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en liefst onder de anderhalve graad te houden, maar hoe we 
dat precies zouden doen is nooit vastgelegd. De afgelopen zes 
jaar is de hoeveelheid CO2 die we in de atmosfeer sturen alleen 
maar toegenomen, dus nu zal aan alle landen gevraagd worden 
welke strenge en concrete maatregelen we gaan nemen om de 
opwarming zoveel mogelijk binnen de perken te houden en ook 
hoe de rijke landen de armere landen, die nu al veel meer onder 

Stemmen uit Nepal

Maandag 1 november, het nieuws op de Belgische radio:
‘’Vandaag beginnen de klimaatonderhandelingen op de COP 26, 
de 26ste Internationale Klimaatconferentie. Het wordt de Top 
van de Waarheid genoemd. In 2015 kwamen de wereldleiders 
in Parijs overeen om de opwarming van de aarde onder de twee 

KLIMAATVERANDERING

Loop langzaam. Haast je niet. Elke stap brengt je naar 
het beste moment van je leven: het huidige ogenblik. 

(Thich Nhat Hanh)
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de klimaatverandering lijden, financieel gaan ondersteunen. De 
opwarming en verandering van het klimaat gaan steeds sneller. 
Op sommige plekken betekent het extreme hitte en bosbranden, 
bij ons was het dan weer intense regenval.’’

Zo is het ook in Nepal...
31 oktober, een artikel in The Kathmandu Post (Engelstalige krant 
in Nepal):
‘’Iets meer dan een week nadat het ministerie van Hydrologie 
en Meteorologie de terugtrekking van de moesson uit het land 
aankondigde, sloeg een ongewone westelijke storing toe in het 
Himalayagebergte en veroorzaakte midden oktober extreem hoge 
regenval. De hevige stortbui, die ongeveer drie dagen aanhield, 
met sporadische wolkbreuken over het westelijke deel van het 
land, trok geleidelijk naar het oosten en veroorzaakte daar enorme 
schade en leed. Ten minste 107 levens zijn verloren gegaan door 
aardverschuivingen en overstromingen in het hele land. 31 mensen 
worden nog steeds vermist. In de Terai belandde geoogste rijst, 
ter waarde van 8 miljard roepies, onder water. Gezwollen rivie-
ren spoelden op veel plaatsen bruggen weg, waardoor wegen en 
snelwegen beschadigd raakten. De ongewone regen viel samen 
met het Dashain-festival, dat uitbundig werd gevierd met mensen 
die op reis waren om hun familie te bezoeken. Boeren waren blij 
met de rijstoogst die ze dankzij de moessonregens in juli op tijd 
konden planten. Helaas, de regen in oktober zette een domper 
op de feestvreugde.”

Welke invloed hebben klimaatverandering en vervuiling op Nepal 
en wat doen de Nepalezen om dit tegen te gaan?

Natuurlijk is het probleem in Nepal net zo ingewikkeld als in de 
rest van de wereld en kan het niet volledig worden besproken in 
dit korte artikel. Maar we vonden het belangrijk om verschillende 
Nepalese mensen een stem te geven.

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist van het Centre for Educatio-
nal Policies and Practices, is al tientallen jaren actief op het vlak 
van landbouw. Hij argumenteert dat er veel manieren zijn om de 
klimaatverandering om te buigen en zelfbeheersing te tonen bij 
het verminderen van ons consumptieniveau, waarbij je alleen die 
goederen koopt die je kunt hergebruiken en recycleren. De beste 
manier om les te geven over het milieu en de klimaatcrisis is 
kinderen te leren hoe ze kunnen tuinieren en eetbare gewassen 
verbouwen. Het brengt alle wetenschap naar het praktische niveau 
en het geeft je de kans om te vertellen waarom het beschermen 
van onze natuurlijke leefomgeving zo belangrijk is. Je kunt bomen 
planten op schoolterreinen, levende, groene schoolomheiningen 
planten en moestuinen aanleggen. Het geheel moet worden 
ondersteund door het schoolleerplan en een element zijn in de 
evaluatie van de leerlingen.

Purna Gautam woont in de hoge Himalaya, in het noordoosten 
en is er directeur van de overheidsschool van Melamchi Ghyang, 
een bergdorp in het district Helambu.
Voor die regio was de moesson in juli géén zegen, vertelt hij. De 
rivier overstroomde, Melamchi Bazaar in de vallei en de rijstvelden 

errond werden onder puin en modder bedolven. 27 mensen stier-
ven, 400 huizen werden vernield en bijna 2000 mensen moesten 
hun huizen achterlaten. Een grootschalig drinkwaterproject ging 
verloren... De elektriciteitslijnen werden weggespoeld, evenals zes 
houten bruggen voor jeeps en acht hangbruggen naar de hoger 
gelegen dorpen, die nu alleen nog met de helikopter kunnen be-
voorraad worden. Net als bij de aardbeving in 2015 moesten de 
mensen weer hun toevlucht zoeken in tijdelijke shelters... Door 
diezelfde aardbeving kwam er een barst in een hogere gletsjer, 
waar ook de rivier ontspringt. De toekomst in het gebied is heel 
onzeker...

Krishna Paudel is voedselactivist en leider van de campagne ‘Agri-
culture for Food’. Hij zegt dat het recht op voedselsoevereiniteit 
betekent dat de Nepalese regering mechanismen en infrastruc-
tuur moet opzetten om lokale zaden te beschermen, subsidies 
aan boeren moet verstrekken en ecologische landbouwmethoden 
aanmoedigen door voldoende organische mest op de markt te 
brengen. Maar de regering neemt nog geen initiatieven op dat vlak.

Binod Gurung, antropoloog en milieudeskundige, is bezorgd 
om de gevolgen van de milieuvervuiling. Hij vertelt hoe het stof 
afkomstig van de cementfabrieken de landbouwproductie in zijn 
thuisgebied, Dhankuta, in het zuidoosten, volledig verstoort. De 
bloemkolen zijn niet wit meer, maar grijs...

