedesign en gegevensbeheer. Dat
was grotendeels te danken aan de goedkope Engelssprekende
arbeidskrachten.
De ontwikkeling van AI zal niet alleen banen creëren maar
zal het land ook de mogelijkheid geven de efficiëntie en
productiviteit op de werkvloer te verhogen. Zeker in de
gezondheidszorg zal het een belangrijke evolutie teweegbrengen. Ook zullen met doelgerichte advertenties en
gepersonaliseerde reizen toeristen aangetrokken worden
tijdens Visit Nepal 2020.
De ingenieurs van Fusemachines werken ook aan een voor
Nepal eerste systeem voor ‘Optical Character Recognition’
(OCR) – optische tekenherkenning – zodat handgeschreven
formulieren gedigitaliseerd en vertaald kunnen worden in het
Engels. Dit zal een kentering teweegbrengen in sectoren waar
pen en papier nog steeds de norm zijn, zoals het bankwezen,
ziekenhuizen, de overheid…
Nepal, een land in ontwikkeling met tal van mogelijkheden,
waar een volk voor grote uitdagingen komt te staan…
(*) Fusemachines Nepal, opgericht in 2011, is een pionier op
het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie.
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*TELEX*TELEX*TELEX*
ZEVEN VERMISTEN NA LAWINE
De wandelaars kwamen half januari terecht in een lawine op de
flanken van de Annapurna (8091 meter). De lawine werd veroorzaakt door zware regen- en sneeuwbuien. Onder de zeven
vermisten waren vier Zuid-Koreanen en drie lokale gidsen. De
reddingteams van de politie die naar de regio werden gestuurd,
werden gehinderd door het slechte weer. De helikopters slaagden
er niet in om te landen in de buurt van het dorp. Meer dan 200
andere wandelaars die in de regio vastzaten, konden wel in veiligheid worden gebracht. Na enkele dagen werd de zoektocht naar de
zeven bergbeklimmers stilgelegd na nieuwe lawines. Als het weer
beter wordt zal verder worden gezocht.
BARBAARS BLOEDBAD, EEN BETERE NAAM VOOR
GADHIMAI FESTIVAL
Duizenden dieren werden begin december geslacht in de Gadhimai
tempel van Bariyarpur in het Bara district, 160 km ten zuiden van
Kathmandu. Sinds 270 jaar vinden deze massaslachtingen plaats
om zogezegd de goden gunstig te stemmen. De ‘offerandes’ verwijzen naar de legende van de godin Gadhimai die zou verschenen
zijn in de droom van een gevangene. Ze beloofde hem vrijheid
in ruil voor een bloedoffer. Deze legende resulteert om de vijf
jaar in een gruwelijk bloedbad waarbij duizenden dieren in de
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meest hartverscheurende omstandigheden worden omgebracht.
Niettegenstaande het Nepalese Hooggerechtshof oordeelde dat
deze hindoe praktijk moest verboden worden, werden er ook dit
keer duizenden dieren zinloos onthoofd. De afgehakte hoofden
worden in grote kuilen verbrand, de huiden verkocht en het vlees
gebruikt door de lokale gemeenschap. Ondertussen zou het Nepalese ministerie van toerisme begonnen zijn met het uitvoeren
van het vonnis. Maar, zegt men aldaar, tradities kunnen niet van
de ene dag op de andere verboden worden.
BRUGGE, EEN STAD WAAR VEEL NATIONALITEITEN ZICH THUIS VOELEN
Brugge telde op 31 december 2019 118 610 inwoners, 434 meer
dan het recordjaar voordien. Brugge is één van de duurste steden
in Vlaanderen qua woningprijzen. Na de Belgen zijn de Roemenen
het vaakst vertegenwoordigd in de stad. Eind vorig jaar woonden
er iets meer dan duizend in de West-Vlaamse hoofdstad. Dat is
net iets meer dan de Nederlanders, de Polen en de Fransen. Nog
in de top tien staan mensen uit Afghanistan en Nepal. Toch is het
aantal Nepalezen opvallend gedaald, vroeger stonden ze vaak in
de top 3 van de buitenlandse nationaliteiten. De Nepalezen zijn
in Brugge voornamelijk actief in de horeca en de toerismesector..

