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Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent.
(Dalai Lama)

EEN WEG VOOR NEPAL… DE SAILASADAK
Op zaterdag 20 februari is Fik Seymus van ons heengegaan. Hij
was eind december 80 jaar geworden.
Zijn overlijden kwam niet alleen hard aan bij zijn kinderen en
kleinkinderen, ook in Nepal rouwen ze om hun Papu.
Hem Chalaugain beschrijft het als volgt: “Het is onvoorstelbaar
dat Papu zoveel van Nepal hield. Alles wat hij in Mol had, liet hij
achter voor Nepal…de bergen, planten, bloemen en mensen hier.”
Fik woonde tien jaar in Nepal. Hij leerde er veel mensen kennen
onder wie ook Angnima Tamang, de imker en drijvende kracht

achter Paramendo Eco Farming. Angnima denkt met weemoed
terug aan hun eerste ontmoeting in de bergen van Langtang:
“Fik heeft me veel dingen over fruitbomen geleerd en ik volg
zijn principes nog steeds. Zijn manier van snoeien en enten is
zeer uniek en zinvol”.
Ter nagedachtenis van Fik vertel ik graag het verhaal achter de
Sailasadak. De hierbij gepubliceerde foto’s zijn onder andere van
Ria Vanhecke (RVH) die aanwezig was bij de start van de werken.

RHV

RHV

De overige foto’s werden door Fik of door Hem Chaulagain of door
mij genomen tijdens de openingsplechtigheid van de Sailasadak.
Het is een verhaal van hoop op betere tijden, van geloof in een
betere toekomst, van doorzettingsvermogen en samenwerking…
Iets waar we ons in deze coronatijden kunnen aan optrekken.
Het verhaal van een weg, de Sailasadak.. en de man achter de
weg, Fik Seymus…

nemen, waardoor de landeigendom niet in drie maar in vier werd
opgedeeld, zijnde de Chaulagain zonen Nakul, Yubak en Hem en
de vondeling Saila. Het grote hart van de Chaulagains had nog
plaats voor Saila, het jongetje dat zijn weg had gevonden naar
zijn echte thuis. Saila, symbolischer kan de naam voor de weg
dus niet zijn. Ondertussen woont Saila nog steeds in Kharekhola
en is hij gehuwd met Saru en vader van een dochtertje Radhika.

Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas en redactie tijdschrift

Sinds 8 mei 2007 is het ‘geitenpaadje’ verleden tijd, en die datum
was een historische dag voor de inwoners van Kharekhola. De dag
startte somber want het had de nacht voordien flink geregend
en geonweerd. Toch kwamen al vroeg vele groepjes mensen
afgezakt naar het midden van de Sailasadak, waar het podium
was opgesteld van waarop het formele programma zou worden
gepresenteerd.
De organisatoren hadden geen idee van het aantal bezoekers,
buiten de genodigden. Ze hoopten alleszins dat iedereen tijdig zou
arriveren, rekening houdende met het ‘Nepali time’ fenomeen (dat
duurt ‘ietsje’ langer dan ons plaatselijk kwartiertje!). De koks van
dienst waren al vroeg in de morgen in de weer met het bereiden
van de maaltijd.
Net zoals hij de werkzaamheden aan de Sailasadak had opgevolgd, zo had Papu Fik ook hier de touwtjes strak in handen. Er
waren vooraf uitnodigingen rondgestuurd, ingekaderde oorkonden gemaakt voor diegenen die land hadden afgestaan voor de
constructie van de weg, alles was voorzien om er een eenvoudig
ritueel van te maken. Ik vertegenwoordigde Bikas.

Fik Seymus, gepensioneerd groenambtenaar van de gemeente Mol,
ruilde in 2005 België voor Nepal. Tijdens zijn vorige reizen had
hij daar de familie Chaulagain leren kennen. Het geboortedorp
van de jonge Chaulagain telgen was Kharekhola, een dorpje in
het Kavrepalanchok district in de Bagmati Zone.
In die tijd was Kharekhola nog via een ‘geitenpaadje’ met Kolati
(het dichtstbijzijnde dorp) verbonden. Al vlug rijpte bij Fik het plan
om beide dorpen te verbinden met een 5 km lange weg.
Fik had tijdens een korte vakantie, die hem in juli 2006 samen met
Nakul Chaulagain naar België bracht, zijn project uit te doeken
gedaan tijdens een ‘party’ in de tuin van zijn voormalige woning in
Mol (in de Antwerpse Kempen). Op dat feestje was ook Jill Vervoort
aanwezig, toen voorzitter van Bikas. Jill ging er mee akkoord om
het project voor te leggen aan het Bikas bestuur. In september
van dat jaar trok ik samen met Jill én met een grondig uitgewerkt
dossier onder de arm naar de Mimosastraat in Berchem waar Jos
Gobert, zijn vrouw Betsy en de rest van het toenmalige bestuur ons
opwachtten. Bikas was bereid om het project financieel te steunen.
De werken startten al in december, met aanvankelijk een klein
budget en een beperkt aantal werkkrachten. Toen het geld van
Bikas op de Nepalese rekening was gestort, werd er onder meer
een bulldozer gehuurd waardoor de weg op heel korte tijd kon
aangelegd worden. Op 8 mei 2007 was het zover! De weg, de
Sailasadak, werd plechtig ingehuldigd in de aanwezigheid van
meer dan duizend bezoekers uit de omstreken.
‘Sadak’ is het Nepalese woord voor ‘weg’. Maar waar komt ‘Saila’
dan vandaan? Het antwoord hierop is een verhaal apart.
Eind vorige eeuw trof Nakul, de oudste zoon van de Chaulagains, in
de nabijheid van het riviertje Kahare een verlaten en verwaarloosd
jongetje van zowat zeven jaar aan. Het was door zijn stiefmoeder
het huis uitgezet omdat tijdens zijn werk bij het hoeden van de
geiten één van de diertjes ten prooi was gevallen aan een luipaard.
Nakul nam het kind mee naar huis waar het eten en onderdak
kreeg. Het werd ingezet bij het werk op de boerderij. Na een tijd
besliste de familieraad om Saila als volwaardige ‘erfzoon’ op te