En wat te denken van Kathmandu, vol natuurwonderen en cul-
turele schatten en nu een snel groeiende metropool van meer 
dan drie miljoen mensen? De hoofdstad ligt in een vallei, waar 
luchtvervuiling komt vast te zitten tussen de bergen. Stof van 
onverharde wegen en steenovens aan de rand van de stad ver-
pesten de lucht. Maar de grootste boosdoener is het verkeer. Het 
aantal voertuigen stijgt elk jaar met 14 procent, drie keer snel-
ler dan de bevolking. De inwoners van de stad kampen met de 
gevolgen voor de gezondheid. Ze reageren met een gelaten ‘’Ani 
ke garne?’’ - ‘’Wat kunnen we eraan doen?’’ Tegelijkertijd vinden 
ze creatieve oplossingen.
31 oktober, een artikel in The Kathmandu Post:
‘’Mensen zijn begonnen met groenten kweken op daken, voor-
namelijk vanwege de steeds stijgende prijzen van groenten in de 
vallei en het overmatige gebruik van pesticiden. De lockdown van 
vorig jaar gaf hen de tijd om de planten te verzorgen, zoals guave 
en dragonfruit, bloemkolen in bakken, Chinese prei en bonen in 
zakken en plastic kratten. Ze worden aangemoedigd om biologisch 
afbreekbaar afval en spoelwater uit de keuken te gebruiken. Ze 
maken compost van ui, aardappel en banaan voor de groenteteelt 
op het dak en geven de planten dat water waarmee ze rijst of 
linzen hebben gewassen.’’

Mensen zijn creatief, passen hun gedrag aan en zetten kleine en 
persoonlijke stappen om hun levensomstandigheden te verbeteren. 
Maar enorme inspanningen, concrete acties van de verschillende 
naties en internationale solidariteit zullen nodig zijn om de aarde 
en de toekomst van onze kinderen te beschermen.

Carine Verleye, Bestuurslid Bikas

FISCALE ATTESTEN

GEEN FISCALE ATTESTEN VOOR GIFTEN IN 2021

WEL FISCALE ATTESTEN VOOR GIFTEN IN 2022-2027 

Onaangenaam nieuws voor 2021

In de brief (gedateerd op 9 augustus 2021)  die als bijlage zat 
in het BIKAS-tijdschrift van augustus (vol 32 n° 3 juli/augustus/
september 2021) kon je lezen dat: ”Door een administratieve fout 
die ons eind vorige maand ter ore kwam en buiten onze wil ligt, 
zijn wij op dit moment niet bevoegd om fiscale attesten voor de in 
2021 binnengekomen giften uit te schrijven”. Wij hadden toen nog 
de hoop dat dit eventueel in orde zou komen. Maar in de digitale 
BIKAS-nieuwsbrief van 18 september 2021 deelden we mee dat 
dit niet gelukt is voor het jaar 2021 maar dat er wel een aanvraag 
was om fiscale attesten terug te kunnen uitschrijven vanaf 2022. 

Goed nieuws voor 2022 -2023-2024-2025-2026-2027

We ontvingen intussen wel een erkenning voor het uitreiken van 
attesten voor fiscale aftrekbaarheid  voor de jaren 2022-2027 
in een beslissing van 18 oktober 2021 van de Minister van Ont-
wikkelingssamenwerking. De federale overheidsdienst financiën 
schreef:“We hebben het onderzoek van uw aanvraag om erkend 
te worden als instelling die fiscale attesten mag uitreiken, beëin-
digd. Voor de jaren 2022 tot en met 2027 krijgt u de erkenning 
als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Dat 
houdt in dat de giften in geld die u tijdens die periode ontvangt 
een belastingvoordeel voor uw schenkers opleveren”. Deze 6-ja-
rige erkenning was zelfs beter dan de toch wel verhoopte 4 jaar. 
Dit getuigt van een vertrouwen in de inhoudelijke werking van 
de vereniging.  

FOD Financiën berekent kosten bij BIKAS-2020: 1,58%+0,08%.  
98,34% van je gift gaat naar Nepal.

Voor de nieuwe erkenning heeft onze schatbewaarder Gaby Ro-
giers een heel dossier in orde gebracht dat dan doorgelicht werd 
door de FOD financiën, algemene administratie van de fiscaliteit. 
Deze grondige doorlichting vermeldt in de begeleidende mail het 
volgende:  “De beheerskosten bedragen voor 2020 = 1,58% - ruim 
onder de toegelaten 20% van de netto-bestaansmiddelen.” Met 
deze kosten zitten we drastisch onder de maximumgrens en deze 
omvatten o.a. de bankkosten en transferkosten voor overschrijvin-
gen naar Nepal, de kosten bij activiteiten, kosten voor verzenden 
van fiscale attesten…

En verder schrijft men: “De publiciteitskosten bedragen voor 2020 
=  0,08% - ruim onder de  30% van de ontvangen giften.” Dus 
ook hier zitten we drastisch onder de maximumgrens. Hier zijn 
de kosten gemaakt zoals voor het tijdschrift. 

Dit wil zeggen dat van elke 100 euro  98,34 euro bij de Nepalese 
projecten toekomt. 

Nog meer goed nieuws werd al aangekondigd in de bijhorende 
brief: “Er werd voorgesteld om de erkenning toch te verlenen 
voor 6 jaar omdat de niet-erkenning voor 2021 een gevolg was 
van een vergetelheid.”, wat, zoals je hogerop las, ook gebeurde. 

Toch een gift in 2021?  

Niet iedereen ontvangt de digitale nieuwsbrief van Bikas. Daarom 
hernemen we even onze adviezen m.b.t. stortingen in 2021 die 
geen attest voor fiscale aftrekbaarheid zullen toegezonden krijgen 
in maart 2022.

 1. Je hebt reeds een gift in 2021 gedaan:

a. Je vindt het niet nodig om een fiscaal attest te ontvangen 
voor je giften van 2021. Je dient geen stappen te onder-
nemen en alles blijft zoals het is.

b. het fiscaal voordeel was een belangrijk motief om een gift 
te doen. Dan zijn er twee keuzes:

– ofwel storten we het totale bedrag van je gift terug
– ofwel storten we 40% van jouw gift terug (het te verwachten 

maximaal fiscaal voordeel)   
   Stuur dan in beide gevallen een e-mail naar 
   info@bikas.be en wij betalen het door jou gekozen 
   aandeel terug.

 2. Je hebt nog geen storting voor 2021 gedaan:
a. Als het fiscaal voordeel voor jou niet doorslaggevend is dan 

kan je dit jaar nog gerust een gift doen. Zo steun je toch 
nog onze projecten voor dit jaar. 

b. Als jij erop staat om een fiscaal voordeel te genieten dan 
adviseren we je om jouw gift tot 2022 uit te stellen. Voor 
giften in  2022 mogen we terug fiscale attesten uit-
schrijven. 

Wij doen dan ook een warme oproep om BIKAS blijven te steunen. 
De hulp die je naar Nepal stuurt via Bikas komt zoals je eerder 
kon lezen voor bijna  100% bij de lokale bevolking dankzij het 
werk van onze tientallen vrijwilligers. De economische situatie 
in het land is zich zeer langzaam aan het hernemen maar toch 
zijn er voldoende projecten die je steun kunnen gebruiken. Wij 
blijven je informeren zodat je de impact van je bijdrage op de 
voet kan volgen.