*TELEX*TELEX*TELEX*
LUIPAARD DOODT PEUTER
Eind vorig jaar werd in het district Tanahu, in het centrum van
Nepal, een tweejarig jongetje meegesleurd door een luipaard. Het
kindje zat alleen voor het huis toen het werd aangevallen door de
panter. De resten van de peuter werden ongeveer een kilometer
verderop gevonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten had het
roofdier zeker 70 procent van het kind verslonden. Gedurende de
afgelopen twee jaar zijn in het district al een tiental kinderen dood
aangetroffen na aanvallen van wilde dieren. Omdat veel mensen
zijn uitgeweken naar de steden en in de meeste dorpen geen landbouw meer wordt bedreven, breiden de bossen zich uit waardoor
ook de habitat van de wilde dieren groter wordt.
KLEINSTE MAN TER WERELD OVERLEDEN
Khagendra Thapa Magar werd niet groter dan 67,08 centimeter en
hij overleed op 16 januari op zijn 27e aan een longontsteking. Hij
stond sinds 2010 in het Guinness Book of Records als de kleinste
man ter wereld die zelfstandig kon stappen. Bij die gelegenheid
werd hij gefotografeerd met het officiële certificaat, een document
dat bijna zo groot was als hijzelf. Hij woonde zijn leven lang in
Pokhara waar hij zijn vader hielp in diens voedingswinkeltje. Zijn
beroemdheid als kleinste man gaf hem wel de gelegenheid een stuk
van de wereld te zien. Zo was hij een graag geziene gast tijdens de

verkiezing van Miss Nepal en verscheen hij ook in Europese en
Amerikaanse shows. Met zijn zes kilogram was hij eveneens een
levende reclame voor Nepal. De toeristische dienst speelde hem
uit in een campagne als ‘de kleinste man ter wereld geboren in het
land met de hoogste berg ter wereld’.
STRAFMAAT VOOR CHHAUPADI GEKEND
Sinds eind december vorig jaar is ‘Chhaupadi’ dan ook werkelijk
strafbaar. Nepalezen die vrouwen naar een ‘menstruatiehut’ sturen
wanneer zij ongesteld zijn riskeren een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Ook kunnen hun staatsuitkeringen geweigerd
worden. De Nepalese regering startte een onderzoek nadat eind
vorig jaar een 21-jarige vrouw stierf in zo’n hok, nadat ze een
vuur had aangestoken om zichzelf warm te houden waardoor de
hut in brand vloog. Uit een recent onderzoek blijkt dat nog 77
procent van de meisjes tussen de 14 en 19 jaar oud in de provincie
Karnali tijdens hun ongesteldheid wordt geïsoleerd. In 2005 werd
het ritueel verboden maar het komt nog steeds voor. Nu staat de
strafmaat dus ook op papier.
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GROETJES UIT EEN
REGENACHTIG
BHAKTAPUR
Ontvangen op vrijdag 17 januari van Paul en Carine
Ze namen er twee dagjes rust om te genezen van
een hardnekkige verkoudheid die ze opliepen in
een kil en in smog gehuld Kathmandu. Ze stuurden
bijgaande foto door van hun bezoek aan de Brick
Children School. Daar vond een vormingsdag plaats
voor het pedagogisch personeel en de zeven kleuterjuffen van de satellietschooltjes.
Ze brachten ook een dag door in het Cerebral Palsy
Centrum samen met de ouders, kindjes en therapeuten. Ze gaven er een training voor de 12 begeleiders
van de kleintjes met een beperking.
Ondertussen zetten ze hun pedagogische trip
verder. In het volgende tijdschrift zullen ze verslag
uitbrengen.

REDACTIE
De redactie van het BIKAS tijdschrift is in handen
van Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas. Je 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…

https://www.bikas.org/
Onze webmaster Omer
D’Hondt is ondertussen
volop bezig om onze website volledig drietalig gebruiksklaar te maken. Heb
je suggesties? Mail ze dan
door naar omer@bikas.be.
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