Om één uur ’s middags werd het startsein gegeven met een
welkomstlied en een dans voor de gasten, gebracht door de
dorpsmeisjes. Purna Chaulagain, voorzitter van het Sailasadak
Constructie Comité sprak zijn vreugde uit over het succesvolle
resultaat van het Saila project. Nakul Chaulagain legde de nadruk
op de financiële steun van Bikas.
Lokale politieke vertegenwoordigers waren verstomd over het
resultaat: 5 km weg met een beperkt budget op zo een korte tijd.
Ze beloofden van bij de overheid aan te kloppen om naar het
voorbeeld van de Sailasadak ook andere nabijgelegen dorpjes uit
hun isolement te halen.
Als alles gezegd was, werden de ‘Certificaten van Dankbaarheid’
uitgereikt. Gegraveerde stenen werden overhandigd aan hen die
een bijzondere bijdrage hadden geleverd voor het welslagen van
het project. Daarna volgde het ritueel om de weg plechtig te
openen en werd het lint doorgeknipt. Een plaatselijke band zorgde
voor de muzikale omlijsting. En dan, dan was het etenstijd!
Plezant detail: ‘koken voor meer dan 1000 man, van een grootkeuken gesproken!’ Drie grote geiten verwisselden het tijdelijke met

het eeuwige en gingen in de kookpotten, samen met 15 kg
bruine bonen, 50 kg aardappelen, 10 kg uien, 3 kg zout, 20
witte kolen, 30 kg wortelen, 10 kg suiker (onder meer voor het
zelf gebrouwen ‘aperitief’), vier grote zakken geplette rijst, 5
kg kruiden… Met als resultaat dat Kharekhola sindsdien in de
regio een culinaire faam heeft verworven! Deze opmerkelijke
dag ging voorbij onder een schitterende zon.
De mensen van Kharekhola zijn nog steeds heel blij en fier
met de Sailasadak die ze ‘juweel van het dorp’ noemen.
Fik Seymus zei over de Sailasadak destijds het volgende:
“Onze weg zal voor vele Belgen geen weg zijn. Hij lijkt
meer op een omgewoeld aardappelveld. Geen asfalt, beton
of boordstenen, geen riolering, niets van dat alles. Voor de
Nepalees daarentegen is het een bovenste beste weg en een
4x4 wagen kan daar perfect rijden. Ook de kleinere autocars
ploegen er doorheen.”
In de jaren die volgden heeft de weg uiteraard herstellings- en
aanpassingswerken ondergaan. Op enkele plaatsen is de weg
verbreed waar compacte rotswanden werden weggehaald.
Gaasnetten werden aangebracht om te beletten dat vallende
stenen op de weg terechtkomen. In een kwelgebied werden
rioolbuizen onder de weg aangebracht die het overtollige
water kunnen afvoeren.
Ook de Sailasadak heeft te lijden gehad onder de zware aardbevingen van 2015. Vooral de tweede zware aardschok van
12 mei bracht heel wat schade toe, ook aan de huizen en de
dorpsschool. De dorpelingen hebben direct na de beving de
weg hersteld met de middelen die ze hadden. De Sailasadak
vormde immers een belangrijke schakel in de hulpverlening
naar afgelegen gebieden toe.
Bikas heeft ook het herstel van de Sailasadak financieel
ondersteund.
De Sailasadak vond weerklank tot in Kathmandu. Ondertussen heeft de overheid geïnvesteerd in de verdere uitbreiding
ervan en zijn meerdere omliggende dorpen verbonden met de
weg. Heel het gebied is ontsloten en de wegen leiden er via
de Sailasadak tot Dolalghat, van waaruit ook een busdienst
vertrekt naar de hoofdstad.
We kunnen dus met enige fierheid de Sailasadak de pionier
van de ontsluiting van het gebied noemen.
Dan rest er mij enkel nog af te sluiten met een oeroude wijsheid: ‘Waar een wil is, is een weg.’
zie ook: https://www.bikas.org/
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MANJUWA WATERPROJECT
STROMEND WATER IN MANJUWA,
een droom is in vervulling gegaan!
In 2019 werd aan Bikas gevraagd om te helpen bij een waterproject voor de Mahure dorpen in het Kavre district.
Na de aardbeving van 2015 kregen de dorpen geen water meer
en waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om hun
dagelijks water te halen.
Vele uren per dag waren vooral vrouwen en kinderen met deze
zware taak bezig.
Nog geen anderhalf jaar later kunnen we met grote fierheid melden dat dit project tot een goed einde is gebracht. Een droom is
in vervulling gegaan!
Meer dan 1000 mensen, zo’n 209 huisgezinnen, hebben nu een
eigen kraan aan hun huis. Ook de school, het klooster, de tempel
en de hulppost worden van water voorzien. Het levensbelangrijke
water stroomt naar de 214 wateraansluitingen.
Bij de dorpsbewoners was er een enorme gedrevenheid om zo
vlug mogelijk dit project tot een goed einde te brengen. Zelfs de
coronacrisis kon hun enthousiasme niet temperen. Het enige doel
dat de dorpelingen voor ogen hadden, was om zo vlug mogelijk
over stromend water te beschikken.
Aan een verbluffend snel tempo werd er gewerkt. Aan de hand
van de vele foto’s, die we op regelmatige tijdstippen toegestuurd
kregen, volgden we de vooruitgang op de voet. Het verbaasde ons
ten zeerste dat men ondanks de beperkte mogelijkheden en de
weinige professionele werktuigen zeer vakkundig werk leverde.
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Ze overbrugden een hoogteverschil van 300 meter om het bronwater uit de vallei naar boven te pompen. Ze legden een elektriciteitslijn aan waarop de pomp werd aangesloten. Vele kilometers
waterleiding verdelen het water en bij ieder huis heeft men een
kraan voorzien. Ook is er bij iedere kraan een meter geplaatst
zodat men maandelijks het verbruik kan aflezen. Aan de hand van
de meterstand wordt berekend hoeveel de (kleine) bijdrage is die
men dient te betalen. Grote verbruikers moeten extra betalen.
Bikas vindt het belangrijk dat een project gedragen wordt door de
lokale gemeenschap. Onze projecten zijn altijd van bepaalde duur
en na realisatie dragen we het beheer en de verantwoordelijkheid
over aan de lokale gemeenschap.
Zoals contractueel vastgelegd is de laatste schijf betaald nadat alle
voorwaarden voldaan zijn. Vanaf nu draagt de dorpsgemeenschap
van Mahure zelf zorg voor hun project. Zij moeten zelf instaan
voor de verdere opvolging en het onderhoud.
Met de maandelijkse bijdragen die ze ophalen, kan men eventuele
onderhoudswerken betalen, ook het loon van een toezichthouder.
Jitlal Shrestsha kreeg een training en is belast met de dagelijkse
controle en het onderhoud van de leidingen, de reservoirs, de
watertanks en de pomp. Mogelijke problemen dient hij op te lossen en te rapporteren aan het watercomité.
Geregeld wordt er vergaderd zodat alles goed opgevolgd kan
worden en men kan ingrijpen waar nodig.
De lokale gemeenschap leverde 25 procent van de kosten van dit
project onder meer met gratis arbeid. Bikas betaalde 75 procent
van de totale kost, zo’n 112 600 euro.