Dank alvast in naam van de  Nepalese gemeenschappen

Het kernbestuur van BIKAS
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DE SCHOLEN VAN HAKU
De bouw van de tweede verdieping kan starten 

In ons vorige tijdschrift lieten we weten dat DLPIU (District Cen-
tral Level Project Implementation), de lokale regering, eindelijk 
groen licht had gegeven om de bouw van de tweede verdieping 
van het schoolgebouw van Thulo Haku aan te vangen. Zij willen 
mee financieren in de schoolbouw en deze kans willen we zeker 
niet laten liggen.
Al het geld dat wij niet moeten investeren, kunnen we voor iets 
anders gebruiken.

DLPIU was na de grote aardbeving van 2015 opgericht om de 
zwaar getroffen scholen te helpen met de heropbouw. Binnen 
enkele maanden zal DLPIU, die een tijdelijk karakter heeft, haar 
werken verplicht stopzetten zoals van hogerhand opgelegd werd.
Omdat men de projecten wil afronden alvorens hun organisatie 
opgedoekt wordt, werd het nog spannend voor ons.

Door het regenseizoen enerzijds en de werken aan de weg ander-
zijds kwamen we onder tijdsdruk te staan. Dawa Norchung, het 
schoolhoofd van Thulo Haku die de bouwwerken coördineert, liet 
weten dat de weg tot Pangling bijna berijdbaar was voor kleine 
vrachtwagens. Pangling (=Sano Haku) ligt onderaan de berg op 
weg naar Thulo Haku. Als we tot daar kunnen rijden, zal dit een 
immens verschil maken in de vervoersonkosten.
Sowieso nemen deze kosten in de bergen altijd een grote hap uit 
het budget. Het gaat hier om een verschil van ruim 10 000 euro 
in ons voordeel ‘als‘ de weg berijdbaar is.
De brug over de rivier bij Haku Besi was al klaar maar de aan-
sluitende weg nog niet.

Het werd een moeilijke onderhandeling met DLPIU maar tenslotte 
gaven ze de schoolgemeenschap toch enkele maanden extra tijd 
om de bouw te kunnen realiseren.
Een paar weken geleden kregen we het goede nieuws dat de 
weg al berijdbaar was voor brommers. Deze week kregen we het 

nieuws dat de weg ook door vrachtvervoer kan gebruikt worden. 
Wanneer het tijdschrift gedrukt wordt, zal de weg open zijn en 
zal men volop bezig zijn met de bouwwerken.

Het dak van de school, dat uit een metalen constructie bestaat, 
wordt in Trisuli gemaakt.
Eenmaal de weg toegankelijk is, worden de onderdelen naar Haku 
vervoerd.
De werklui, vaak uit lager gelegen gebieden, zullen spoedig terug 
komen en de werken zullen dan weldra aanvangen.

Omwille van de coronapandemie heeft alles een vertraging van 
anderhalf jaar opgelopen maar nu hebben we goede hoop dat het 
vlug vooruit zal gaan.
Zo zal de school van Thulo Haku één van de laatste zijn die nog 
kan genieten van de financiële steun van DLPIU. Wij kijken uit 
naar de werken zodat de school eindelijk haar tweede verdieping 
zal krijgen.

DE SCHOLEN VAN HAKU

De ruim 200 studenten zullen uiteindelijk een degelijke aardbe-
vingsveilige school met voldoende klaslokalen krijgen. 

Eenmaal de bouwwerken vorderen, kunnen we ook de opdracht 
geven om schoolmeubilair te maken.
Ook nu zal er nagegaan worden welke maat van schoolbanken 
nodig is zodat iedereen comfortabel de lessen kan volgen.
Naast schoolbanken zullen er ook schoolborden nodig zijn en dan 
komt ook nog de inrichting van de klassen ter sprake. Beetje bij 
beetje bouwen we verder aan een degelijke school voor Haku.

Ondertussen zijn we met CEPP, het Center for Educational Policies 
and Practices, aan het bekijken hoe we in de volgende jaren een 
vorming aan de leerkrachten kunnen aanbieden. Naast de bouw 
van een nieuwe school is het zeker zo belangrijk dat de leerkrach-
ten ook voldoende kennis hebben in het lesgeven.
CEPP wil ook inzetten op natuurbehoud en nagaan hoe de erosie 
die voor landverschuivingen zorgt, kan worden tegengegaan.
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CEPP heeft jarenlang ervaring met trainingen in afgelegen 
gebieden. We bekijken of we dit in de vier scholen van 
Haku kunnen integreren. We zijn nog volop in overleg en 
hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over wat 
wel of niet haalbaar is.

Een paar weken geleden kregen we van het schoolhoofd 
Som Bahadur Tamang van Sano Haku (Pangling) de vraag 
om naaiklassen te helpen inrichten. Men wil de leerlingen 
van de hoogste klassen de kans geven om leren te naaien. 
Als alles goed verloopt wil men nadien ook de ouders 
inschakelen.
We kregen een verlanglijstje en we kwamen overeen 
dat de schoolgemeenschap zelf 1/3 van de kostprijs zou 
betalen en Bikas de rest.
Net voor de najaarsfeesten werd een contract opgesteld 
en werd het geld gestort.
We kijken uit naar hoe het verder zal verlopen. Men zal 
naaimachines aankopen die niet met elektriciteit maar 
met hand- en/of voetkracht werken. In afgelegen gebie-
den is er niet altijd elektriciteit aanwezig dus dient men 
hiermee rekening te houden.
We zijn benieuwd naar de foto’s van hun aankopen en 
uiteraard ook van de naailessen. Kleine herstellingen en 
eenvoudige kledingstukken maken, daar is het in eerste 
instantie om te doen.

En zo is er in de dorpen van Haku altijd wel iets te beleven. 
Stilaan maar zeker worden de scholen geoptimaliseerd en 
kunnen de jongeren genieten van hun nieuwe klassen.
De zomermaanden brachten veel regen met zich mee maar 
het najaar geeft hoop op vooruitgang.
Met Bikas willen we blijven inzetten om verbetering in de 
scholen van de vier Hakudorpen te realiseren want ieder 
kind heeft recht op onderwijs.

Betty Moureaux, 
voorzitster BIKAS vzw 

Wil jij Haku  steunen, dan kan dit op het reke-
ningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 
met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie 
steun.