Omheining wordt gemaakt

Binnen Bikas was het zowel de groep van Khandbari
van bestuurslid José Smulders als de groep van Haku
van onze voorzitster Betty Moureaux die dit project
ondersteunden. Samen hebben zij hun schouders
gezet onder dit project zodat het levensbelangrijke
water weer kon stromen in Mahure.
Maar het is dankzij de vele sponsors, die hun
steentje bijdroegen, dat we dit geld bijeen hebben
gekregen. Zonder jullie hulp hadden we dit mooie en
zeer noodzakelijke project nooit kunnen realiseren.
Onze dankbaarheid vanuit Bikas is dan ook heel
groot aan iedereen die meehielp.
Nog groter is de dankbaarheid van de dorpsbewoners van Mahure die ontzettend blij zijn met het
water dat elke dag uit hun kraan loopt.
Een jarenlange droom is eindelijk in vervulling
gegaan!

Een waterkraan aan huis
waterkruik vullen aan eigen
waterkraan

Aan iedere sponsor zeggen wij “dhanyabad, dank je
wel” voor jullie steun! Elke druppel telt!
Ook de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille,
Mol en Zonhoven evenals de provincie Antwerpen
en het drinkwaterbedrijf Pidpa willen we van harte
bedanken voor hun duit in het zakje.
Dit najaar hopen we dit mooie project te bezoeken.
We willen heel graag de hardwerkende dorpsbewo-

De watertank wordt gevuld
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Kinderen bereiden een moestuin voor. Ze pakken de stenen weg voordat het ploegen kan beginnen.

ners bedanken voor hun enorme inzet en hun vlotte
samenwerking. Heel graag willen we dan een glas
water heffen op ieders gezondheid. Proost!
Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw Bikas
Voor meer foto’s kan je terecht op onze website:
https://bikas.org/manjuwa en op facebook: Manjuwa
Drinking Water&Sanitation

aansluiten van de pijp

Van School tot School
Op zoek naar een evenwicht

nieuwe
elektriciteitspale
n

twee watertanks
afwerking van één van de

pomphuis en waterreservoir in de vallei

Sluiten we de scholen of kiezen we ervoor om ze met de nodige
maatregelen open te houden?
Het is een vraag die niet alleen onze beleidsmakers en onderwijsmensen aangaat, maar ook de nationale overheid, de lokale
besturen en de leerkrachten in Nepal.
Een normaal schooljaar loopt van eind april tot eind maart, maar
Nepal ging vanaf 24 maart 2020 in lockdown en het heeft lang
geduurd voordat leraren alternatieve lesmethoden konden gebruiken om min of meer in de behoeften van de studenten te voorzien.
Sinds september 2020 stimuleert de overheid virtueel leren en
erkent ze studie vanuit vijf verschillende invalshoeken: in kleine
groepen, via radio, via televisie, online studie en offline studie.
Al deze onderwijstechnieken zijn echter nieuw en zonder de juiste
begeleiding kunnen leraren zich verloren voelen. Bovendien blijkt
uit een recent rapport van Unicef dat drie op de tien studenten
geen toegang hebben tot de virtuele leermiddelen.
Het probleem is om verschillende redenen het meest prominent
in de scholen op het afgelegen platteland.
De plaatselijke overheden zijn pas sinds een recente hervorming
in 2018 verantwoordelijk voor het onderwijs in hun gebied en
hebben nog niet de ervaring of het nodige personeel om deze
moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden.

verdeelkraan beneden in de val

lei

aansluiten van de pijpleiding
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Leraren die op plattelandsscholen werken, hebben soms weinig
(of zelfs geen) formele pedagogische opleiding genoten, ze wonen misschien ver van hun lesgebied en zijn, als gevolg van het
reisverbod tijdens lockdown, afwezig in de scholen of de dorpen
waar ze normaal gesproken werken.

Slechts bij hoge uitzondering hebben leraren computervaardigheden of toegang tot een computer. Bijna geen enkele landelijke
overheidsschool in het werkgebied van CEPP heeft überhaupt een
computer. Computervaardigheden maken deel uit van het curriculum, maar worden aangeleerd… met behulp van een schoolbord
/ whiteboard. Dorpen en scholen hebben soms geen elektriciteit
en internettoegang is nog steeds zeldzaam.
Hoe hebben onze CEPP-partners (het Centre for Educational
Policies and Practices) geprobeerd samen te werken met de
scholen en gemeenten in hun werkgebied, de districten Sindhuli
en Makwanpur?
Inmiddels zijn de scholen heropend en proberen ze om weer normaal te functioneren. De Nepalese regering heeft het academische
jaar verlengd tot half april en heeft de opleiding met 30procent
verminderd, wat verlichting biedt aan de leraren die met alle
middelen proberen ‘de studie af te maken’. Een terugkeer naar
normaliteit is een verademing voor de meeste leraren en scholen.
Ideeën die floreerden rond leren buiten de school, en weg van
de cursusboeken, zijn vervangen door routineonderwijs op basis
van leerboeken, vaak beperkt tot herhaling en het onthouden
van inhoud.
CEPP zet zijn gebruikelijke taak voort om met ouders te praten,
de schoolcomités op te leiden over hun verantwoordelijkheden en
klaslokalen te verbeteren met de hulp van ouders en leerkrachten.
Veel scholen, waaronder Hakpara en Jutepani in Sindhuli-district,
hebben kleuteronderwijs (Early Childhood Development Grade
of ECD) toegevoegd onder de nieuwe bepalingen van het lokale
bestuur. Ze hebben ‘leraren’ aangesteld, maar deze hebben geen
lerarenopleiding gevolgd. Daarom is CEPP van plan om de koBIKAS 32:2 - april / mei / juni 2021
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mende maanden trainingen aan te bieden die erop gericht zijn
de kinderen centraal te stellen in het onderwijsproces. Tot nu
toe gaat het onderwijs in deze klas niet verder dan het aanleren
van het westerse en het Devanagari-alfabet, met veel woorden
om uit het hoofd te leren en een overdreven nadruk op spelling
en op talen die de kinderen misschien niet kennen, met name
Nepalees en Engels. CEPP wil het belang benadrukken van de
moedertaal van de kinderen, die vaak Rai of Tamang is in deze
landelijke dorpen (slechts twee van de meer dan 100 talen die in
Nepal worden gesproken).
Het harde werk om moestuinen aan te leggen en het vergroenen
van de schoolomgeving werd vertraagd door de sluiting van de
scholen. Er zijn pogingen gedaan om ze nieuw leven in te blazen,
maar het proces krijgt nog niet voldoende aandacht in de race
om de leerboeken af te werken. Doordat er grond wordt voorzien
voor de aanleg van moestuinen, door het enthousiasme in de
school en door de steun van zowel Bikas als HeSpace Children’s
Foundation, wordt nu prioriteit gegeven aan de oprichting van een
natuurcentrum met een boomkwekerij en een moestuin. Er wordt
een specialist ingehuurd om lokale mensen aan te moedigen zich
in te zetten. Er wordt een pomp voorzien, zowel voor irrigatie als
om de school te voorzien van drinkbaar water.