Voor meer foto’s en filmpjes kan je terecht op onze web-
site: https://bikas.org/haku

MALLAJ
(de toestand op 31 oktober 2021)

In vorige tijdschriften kon je lezen dat in Mallaj in Nepal boven 
aan het ezelspad een oud schoolgebouw staat. STOND moeten 
we ondertussen zeggen want op 13 augustus is men begonnen 
met het afbreken van dit gebouw. (foto 1)

Op negen dagen tijd heeft men met 12 personen gedurende 1196 
manuren, van 6 uur ‘s morgens tot 18 uur ’s avonds, het gebouw 
afgebroken en de plaats waar het nieuwe gebouw moet komen 
bouwklaar gemaakt. (foto 2)
Daarna is men begonnen met het machinaal uitgraven van de 
putten (twee meter diep onder grondniveau) van de 24 kolommen 
waarrond het gebouw wordt opgebouwd. Spijtig genoeg vielen de 
werken nog in het regenseizoen en kwam er water in de putten 
te staan. (foto3) Na het verwijderen van al dat water kon men 
beginnen met het storten, per kolom, van een bodemplaat.

Na de inzegening van de bouwplaats (foto 4) werd op 8 september 
de eerste kolom geplaatst door Mr. Debindra Bahadur Bhandari, 
Chairman of Jalajala rural municipality ward No 3, een soort eer-
ste steenlegging dus. (foto 5) Vervolgens werden alle kolommen 
geplaatst en vastgezet in beton.

Het volgende werk was het manueel (!) uitgraven van de plaatsen 
waar de verbindingsbalken tussen de kolommen moesten komen 
(foto 6) en deze plaatsen voorzien van een onderlaag beton. (foto 

7) Dan de bewapening van de verbindingsbalken plaatsen, bekisten 
(foto 8) en volgooien met beton.

Omstreeks 23 september is men dan begonnen met het metsen van 
de funderingsmuren, tot op grondniveau, op de verbindingsbalken 
en tussen de kolommen. (foto 9) Vervolgens werden de kolommen 
tussen de funderingsmuren opgevuld met beton. Hierna werden 
alle overgebleven openingen opgevuld met steenslag en stevig 
aangedrukt. (foto 10)
Het volgende werk was het maken van een ringbalk en verbin-
dingsbalken op de funderingsmuren. Ook hier weer bewapening, 
bekisting en beton. (foto 11)

Op 6 oktober beëindigde men de werken tot 19 oktober wegens 
Dashain en Tihar. (zie onderaan)
Op 20 oktober is men terug gestart met het opvullen (25 cm) met 
stenen (foto 12) tussen de verschillende balken. Hierop komt dan 
weer een betonlaag die de vloer vormt van de benedenverdieping. 
(foto 13) De volgende stap is dan het bekisten en opvullen van 
de kolommen. (foto 14)
Dit zou klaar moeten zijn 1 november.

Dashain, het grootste hindoe festival, valt normaal gesproken 
in oktober en duurt 15 dagen. Dashain is het feest ter ere van 
de overwinning van de godin Durga op de demon Mahishasura. 
Durga is tevens de godin van de vruchtbaarheid van de akkers en 
de oogst. Dashain is een familiefeest. Het festival brengt fami-

MALLAJ
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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lieleden samen die mekaar soms een jaar niet gezien hebben. Er 
worden bamboeschommels gebouwd en er wordt veel ‘gevliegerd’.

Tihar is na Dashain het belangrijkste festival in Nepal, ook Diwali 
of Deepawali genoemd. Het is een feest van licht dat vijf dagen 
duurt. De eerste dag aanbidt men de kraaien, de boodschappers 
van de dood. De tweede dag eert men de honden. De derde dag 
wordt de godin Laxmi verwelkomd. Laxmi is de godin van het licht, 
rijkdom en geluk. De vierde dag worden de koeien bedankt. De 
vijfde dag, Bhai Tika, staat de relatie tussen broers en zusters in de 
kijker. Tihar is een spiritueel festival vol symboliek en met respect 
voor de dieren, dat plaatsvindt eind oktober begin november.

MALLAJ
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Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Jawel ‘kalenderS’!
Niets weerhoudt er jullie van om twee kalenders te kopen, eentje voor 
de keuken, eentje voor de living, of de slaapkamer of… het kleinste 
kamertje…

De prijs voor zowel de Haku kalender als de kalender van de werk-
groep Oud-Turnhout bedraagt 15 euro. De verzendingskosten zijn 3 
euro voor één kalender, 5 euro voor 2 of 3 tot 4 kalenders.

EEN KALENDER VOOR HAKU
Met de opbrengst van deze kalender bouwen we aan de tweede 
verdieping van de school in Haku en investeren we in leerkrachtenop-
leidingen, naaiklassen en het kindvriendelijk inrichten van de scholen 
in Haku. (Zie p 4)
Wil je deze kalender kopen, stuur dan een mailtje naar Bikas voorzit-
ster Betty met je gegevens (naam, adres) en zij zorgt ervoor dat de 
kalenders op de juiste plaats terechtkomen.

Je kan het geld storten op rekeningnummer van Betty Moureaux BE55 
0011 5790 3144 met de vermelding ‘Haku 2022. (Dit nummer alleen 
gebruiken om een kalender te bestellen!)
info@bikas.be of betty@bikas.be

EEN KALENDER VOOR MALLAJ
De werkgroep Bikas Oud-Turnhout/ Gierle biedt ook dit jaar een prak-
tische kalender met mooie foto’s van Nepal aan. De opbrengst gaat 
naar de bouw van de nieuwe school in Mallaj. (Zie p 6)

Deze kalender kan je bestellen op dit e-mail adres bikasnepal@outlook.
be met je gegevens (naam, adres). Je kan het geld storten op reke-
ningnummer BE86 7390 1850 2850 op naam van BIKAS Nepal, met 
de vermelding ‘kalender 
2022’
De mensen van de 
werkgroep zijn be-
reid de kalenders 
aan huis te leveren 
bij de mensen die 
in de omgeving van 
Turnhout wonen.
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ONZE PROJECTEN 

KEUzES
Het digitale tijdperk?

In landelijke gebieden van Inner Terai - het werkterrein van CEPP, 
het Centre for Educational Policies and Practices - was de com-
puter tot nu toe afwezig. Digitale geletterdheid, als onderdeel 
van het schoolcurriculum, werd onderwezen... op het schoolbord. 
Op dit moment is er echter een revolutie gaande: de aanleg van 
grote snelwegen brengt de moderne wereld dichtbij, met nieuwe 
kansen én behoeften. Daarenboven was de overheid door corona 
en de daarmee samengaande lockdowns en sluitingen van scholen 
genoodzaakt om te focussen op digitalisering en afstandsonder-
wijs. Geen evidente keuze, vooral niet in armere streken. Daar 
organiseerden CEPP-medewerkers aanvankelijk lessen in kleine 
groepjes, in openlucht.