ONZE PROJECTEN
De digitalisering is gestart met de aanschaf van tablets die kunnen worden gebruikt met een pendrive om afbeeldingen en tekst
op een plat oppervlak te projecteren. Voor de leerkrachten wordt
een training in digitale geletterdheid overwogen, maar die moet
nog worden gerealiseerd.
CEPP-medewerkers zijn druk bezig met een project om de plaatselijke overheden te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokaal
onderwijsplan, met onderwerpen die lokaal van belang zijn – een
eis van de centrale overheid. Door iemand van buiten de gemeenschap aan te werven, zou het risico op een onjuist curriculum reëel
zijn, en zou CEPP de kans missen om met de lokale overheid samen
te werken en gehoord te worden rond schoolbeleid.
Zowel in België als in Nepal doen alle betrokken partijen hun
best om in de onderwijsbehoeften van de kinderen te voorzien.
Nepalese leerkrachten zoeken een evenwicht tussen inhoud en
lesmethoden, tussen traditie en innovatie.
Als je de inspanningen van CEPP in dit opzicht wil
aanmoedigen, is jouw bijdrage welkom op de Bikasrekening BE32 2200 7878 0002. Vermeld ‘Van school tot
school’. We stellen jouw interesse en steun zeer op prijs.
Paul Beké en Carine Verleye

Kinderen uit het tweede leerjaar zoeken hun huis op de sociale kaart die op de muur is getekend.

8

BIKAS 32:2 - april / mei / juni 2021

DE SCHOLEN VAN HAKU
Watertekort!
Totaal onverwacht kregen we begin april een dringende vraag om
hulp binnen vanuit Thulo Haku.
De kranen die het dorp van water voorzien, zijn bijna drooggevallen.
Daar waar anders vele kranen voor het levensnoodzakelijke water
zorgen, rest er nu nog slechts één kraan waaruit water stroomt.
Het hele dorp komt hier water halen voor hun dagelijks gebruik.
Het is een uitzonderlijk droge winter geweest en ook het voorjaar
bracht geen neerslag.
Haku kreunt onder het watertekort. Naast de grote waternood
zijn er op vele plaatsen in Nepal bosbranden ontstaan. Hiervan
zijn ze in Haku gelukkig gespaard gebleven maar elders kleurt de
hemel grijs van de rook.
Het watertekort heeft ook gevolgen voor de school. Naast het wegvallen van drinkwater is er ook geen water meer voor de toiletten
en heeft men het sanitaire blok afgesloten. De jongeren moeten
nu noodgedwongen hun behoefte achter de omliggende struiken
doen. Dit brengt aanzienlijke vervuiling met zich mee en het risico
op infecties. Voor de meisjes is dit nog een groter probleem. Zij
vermijden om in het openbaar hun behoefte te doen en ze zullen
dan ook vlug afhaken om nog verder naar school te gaan.
Het schoolhoofd Dawa Norchung heeft een dringend hulpplan
gelanceerd. Men hoopt om zo vlug mogelijk een leiding te kunnen
aanleggen die water van 600 meter hoger en bijna twee kilometer
verder uit een rivier naar het dorp zal brengen.
Men wil bij de school een watertank plaatsen en enkele kraantjes.
Ook zal er water voor de toiletten worden voorzien. Men hoopt
om zo vlug mogelijk opnieuw water te hebben in de school.
Bikas is dadelijk op de noodvraag ingegaan. We overleggen met
de school en met DLPIU, de lokale onderwijsregering, die wil
meehelpen. Hoe vlugger de werkzaamheden beginnen hoe liever
want water is levensnoodzakelijk.

De studenten van de scholen in de vier Hakudorpen hebben hun
eindexamens afgelegd. Door de coronamaatregelen duurde het
schooljaar twee weken langer maar daarna konden de leerlingen
genieten van een welverdiende vakantie. Voor vele jongeren was
het vorige schooljaar een moeilijke periode met een school die af
en toe open was en met soms pogingen tot thuisonderwijs. Sommigen volgden een tijdje radioschool wat absoluut geen succes
was. TV school lag nog minder voor de hand omdat de meeste
jongeren gewoonweg geen TV hebben. In de grootsteden werd
online les gegeven via smartphones of computers. Dit kwam in
Haku helemaal niet ter sprake.
Maar het was vooral de onzekerheid, wat er allemaal kon gebeuren, dat de kinderen uit hun balans bracht. Wat zijn ze blij dat ze
dit ongewoon schooljaar kunnen afsluiten. Ze hopen vurig dat er
terug een normaal leerjaar komt. Het nieuwe jaar 2078 is op 14
april begonnen en het nieuwe schooljaar is enkele dagen daarna
gestart. Afwachten wat dit in petto zal hebben.
Ondertussen is men in Thulo Haku de laatste hand aan het leggen
aan een omheining rond het schoolterrein. Met man en macht
heeft men de materialen naar boven gedragen. Stalen palen, rollen
draad en twee poorten die nodig zijn om de metalen omheining
te maken.
Naast een hoofdtoegangspoort is er een tweede poort die als
nooduitgang kan dienen.
Bij de metalen omheining willen we ook een groene omheining
plaatsen. Zo kunnen struiken, heesters met bloemen of met fruit
voor een natuurlijke omtuining zorgen.
Normaal gezien ging Teeka, de verantwoordelijke van CEPP (Centre
for Educational Policies and Practices), al in maart naar Haku om
onder andere hierover advies te geven. Doch door onverwachte
omstandigheden is deze afspraak naar een latere datum verplaatst.
Bikas werkt al jaren samen met CEPP voor de projecten van
‘school tot school’.
BIKAS 32:2 - april / mei / juni 2021
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Nu bekijken we of er een samenwerking tussen
CEPP en de scholen van Haku mogelijk is. Vorig
jaar waren de leerkrachten van de vier Hakuscholen vragende partij om de trainingen te volgen. Zo
zouden ze nieuwe ideeën om les te geven kunnen
opdoen. Helaas strooide de coronacrisis roet in het
eten en alles werd ‘on hold’ gezet.
Nu, een jaar later, hopen we dat we langzamerhand kunnen opstarten met deze trainingen.

Tamangmoeder met haar zoontje op weg om water te halen

Ochtendgebed bij de school van Sanu Haku

De omheining wordt geplaatst in Thulo Haku

Bij de Hakuscholen wil men graag speeltoestellen
plaatsen op de schoolpleinen. CEPP zal ook hier
adviezen geven om voor toestellen vervaardigd
uit natuurlijke materialen te kiezen. Zij hebben
hiermee ervaring in andere scholen en dat kunnen
deze in Haku goed gebruiken.
Voor de allerkleinsten van de kleuterklassen vraagt
men educatieve materialen. Ook hier zullen we kijken wat nodig is en wat het meest aangewezen is.

Dragers met materiaal voor de omheining

De omheining wordt geplaatst in Thulo Haku

Je ziet dat we nog heel wat plannen hebben. Doch
voor één van onze grote plannen, een tweede
verdieping voor de school van Thulo Haku, is het
nog wachten. Zoals we al vreesden, heeft het
ontbinden van de Nepalese nationale regering in
december ervoor gezorgd dat er momenteel geen
beslissingen worden genomen.
De regering zal pas bij de start van het volgende
fiscale jaar geld vrij maken voor de bouw. Dit
fiscale jaar start half juli. Ook al hadden we zo
graag met de bouw gestart voor het regenseizoen
zou aanbreken, we zullen toch moeten wachten
tot later. Ons geduld wordt nog eens op de proef
gesteld. Maar uitstel is geen afstel, dat hebben
we al vaak gehoord en daar geloven we ook nu
weer in.
We hebben vele plannen in de Hakudorpen! Voor
sommige projecten hebben we op de pauzeknop
moeten drukken maar voor het waterprobleem
willen we heel vlug in actie schieten. Elke druppel
telt en elke steun is dan ook van harte welkom.
Wil jij Haku steunen, dan kan dit op het
rekeningnummer van BIKAS BE32 2200
7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast
bedankt voor jullie steun.
Voor meer foto’s en filmpjes kun je terecht op
onze website: https://bikas.org/haku
Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas
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MALLAJ

BELGIUM BRICK CHILDREN SCHOOL FOUNDATION

In Mallaj in Nepal, boven aan het
ezelspad, staat (nog steeds) een oud
schoolgebouw.

Op 21 maart 2021 werd aan de BBCSF het ondernemingsnummer
0765.441.153 toegekend.
Dit betekent dat de BBCSF nu volledige rechtspersoonlijkheid
heeft en zich vzw mag noemen.
Er zijn nog een aantal stappen te gaan voor we operationeel zijn
maar dat zullen jullie weldra vernemen in de nieuwsbrief van
de vzw BBCSF. Ondertussen loopt het project ‘Brick by Brick’
gewoon verder.

Zo begon in de vorige tijdschriften het
artikel over het project waaraan Bikas
wil meewerken. Sinds maart 2019 is er
heel wat gebeurd. De oudere bevolking
werd overtuigd om het oude gebouw
af te breken en te vervangen door
een nieuw. Plannen werden gemaakt,
aangepast en goedgekeurd. Een MoU
werd verstuurd en door onze Nepalese
vrienden getekend.

JO LOGGHE NOODFONDS
Het Mane Vigur Waterproject
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wensen Babu Lal Tamang, onze contactpersoon, en het voltallig Mane Vigur Water Supply Commitee het BIKAS-team
en alle sponsors “Happy New Year 2078 wishes to all of you!”.
Babu Lal meldt ons ook dat het sinds oktober 2020 weinig of niet geregend
heeft in vele delen van Nepal. Door de grote droogte ontstonden talrijke
bosbranden, die ook in Europa de TV journaals haalden. De intense rookontwikkeling veroorzaakte een enorme luchtvervuiling met zelfs sluiting van
de scholen als gevolg.
In grote delen van het land staan de waterbronnen droog en wordt de
bevolking met het watertekort geconfronteerd. (zie ook het artikel over het
Haku project)
“Maar… in Mane Vigur Village en Bongrel Dada hebben de inwoners geen enkel waterprobleem. Wanneer de dorpsbewoners mekaar ontmoeten babbelen
zij steeds over jullie… Zij praten steeds over jullie steun, hadden jullie hen
niet gesteund, dan zouden zij reeds hun dorp verlaten hebben wegens gebrek
aan water. Dankzij jullie steun kunnen zij water drinken.”, aldus Babu Lal.
Dit hartverwarmend bericht bewijst dat wij met onze steun een echte meerwaarde voor de Nepalese gemeenschap betekenen. Ons geld en onze inzet
werd goed besteed, een duidelijk positief resultaat.
Zo willen we verder werken en durven we ook in de toekomst
rekenen op jullie (financiële) steun.
Dat kan via de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met
vermelding van Jo Logghe NOODFONDS
(Fiscaal attest vanaf 40 euro)

Het zoeken naar een aannemer verloopt echter niet zo vlot als we wel
zouden willen. Daar de plaatselijke
overheid wil tussenkomen in de kosten
voor het gebouw, moet er volgens de
Nepalese wetgeving een nationale
aanbesteding gebeuren en dat kan
2 tot 3 maanden in beslag nemen.
Alvorens die aanbesteding kan uitgeschreven worden, zijn er nog heel wat
extra documenten nodig. Zoals jullie
waarschijnlijk wel weten en misschien
al aan den lijve hebben ondervonden,
draaien administratieve molens wel
eens langzaam. Maar we hebben nog
steeds goede moed en hopen op een
spoedige regeling.
Wil je dit project mee ondersteunen dan is je bijdrage meer
dan welkom op het rekeningnummer van Bikas
BE32 2200 7878 0002 met
vermelding Mallaj.