In landelijke overheidsscholen blijft digitalisering vaak beperkt 
tot de introductie van een computer, zonder de noodzakelijke 
vorming over het gebruik ervan.
Tijdens de lockdownperiode kregen alle CEPP-medewerkers eerst 
zelf een uitgebreide en interactieve training. Daarop ontwikkelden 
we een introductiecursus in het Engels én Nepalees. (foto 1)

Dankzij BIKAS vzw en HeSpace Children’s Foundation heeft de 
lokale overheid vervolgens enkele smart TV’s overhandigd aan de 

leraren die de vorming volgden. Computers blijven vaak onder-
benut omdat leraren niet weten hoe ze die op de juiste manier 
kunnen gebruiken. (foto2 )

CEPP wil daarom vervolglessen organiseren, bijvoorbeeld over de 
gratis digitale materialen die de overheid aanbiedt voor de ver-
schillende leerjaren op https://www.olenepal.org. Die activiteiten 
kunnen nu zelfs offline worden gebruikt door ze te downloaden 
naar een stick die fysiek kan worden vervoerd, noodzakelijk aan-
gezien er nog geen internetverbinding is in alle scholen in het 
gebied. (foto 4)

Geïntregeerd onderwijs

De Nepalese overheid heeft gekozen voor het pad van ‘geïn-
tegreerd lesgeven’. In plaats van verschillende vakken apart 
te geven, gaan docenten vakken integreren rondom een 
gekozen thema. Dit is nieuw voor ontwikkelingslanden als 
Nepal. CEPP draagt bij aan de inspanning door de vergroening 
van scholen te bevorderen en door ‘life skills’ te onderwijzen 
aan leerlingen van klas 6, 7 en 8. Ze willen het zelfbewustzijn 
van de adolescenten verhogen en hen leren omgaan met de 
veranderingen en emoties die bij dit levensstadium horen. 
Het doel is om vroege huwelijken te voorkomen en tieners 
te helpen doorstromen naar hogere klassen, een houding die 

Foto 2: Na afloop van de training overhandigt de ge-
meente een smart TV aan een getrainde docent.

VAN SCHOOL TOT SCHOOL

Foto 4: De kinderen zijn erg geïnteresseerd in de nieuwe 
manier van lesgeven en leren! Let ook op de ordelijkheid en 
het kindgerichte ontwerp van het klaslokaal: de kinderen zit-
ten op de vloer, er zijn educatieve posters en door de leraar 
gemaakt materiaal.

ook aangenomen wordt door de overheid en door Unicef. 
(foto 5 en 6)

Emotioneel welbevinden

Tijdens de laatste dagen van de lockdown bezochten CEPP de 
gezinnen om na te gaan hoe de mensen zich voelden en hoe het 
met de kinderen ging. De kinderen speelden en hielpen in het 
huishouden. Ze hadden niet zoveel stress als hun leeftijdsgenootjes 
in de steden, maar ze verlangden ernaar om weer naar school te 
gaan... (foto 7)

Kwaliteitsvol onderwijs bieden gaat veel verder dan een geschikt 
schoolgebouw. De motivatie en het welbevinden van al wie bij 
het lesgebeuren betrokken is, zijn even belangrijk. Dit zijn slechts 

Foto 5: Het planten van schaduwbomen, 
zie ook de foto op de frontpagina

Foto 7

Foto 6: Kijken naar video’s over de keuzes die leeftijdsgenoten 
maken

enkele van de initiatieven die CEPP de afgelopen maanden heeft 
genomen, samen met landelijke overheidsscholen in Sindhuli en 
Makwanpur District, de heuvelachtige gebieden ten zuiden van 
Kathmandu en ten noorden van de Indiase grens. Wij brengen over 
hun inspanningen verder verslag uit in het volgende nummer van 
dit tijdschrift! Bekijk ook onze eerdere bijdragen op https://bikas.
org/Van_School_Tot_School.

Uw gift op de BIKAS rekening BE 32 2200 7878 0002 
wordt erg gewaardeerd en goed gebruikt. Vermeld aub 
‘Van School tot School’.

Hartelijk bedankt!
Carine Verleye en Paul Beké

Foto 1: 90 leerkrachten nemen enthou
siast deel aan de praktische lessen.
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Vanuit het Kopila Nepa team bereikte ons zelfs in deze 
moeilijke tijden, relatief goed nieuws.
Bijzonder veel kinderen, waarvan de ouders zich na het 
einde van het regenseizoen volop in de steenbakkerijen 
aan het installeren zijn, werden al ingeschreven om les 
te volgen in de Brick Children School of in een van de 
satelliet klassen.
In het Cerebral Palsy Centrum werden zowel de wekelijkse 
digitale infosessies, de huisbezoeken als de activiteiten 
in het CP-centrum zelf, met succes verder gezet. Op re-
gelmatige basis zijn er zeven kinderen met een beperking 
in behandeling.
Mevrouw Renu Shrestha van het CP-Centrum volgde 
in september een 14-daagse computeropleiding in 
Bangalore, India. Het gebruik van digitale toepassingen 
en communicatie naar zowel de kinderen als naar de 
ouders toe is een essentieel onderdeel geworden in het 
onderwijssysteem.
In het kenniscentrum van de Brick Children School or-
ganiseerde men 4 IT-sessies voor zowel de leerkrachten 
als voor de belangstellende ouders. Daarnaast gaf de 
leerkracht mevrouw Sushma Shrestha een infosessie aan 
de ouders van de kinderen met een beperking in verband 
met zorg, hygiëne thuis, beheersing van spanningen in 
het huisgezin en gezinsplanning.

In overleg met onze plaatselijke partner de NGO Kopila 
Nepa maakte BBCSF een budgetraming klaar voor het 
nieuwe schooljaar. BBCSF voorziet 12 500 euro dat na 
het jaarverslag en eindrekening (2020-2021) van NGO 
Kopila Nepa, eind november 2021 door de schatbewaar-
der van de vzw BIKAS zal worden overgemaakt aan onze 
plaatselijke partner.
BBCSF werkte in het verleden nauw samen met het project 
‘Van school tot School’ en het lokale CEPP, het ‘Centre 
for Education Policies and Practices’ in Nepal. BBCSF 
voorziet een eenmalig budget van ca. 2 500 euro om deze 
samenwerking te ondersteunen en verder te zetten in de 
toekomst. Dit komt zowel de Brick- als de kinderen met 
een beperking in het Cerebral Palsy Centrum ten goede.

BBCSF sluit op deze wijze de jarenlange samenwerking 
met de vzw BIKAS op een positieve manier definitief af. 
Voortaan kunnen onze sympathisanten en sponsors de 
activiteiten van BBCSF volgen via onze viermaandelijkse 
nieuwsbrief.

VZW BELGIUM BRICK CHILDREN 
SCHOOL FRIENDSHIP. 