Eind februari 2021 werd een bedrag van 5 000 euro overgemaakt,
waarvan de helft bestemd was voor directe Covid-19 noodhulp en
de andere helft voor extra budget noodhulp Brick Children School
en Cerebral Palsy Centrum. Ons plaatselijk Kopila Nepa team kon
zich dankzij onze steun, samen met andere lokale partners en de
WHO engageren in een vaccinatiecampagne.
Ondertussen kregen al vele duizenden Nepalese mensen het
AstraZeneca vaccin toegediend, waaronder het medisch en onderwijzend personeel van de Brick Children scholen en het Cerebral
Palsy Centrum. Ook de ouders van de kinderen met een beperking
werden gevaccineerd.
In maart kregen 125 kinderen les op vijf verschillende plaatsen,
met name in de Brick Children School, Harisiddhi, Jharuwarasi,
Vip en Banepa. De klassen werden coronaproof georganiseerd en
het Kopila Nepa team zorgde voor de nodige ontsmettingsmiddelen en mondmaskers.
De verdeling van de schooluniformen, slippers en kousen werd
verdergezet. Er werden ook extra medicijnen aangekocht. Heel
wat kinderen waren immers ziek geworden door besmet water en
voedsel. De dokter van het CP centrum gaf hen bij de medische
controle Ibendazol, een stof die door de WHO op de lijst van essentiële medicijnen is geplaatst.

In de naaiklassen volgden 13 deelnemers de lessen. In een zelfstandig opgezet atelier werden jute draagtassen gemaakt, met
stof bedrukt door de Brick Children. De dames realiseerden al
een eerste omzet van ongeveer 24 000 Nepalese roepies, zo’n
175 euro. Proficiat!
In het Cerebral Palsy dagcentrum werden drie nieuwe kinderen
ingeschreven. Er werden in totaal 22 huisbezoeken afgelegd. Er is
dagelijks contact via internet tussen het Kopila Nepa team en de
ouders. Van zodra er een zekere stagnatie in de verspreiding van
het virus optreedt, zal het minibusje opnieuw ingezet worden om
de kinderen en hun moeders dagelijks te gaan ophalen.
Het Kopila Nepa team heeft mede dankzij de steun van zijn internationale partners en vooral dankzij jullie steun weer eens het
hoofd kunnen bieden aan een extreem moeilijke situatie.
Wij zijn iedereen die het project in de afgelopen 11 jaar steunde
bijzonder dankbaar. We beginnen nu een nieuw hoofdstuk als vzw
en hopen dat jullie het project in de komende jaren met evenveel
liefde zullen steunen. We houden jullie in dit tijdschrift en ook
via onze nieuwsbrief verder op de hoogte.
Contact met de vzw BBCSF kan u opnemen via e-mail:
alsichcan1432@gmail.com of via telefoon 0476 90 62 30.
De administratieve zetel van de vzw BBCSF: Meerbeekstraat 5,
3071 Erps-Kwerps.
Een dikke merci voor jullie steun en vertrouwen!
DHANYABAD
Met dank aan de gemeenten
Kortenberg, Lievegem en Lubbeek
voor de noodhulp die het project
‘Brick by Brick’ mocht ontvangen.

Jill Vervoort, José Smulders en Karel
Arets

Met dank, van de familie Logghe
Op bijgaande foto’s zien we de overgelukkige dorpelingen bij een bijeenkomst
over het Mane Vigur Waterproject.
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DHANYABAD
BEDANKT HIDROPLUS PIDPA
Onze oprechte dank voor de gulle bijdrage van 5 000 euro
die we voor de tweede keer mochten ontvangen voor het
waterproject Manjuwa.
Als gevolg van de zware aardbeving van 2015 was de
plaatselijke bron, die de dorpen van Mahure voorzag van
water, drooggevallen. Daardoor moesten de mensen 300
m naar beneden stappen om water te gaan halen uit de
rivieren. Dat dit een helse klus is die voornamelijk gedaan
wordt door de vrouwen en kinderen.
Dankzij onder andere de steun van Hidroplus Pidpa zijn
we erin geslaagd om dit project tot een goed einde te
brengen en hebben 209 woningen, een school en een
klooster nu een kraantje aan hun deur van waaruit ze
water uit kunnen tappen.

DHANYABAD

BEP (Burke E. Porter)
Europe NV steunt Haku
Het personeel van BEP Europe NV uit Brugge zette
tijdens de warmste week zijn beste beentje voor.
Alleen of in eigen bubbel werden er gedurende vier
weken voor kerst gigantisch veel kilometers afgelegd.
De medewerkers, zowat 35 in totaal, wandelden,
fietsten of liepen een mooie som geld bijeen. Iedereen voegde een eigen financiële inbreng toe en per
afgelegde kilometer deed hun bedrijf nog een extra
duit in het zakje.
Er kwam een gezonde wedijver op gang. Iedereen wou
op kop staan. In plaats van ’s avonds in de luie zetel
te zitten, werden de wandelschoenen aangetrokken
en ging de kilometerteller de hoogte in. Met het
ingezamelde geld werden drie goede doelen gesponsord. Een mooi bedrag van 400 euro ging naar het
Haku-project van BIKAS.

In naam van Bikas zeggen wij: ”Bedankt, Dhanyabad Hidroplus Pidpa voor het positieve verschil dat jullie hebben
gemaakt. Jullie steun motiveert ons om hard te blijven
werken om de mensen van Nepal een betere toekomst te
kunnen geven”.

Bedank aan de sportievelingen voor deze mooie
prestatie !

Bikas bestuurslid José Smulders, eveneens een drijvende
kracht achter het Manjuwa waterproject, mocht de cheque
in ontvangst nemen.

Dhanyabad aan HeSpace
Children’s Foundation
“Knowledge is the ticket
to the stars”
(Kennis is het ticket naar de sterren)
De stichting richt zich op het verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs in ontwikkelingslanden.
Alle kinderen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs,
ongeacht hun levensomstandigheden of hun afkomst.
Alleen op die manier kan de cirkel van armoede worden
doorbroken.