DHANYABAD, BEDANKT
In de voorbije elf jaar groeide de kleinschalige vrijwilli-
gersorganisatie BBCSF uit tot een gewaardeerde 4de pijler 
organisatie die zich met succes wist in te zetten voor één 
van de meest verwaarloosde bevolkingsgroepen in Nepal.
Wij hopen dat wij in de toekomst verder op jullie kunnen 
rekenen om jullie Brick- en Cerebral Palsy kinderen te 
steunen. Dank u wel. 

ACTIVITEITEN VAN DE BBCSF
BBCSF zal op zaterdag 11 december van 14 tot 17.30 
uur en op zondag 12 december van 10 tot 17.30 uur 
met een vintage-retro fotostudio aanwezig zijn op 
de FAIRTRADE GESCHENKENBEURS 2021 in de Grote 
Raadzaal, Kasteeldreef 72 te Lievegem.

BBCSF zal een permanente stand hebben op de ten-
toonstelling ‘Internationale Solidariteit in Lubbeek’. De 
fototentoonstelling is van 22 januari tot 18 februari 
2022 te bekijken in de bib van Lubbeek.

BBCSF BUDGET SCHOOLJAAR 2021-2022.

Exploitatiekosten:
Huur grond Brick Children School en CP Centrum 2 050 euro
Internet jaarabonnement 200 euro
Onderhoud Brick Children school en CP Centrum 700 euro
Waterbevoorrading 200 euro
Uniformen en schoenen 1 500 euro
Benodigdheden Cerebral Palsy centrum 1 000 euro

Geïntegreerd Cerebral Palsy dagcentrum in de Brick Children School.
Leraar en verzorgster CP-kinderen, jaarloon (contract) 2 000 euro
Fysiotherapeut CP-kinderen, jaarloon (contract) 1 500 euro
Spraaktherapeut CP-kinderen, jaarloon (contact) 1 500 euro
Dokter (op weekbasis bezoeken CP-Centrum) 500 euro 
Helpers (keuken en bewaking centrum) 1 000 euro
Totaal   12 150 euro
Onvoorzien 3% 350 euro
Algemeen totaal 12.500 euro
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BIKAS ON LINE
Buiten onze website - 
https://www.bikas.org/ - zijn we 
nu ook te vinden op Facebook, 
zoek naar Bikas België-Belgique 
… en wordt vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???
Dat kan als je over een e-mail adres beschikt. 
Stuur je e-mailadres 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’.

VANAF 2022 TERUG EEN FISCAAL ATTEST
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DHANYABAD

DHANYABAD

Dank aan onze sponsors:

Op 5 juli stortte de firma I. De Wilde BV uit 
Westmalle 1000 euro voor het project ‘Khandbari 
school’.

Op 6 september kregen we een derde schijf 
van 5000 euro voor het project van ‘School tot 
School’ vanwege de stichting HESpace Children’s 
Foundation (Nl.)

Op 12 oktober kreeg het project Mallaj 3000 
euro uit het legaat van Maria Verhoeven uit 
Oud-Turnhout.

Op 8 november stortte Vandersanden Steenfa-
brieken NV 5 000 euro voor het Haku-project.

DANK, DHANYABAD

Zoals alle organisaties heeft ook de werkgroep Mallaj 
een moeilijke en zenuwslopende tijd achter de rug. 
Activiteiten werden gepland en uitgesteld en weer 
uitgesteld… Voortdurend waren we op zoek om toch 
ergens onze inkomsten uit te halen. Het project zelf is 
in volle opbouw. Wij moeten zorgen dat de betalingen 
ook stipt kunnen gebeuren.

Het gezegde ‘als de nood het hoogst is, is de redding 
nabij’ geldt nog steeds. En redders zijn er in alle maten 
en gewichten. Misschien gebeurt het te weinig maar 
al deze redders willen we extra bedanken en nu dan in 
het bijzonder Tine Arets (dochter van…). Tine heeft een 
opleidingscentrum voor honden in het prachtige gebied 
van de kolonie in Merksplas. Ze heeft aangeboden om 
bij wandelingen en zoektochten de kantine volledig 
over te laten aan BIKAS. De zomerwandeling was een 
groot succes en zelfs de herfst avondzoektocht was 
ondanks het niet al te fraaie weer de moeite waard.

Tine, wij weten dat het voor jou niet altijd gemakkelijk 
is. Onvoorziene omstandigheden geven dikwijls extra 
werk. Toch worden wij altijd even vriendelijk ontvan-
gen. Je zorgt ervoor dat wij ons werk zo goed mogelijk 
kunnen verrichten en je maakt BIKAS en ons project 
Mallaj bekend bij alle leden en bezoekers. Je verdient 
een hartelijke dank van ons allen. Ook je zus Rien op 
wie we bij alles wat we doen kunnen rekenen om de 
handen uit de mouwen te steken.

Superredders, oprechte dank

FILMAVOND MET JELLE VEYT

Na meer dan een jaar is het eindelijk gelukt om Jelle Veyt in 
Oud-Turnhout te krijgen. Niet dat hij niet eerder wilde komen, 
neen Covid 19 was de verantwoordelijke.

Zoals de meesten onder jullie weten, is Jelle sinds eind september 
terug in het land, na zijn succesvolle beklimming van de Kiliman-
jaro. Deze reis had hij vorig jaar moeten onderbreken omwille 
van… jawel Covid 19.

Vanwege de stijging van het aantal besmettingen waren de in-
schrijvingen niet fenomenaal, maar diegenen die er toch bij waren, 
hadden niets dan lof voor zijn interessante en boeiende verhalen. 
Ook de beelden en de video lieten niets aan de verbeelding over.

Op de vraag van velen om zo’n filmavond als deze nog eens te 
herhalen, omdat Jelle nog drie toppen te beklimmen heeft, kan hij 
enkel maar antwoorden dat hij over iedere berg twee jaar doet en 
dat de voorbereidingen niet niks zijn. Het is niet iedereen gegeven 
om dergelijke afstanden af te leggen. Zoals jullie weten wil hij 
de hoogste top van elk continent op ecologische wijze bereiken.

We zijn heel tevreden over zowel de avond als de positieve re-
acties. Ook de opbrengst was navenant omdat we alles corona 
veilig geregeld hadden. Podium weggelaten, tafels en stoelen ver 
genoeg uit elkaar…

Vrijdagavond 29 oktober in de Djoelen in Oud-Turnhout was een 
avond waar de kwaliteit belangrijker was dan de kwantiteit. Een 
welgemeende DHANYABAD – dankjewel, merci, is hier dus zeker 
op zijn plaats.
Guy, José en Karel

PS De opbrengst van deze avond gaat deels naar de bouw van 
de nieuwe school in Mallaj en deels naar Shangrila Home, een 
weeshuis in Kathmandu dat de steun krijgt van Jelle.

DANK NAMENS CEPP

Het Space Children’s Foundation zal het project Van School tot 
School voor het derde jaar op rij financieel ondersteunen met 
een bedrag van 5 000 euro. Daarmee wil het Nepalese CEPP, het 
Centre for Educational Policies and Practices, samenwerken met 
plattelandsscholen in het Sindhuli District om het onderwijs voor 
de kinderen met behulp van digitale middelen nog aantrekkelijker 
te maken. Ook het vergroenen van de schoolomgeving door het 
aanplanten van schaduwbomen en de aanleg van schoolmoes-
tuinen staan op het programma. We zijn HeSpace Children’s 
Foundation erg dankbaar voor deze structurele steun.

In het Sint-Vincentiusinstituut in het Oost-Vlaamse Gijzegem, is 
de actie ‘Saved by the Bell’ (de schoolbel, welteverstaan) een be-
grip. Elke 5de oktober, op de Internationale Dag van de Leerkracht, 

ONTBIJTEN VOOR MALLAJ

Eindelijk is het gelukt!!! Op 5 september, na meer dan 
anderhalf jaar en vier keer van datum te hebben ver-
wisseld, is het ontbijt eindelijk kunnen doorgaan… oef!

We kunnen nogmaals spreken van een groot succes, 
niettegenstaande de beperkingen die ons van over-
heidswege werden opgelegd. Zo mochten er niet meer 
dan 200 personen aanwezig zijn in de zaal, daarom 
hebben we in shiften gewerkt.
Ondervoorzitter Karel Arets had een powerpoint ge-
maakt van de opening van de nieuwe school in Khand-
bari. De 265 aanwezigen genoten zienderogen van deze 
voorstelling. We bedanken ze daarom van ganser harte 
voor hun ononderbroken vertrouwen in BIKAS.
Ook een dikke merci aan al onze vrijwilligers die in 
de keuken en in de zaal hebben gewerkt en hun dag 
hebben opgeofferd.
Ook een speciale dank aan onze sponsors. Niettegen-
staande de moeilijke tijd die de zelfstandigen achter de 
rug hebben, stonden ze toch klaar om ons het nodige 
te schenken voor het welslagen van het ontbijt.

Albert Heijn voor de aankoopbon
Bakkerij Dillen, Bakkerij Selis voor de overheerlijke 
pistolets, Bakkerij X die niet vernoemd wil worden, 
maar het brood en het rozijnenbrood geleverd heeft
Corsendonck voor het leveren van de kaas
Familie Hermans voor de sandwiches
Hamal voor de salades
Meat Traders voor de hesp
Miko koffie voor het leveren van de koffie en thee
Roes appelbedrijf voor het appelsap
Slagerij Lenaerts voor het gerookt spek
Quirijnen firma Holbeekhoeve voor de yoghurt en 
boter

DHANYABAD!!! 
José en Guy Der Kinderen - Smulders

informeren de leerlingen zich 
over het recht op kwaliteitsvol 
onderwijs, een recht dat deel 
uitmaakt van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, 
goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. De op-
brengst van hun ludieke acties bedraagt 657 euro en gaat naar 
het project Van School tot School. SVI Gijzegem was immers de 
eerste school die CEPP ondersteunde, vanaf 2008 al.

Beste leerlingen, leerkrachten en directie van SVI Gijzegem, 
dankjewel voor jullie enthousiasme en inzet!

DHANYABAD
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De mensen die vertrouwd zijn met Bikas weten dat we enkel werken met 
vrijwilligers. Twee van hen trekken zich nu terug als actief lid. Yvette en 
Roger vertaalden voor ons teksten in het Frans en het Nederlands. Dit was 
op bepaalde momenten een zeer intensief en stressvol werk en nu willen ze 
wat meer tijd met hun familie doorbrengen.
Beiden zijn geboren in Brussel, Roger in 1937 en Yvette enkele jaren later 
laat ze ons weten. Van een dame verklappen we de leeftijd niet. Zoals echte 
‘Brusseleiren’ spraken ze Nederlands thuis en leerden ze het Frans op school.

Roger werd schooldirecteur in Molenbeek waar hij les gaf in de twee lands-
talen. Yvette was directie-assistente waar ze naar vermoeden de agenda en 
de touwtjes strak in handen hield. Naast de twee grootste landstalen spreken 
beiden Engels, Duits en een beetje Nepalees.
Alle twee hebben een passie voor de bergen en trokken ze jaarlijks door de 
bergen van Tirol. Hun grote droom was om ooit een trektocht in de Hima-
laya te ondernemen. Toen hun twee kinderen het huis uit waren, kregen ze 
eindelijk de kans om die droom waar te maken en werden ze onmiddellijk 
verliefd op de bergen met de hoogste toppen van de wereld.
Gedurende 30 jaar keerden ze geregeld terug naar Nepal, India en Ladakh. 
Hun trekkingen brachten hen steeds verder in afgelegen en desolate ge-
bieden. Ze genoten van ieder avontuur hoe zwaar de omstandigheden ook 
waren. Dit leverde hen veel vrienden op in Nepal en ook ver daarbuiten. Zo 
ook in Queens, New York waar hun zoon woont en werkt en waar een grote 
Nepalese gemeenschap leeft.

Roger en Yvette vervangen wordt een moeilijke taak.
Carine Verleye, bestuurslid bij Bikas, heeft deze uitdaging op zich genomen. 
Yvette en Roger zijn er helemaal gerust in. Een betere vertaalster kunnen 
we niet vinden volgens hen. We wensen Carine veel vertaalplezier en be-
danken haar nu reeds voor haar inzet. In de vorige tijdschriften konden we 
al genieten van haar vertalingen.

Roger en Yvette blijven de werking van Bikas op de voet volgen en steunen. 
We bedanken Yvette en Roger voor hun inzet en plichtsbewuste medewerking
Geniet nog lang van jullie kinderen en vier kleinkinderen voor wie jullie de 
liefste Didi en Babu zijn.

Betty Moureaux en het voltallige Bikas team

DIDI YVETTE EN 
BABU ROGER
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Kindhuwelijken komen 
anno 2021 nog steeds 
veel voor, gezien dit in 
81 landen nog steeds 
is toegestaan. Wereld-
wijd trouwen elk jaar 
twaalf miljoen meisjes 
nog voor ze achttien 
zijn.