De Jozefienen van Brugge
zamelen geld in voor Haku
Elk jaar worden de leerlingen van het Sint Jozefinstituut uitgedaagd om samen een goed doel te steunen. Dit jaar kreeg
hun actie een extra dimensie. Hun geliefde meester Pieter was
onverwacht overleden. Hij en zijn familie voelden zich nauw
betrokken bij het wel en wee van Nepal, daarom kozen ze voor
het Haku Project. Betty Moureaux, onze voorzitster, gaf vele
uren les over Nepal en het Bikasproject, wat bij de leerlingen
een diepe indruk naliet.
De jongeren deden hun uiterste best om geld in te zamelen,
dit ondanks de beperkingen die opgelegd waren door de coronamaatregelen.
Zo werden er steentjes verkocht als symbool van ‘samen bouwen
aan de toekomst van een school’.
De leerlingen van het eerste jaar deden aan sponsorzwemmen
en kwamen hiermee tot het mooie bedrag van 650 euro.
Door de vervroegde paasvakantie worden de acties verlengd
zodat men nog extra tijd krijgt om zich in te zetten voor Nepal.
Wij zijn benieuwd wat men nog in petto heeft. Alle leerlingen
en leerkrachten van de Jozefienen willen wij alvast van harte
bedanken voor hun inzet.

Dhanyabad
Volgende giften en subsidies mocht Bikas sinds
februari ontvangen:
• 13050 euro, subsidie van de gemeente OudTurnhout voor het Manjuwa project
• 5000 euro subsidie van PIDPA Hidroplus voor
het Manjuwa project
• 2500 euro, gift van vzw Soroptimies International Brugge voor het Jo Logghe Noodfonds

Het project ‘Van School tot School’ kreeg van HeSpace
Children’s Foundation twee jaar na elkaar een ondersteuning van 5000 euro. Daardoor konden drie scholen
in Sindhuli District investeren in kindgerichte klaslokalen, schoolmoestuinen en natuurlijke speelplaatsen.
CEPP zorgde voor motivatietraining en opleiding voor
leerkrachten en ouders en voor ondersteuning tijdens de
Covid 19-crisis.
We zijn HeSpace Children’s Foundation zeer erkentelijk
voor hun steun en voor de kansen die onze Nepalese
partners daardoor aan schoolkinderen op het afgelegen
platteland kunnen bieden.
Paul Beké en Carine Verleye
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DE ECHTE NAMEN
VAN MOUNT EVEREST

NEPAL KREUNT
ONDER NIEUWE
CORONAGOLF
Na India stijgt nu ook in buurland Nepal het
aantal coronabesmettingen onrustwekkend.
Donderdag 29 april ging Kathmandu opnieuw
in lockdown.
De dag voordien was het chaos in de busstations.
Vooraleer het openbaar vervoer voor minstens
twee weken werd stilgelegd, wilden vele mensen
weg uit de vallei, terug naar huis en familie.

Zowat twee maanden geleden leek corona tot
het verleden te behoren. Maar de sfeer is snel
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BIKAS ACTIEF
ONTBIJT IN
OUD-TURNHOUT
TVV MANJUWA
Op het ogenblik dat dit tijdschrift werd samengesteld,
was het nog steeds koffiedik kijken wat de toekomst
betreft. Zal het vaccin het coronavirus op de knieën
krijgen? Gaan we stilaan terug naar een ‘normaal’ met
bijeenkomsten, festivals, kermissen, feesten…?
We hopen alvast dat alles de positieve richting blijft
uitgaan zodat het ontbijt in Oud-Turnhout in veilige
en comfortabele omstandigheden kan doorgaan.
De datum die José Smulders en Guy Der Kinderen
geprikt hebben is zondag 5 september. Wie toch zijn
deelname wil annuleren, omdat bijvoorbeeld de datum
niet past, kan zijn geld terugvragen. Geef dan zo snel
mogelijk een seintje aan José en Guy.(bikasnepal@
outlook.be).
Meer over het Manjuwa project kan je lezen op de
pagina’s 4, 5 en 6 van dit tijdschrift. Zonder jullie
steun hadden we dit project nooit kunnen realiseren.
In het volgende tijdschrift hopen we definitief alle
informatie te kunnen geven wat het ontbijt betreft.
Ondertussen houden we ons aan de coronaregels. Zorg
goed voor elkaar.

FILMAVOND MET JELLE VEYT
Op 25 januari vertrokken Jelle, Koen en Gijs aan een
7200 km lange roeitocht van Portugal naar Miami.
Maar na twee weken eindigde de tocht op Tenerife.
Jelle was de hele tijd zeeziek en werd alsmaar zwakker.
Zijn doel was in Amerika de Mount Denali van 6 190
meter hoog te beklimmen. Dat plan zal nu uitgesteld
worden. Vorig jaar strooide Covid-19 roet in het eten
en moest Jelle zijn reis naar de Kilimanjaro onderbreken.
Dit alles maakt deel uit van het project ‘Secutec Seven
Summits’, om op elk continent de hoogste berg te
beklimmen. Die bestemmingen wil Jelle allemaal op
eigen krachten bereiken. De voorbije jaren deed hij
dat al met de Elbroes in Europa, de Mount Everest in
Azië en de Carstens Piramide in Oceanië.
José Smulders en Guy Der Kinderen hebben Jelle gevraagd om in Oud-Turnhout te komen vertellen over
zijn reizen. Deze filmavond staat gepland op vrijdag
26 november. Meer informatie volgt nog.
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*TELEX*
TIJGERS EN OLIFANTEN BEMOEILIJKEN NEUSHOORNTELLING
De telling vindt elke vijf jaar plaats. Bedoeling is het aantal Indische
neushoorns te tellen. Deze diersoort wordt bedreigd door stropers
en natuurrampen. Er lopen wereldwijd nog zowat 3 500 neushoorns
rond waarvan 645, in 2015, geteld in Nepal. In april kwam een medewerker om het leven na een aanval door een tijger. Eerder op de
maand raakte een zestal medewerkers gezeten op tamme olifanten
gewond toen wilde olifanten in de aanval gingen. Een woordvoerder
van het Nepalese departement voor nationale parken en wilde dieren
verklaarde dat het gebruik van olifanten risico’s inhoudt, maar het is
de enige manier om het woongebied van de neushoorns te betreden.
VOLKSWOEDE NA VERKRACHTING EN MOORD ZEVENTIENJARIG MEISJE
In februari van dit jaar kwamen honderden Nepalezen de straat op
in Kathmandu om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen
vrouwen. Aanleiding was de verkrachting en dood van de 17-jarige
Bhagirathi Bhatta. Het meisje raakte vermist nadat ze van school
naar huis ging. Haar lichaam werd de dag nadien gevonden in een
kloof in de buurt van haar dorp in West-Nepal. Ze was verkracht en
gewurgd. De betogers in de hoofdstad droegen witte rouwkleding.
Sommigen blinddoekten zichzelf om zo kritiek te uiten op de regering die wegkijkt van het vele geweld tegen Nepalese vrouwen. De
demonstranten waren woedend op de overheid nadat beelden waren
uitgelekt waarop te zien was hoe politieagenten bewijsmateriaal
vernietigden. In Nepal vonden vorig jaar zeker 2 100 verkrachtingen
plaats, meer dan een verdubbeling van de 1000 zaken die in 2015
werden geregistreerd.

*TELEX*TELEX*TELEX*
de voorafgaande hindoeïstische en boeddhistische feesten was er
weinig te merken van corona. Alles was heel feestelijk en de mensen
dansten in de straten.
MOUNT EVEREST WEER OPEN
In april is de Mount Everest onder strenge voorwaarden weer
open voor bergbeklimmers. Vanwege het coronavirus lagen de
commerciële expedities een jaar lang stil. Het gaat om de Nepalese
kant van de Everest. China houdt zijn kant ook dit klimseizoen
gesloten. De alpinisten moeten een week in quarantaine en een
negatieve coronatest kunnen voorleggen. April vormt vanwege de
gunstige weersomstandigheden de piek van het klimseizoen. Volgens de laatste berichten heeft Nepal al meer dan 320 vergunningen
uitgevaardigd aan buitenlanders die dit jaar de Mount Everest willen beklimmen. Ondertussen is er minstens één coronabesmetting
onder de klimmers gemeld.
NOG MEER NEUSHOORNNIEUWS
Uit de tellingen is gebleken dat het aantal neushoorns in de Nepalese reservaten met meer dan honderd is toegenomen, van 645 in
2015 tot 752 momenteel. Nepal is een van de weinige landen waar
grotere eenhoornige neushoorns gevonden worden. Het dier was
vorige eeuw met uitsterven bedreigd. Zijn heropleving in Nepal en
India is één van de grootste succesverhalen over natuurbehoud.

Zijn status is nu veranderd van bedreigd naar kwetsbaar. Nepalese
functionarissen zeiden dat de lockdowns tijdens corona pandemie de
neushoorns de kans gaven vrij rond te lopen zonder dat ze gevolgd
werden door toeristen. Stroperij is nog steeds de grootste vijand
van de neushoorn. Nepal deinst er niet voor terug om wapens te
gebruiken ter bescherming van de dieren in de nationale parken.
ONTSTEKINGSREMMER DODELIJK VOOR ZELDZAME ROOFVOGELS
In Pakistan, Nepal en Bangladesh mogen veehouders hun dieren
niet meer behandelen met de ontstekingsremmer diclofenac. Eind
vorige eeuw waren verschillende soorten gieren, zoals de witruggier, de Indische gier en de dunsnavelgier met uitsterven bedreigd.
Ze aten van dode boerderijdieren die met de ontstekingsremmer
waren behandeld. Recent werd in verscheidene Europese landen het
gebruik van diclofenac in de veehouderij wel toegestaan. Anders
dan in Zuid-Azië zouden op de Europese veebedrijven de karkassen van dode dieren wel onmiddellijk worden verwijderd, beweert
men althans. In de praktijk is het wel vaak anders. In Spanje is de
eerste dode roofvogel gevonden die was vergiftigd met diclofenac.
Deense onderzoekers raadden in 2018 ook de mensen af om zo
diclofenac veelvuldig of langdurig te gebruiken omwille van de
vele bijwerkingen.

EEN FEESTJE VOOR 2500 MENSEN…
Voor ons nog een toekomstdroom, in Nepal kan het al wel. De
Belgische dj Yves V. (Yves Van Geertsom) mocht gaan draaien in
een club met 2 500 feestvierende Nepalezen ter gelegenheid van
nieuwjaar 2078. In Nepal zijn de besmettingscijfers zo laag dat
corona er bijna vergeten is. Yves V. Had nooit durven denken dat
Nepal de eerste locatie voor een nieuwe show ging zijn. Ondertussen pieken de coronacijfers opnieuw schrikwekkend.
MOUNT EVEREST BIJNA 1 METER HOGER
Wil je in een quiz blijven scoren, zeg dan dat de Mount Everest 8
848,86 meter hoog is, 86 cm hoger dus dan voordien gemeten. Deze
nieuwe cijfers werden begin december vorig jaar bekend gemaakt
door China en Nepal tijdens een gezamenlijke digitale persconferentie. Beide landen stuurden in 2020 wetenschappelijke teams naar
de top van de berg om de precieze hoogte te bepalen. Hadden de
zware aardbevingen in 2015 de Everest misschien doen krimpen of
was hij door de activiteit van de onderliggende aardplaten mogelijk
gegroeid? Het resultaat van de metingen is gebaseerd op de klassieke driehoeksmeetkunde en gps-metingen. Zowel China als Nepal
hopen dat het nieuwe cijfer een einde zal maken aan de jarenlange
discussie over de precieze hoogte van Mount Everest..
GELUKKIG NIEUWJAAR
Op 14 april vierden de Nepalezen Nava Barsha 2078. Net zoals bij
BIKAS 32:2 - april / mei / juni 2021
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ALGEMENE STATUTAIRE
VERGADERING
Zaterdag 5 juni vanaf 13.30 uur heeft de algemene
statutaire vergadering van de vzw Bikas plaats.
Omwille van de corona maatregelen zal de algemene
vergadering meer dan waarschijnlijk digitaal doorgaan.
Wie wenst deel te nemen, moet vooraf zijn/ haar
e-mailadres bezorgen aan, Bikas-voorzitster Betty
Moureaux via betty@bikas.be. We bezorgen je dan
een link om deel te nemen.
Op de agenda staan volgende punten
1. Verslag van het bestuursorgaan: projecten in 2020
en projecten van 2021
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en kwijting
van 2020 aan het bestuursorgaan
3. Goedkeuring budget voor 2021
4. Verlenging en/of wijziging van mandaten in het
bestuursorgaan

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.

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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