Veel meisjes die gedwongen worden te trouwen, moeten vaak 
stoppen met school. Omdat ze zich niet verder kunnen ontwik-
kelen, zijn ze afhankelijk van hun schoonfamilie. Ze geraken 
geïsoleerd in het huishouden en de bestaande tradities.
Kindbruiden worden dikwijls slachtoffer van huiselijk geweld, 
seksueel misbruik en vernedering. Ze hebben ook vaak te maken 
met zwangerschap en bevalling op zeer jonge leeftijd wat grote 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Nepal is één van de landen waar kindhuwelijken nog steeds voor-
komen. Nochtans is de praktijk er illegaal. De wettelijk toegestane 
leeftijd om te trouwen is 18, zonder de toestemming van de ouders 
is dat 20. Al zijn de meeste huwelijken in Nepal gearrangeerd.

Armoede is wereldwijd een belangrijke oorzaak van kindhuwelij-
ken, ook in Nepal. Kinderen grootbrengen kost geld. Komt daar 
bovenop nog de zware financiële last die een dochter betekent 
omwille van de bruidsschat die de ouders moeten betalen aan de 
toekomstige echtgenoot.
En dat is dan meteen een volgende grote oorzaak, namelijk traditie. 
De plicht van de ouders om een goede echtgenoot te vinden voor 
hun kind. Een bruidsschat wordt groter naarmate het meisje ouder 
wordt. Dus hoe jonger het meisje getrouwd des te betaalbaarder 
de bruidsschat.
Ook gebrek aan onderwijs en onwetendheid over de gevolgen van 
een kindhuwelijk zorgen er voor dat de jonge meisjes vaak weinig 
vragen stellen als ze worden uitgehuwelijkt. Ze hebben nooit ge-
leerd om een mening te hebben en om voor zichzelf op te komen.

In 2012 riep de VN 11 oktober officieel uit tot Internationale 
Wereldmeisjesdag. Een belangrijke dag die aandacht verdient 
want nog steeds worden miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden 
achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd.

Opkomen voor het recht op onderwijs voor meisjes mag zich niet 
beperken tot die 11 oktober. Bikas hecht vanaf zijn ontstaan, 
nu meer dan 30 jaar geleden, groot belang aan onderwijs voor 
meisjes. Alle scholen die door Bikas worden gesteund en gefinan-
cierd staan open voor de minst bedeelden, de daltits. Scholing 
van kinderen, meisjes in het bijzonder, en vrouwen draagt Bikas 
hoog in het vaandel.

Bikas steunen betekent dus ook bijdragen voor de toekomst van 
meisjes, de jonge vrouwen van morgen.

• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

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

Zij weten alles 
over zaadjes!

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

• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

KINDHUWELIJKEN
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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.

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 geken-
merkt 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 Landsat-
satellieten 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 5 000 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 over 
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 wetenschap-
pers zullen via nieuwe studies en veldwerk de bevindingen 
moeten toetsen aan de realiteit.

HIMALAYA 
WORDT GROENER
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*TELEX*TELEX*TELEX*

STRENGE ANTIBEKERINGSWETTEN
Maken het christelijke hulpverleners niet gemakkelijk. Zo zouden 
minstens negen katholieke priesters en zusters uit Zuid-Korea 
aangehouden zijn op beschuldiging van de bekering van hindoes. 
De zusters waren actief  in de sloppenwijken van Pokhara. De 
ruime meerderheid – iets meer dan 80 procent – van de Nepalese 
bevolking is hindoe. Het land kent net als verschillende deelstaten 
in India strenge antibekeringswetten.

ZONDER BENEN DE BERGEN IN
De Rus Rustam Nabiev heeft geen benen, maar dat houdt hem 
niet tegen om bergen te beklimmen. In oktober bedwong hij de 
Manaslu, een 8163 meter hoge reus in het Nepalese deel van de 
Himalaya. Hij deed 34 dagen over de tocht, met af  en toe wat 
hulp van zijn medeklimmers.

APPELTEELT NEEMT HOGE VLUCHT
In Jumla, één van de 75 districten van Nepal, in de Karnalizone 
begonnen rijsttelers appelboomgaarden aan te planten om hun 
inkomen veilig te stellen. De plaatselijke rijstvelden begonnen 
tijdens het regenseizoen steeds meer te eroderen. De appelbomen 
hielden niet alleen de erosie tegen maar leverden bijna dubbel zo 
veel inkomsten op. Het heeft wel vier jaar geduurd eer de inspan-
ningen van de rijsttelers begonnen te renderen. Het gaat niet 
alleen om appelen, de telers verbouwen ook bonen, zwarte linzen, 
peulvruchten, aardappelen en groenten, waaronder bloemkolen, 
radijzen, wortelen en tomaten. Zo’n tien jaar geleden stonden 
de velden nog vol met rijstplanten.

ZELDZAME NEUSHOORNS SCOREN GOED
De populatie Indische neushoorns in India en Nepal is gegroeid 
tot meer dan 3700. Dit is te danken aan de nauwgezette en 
strenge bescherming door de overheid van beide landen. Ook de 
geweldige samenwerking tussen de regeringen van beide landen, 
de lokale en internationale organisaties en de lokale bevolking 
dragen bij tot dit bemoedigend resultaat. Vooral de heropleving 
in Nepal is opvallend. Er leven nu 752 dieren, een toename met 
107 tegenover 2015. 

NEPALESE FILM WINT PRIJS IN FIRENZE
De film ‘A Scarecrow’ (een vogelverschrikker) kreeg de UNICEF 
Iris 75 award op het UNICEF Innocenti Film Festival 2021 
(UIFF) dat plaatsvond in Firenze van 21 tot 24 oktober. Het 
festival plaatste films in de kijker die tonen wat het betekent om 
vandaag kind te zijn. Een internationale jury selecteerde Rajesh 
Prasas Khatri’s ‘A Scarecrow’ voor de hoofdprijs. De film vertelt 
via een onderwijzeres over de culturele barrières die een grote 
rol spelen bij het voorkomen dat jonge meisjes een opleiding 
volgen. Als leraar had Khatri de gelegenheid om zich in te leven 
in de wereld van deze kinderen. Er namen 38 films uit 29 landen 
deel. Dit was een selectie uit 1700 inzendingen uit 114 landen

DRIE FRANSE KLIMMERS VERMIST NA LAWINE 
BIJ DE EVEREST
De klimmers probeerden de top Mingbo Eiger (6070 meter), in 
de buurt van de Everest, te beklimmen. Hun terrein werd echter 
getroffen door een lawine. Reddingswerkers vonden zondag-
ochtend 31 oktober hun tenten en berguitrusting. Volgens een 
functionaris van het ministerie van toerisme hadden de klimmers 
geen vergunning aangevraagd. De kans om overlevenden te vin-
den is volgens de autoriteiten zo goed als nihil. Het slechte weer 
bemoeilijkte de zoekacties. De regio waar de mannen vermist 
raakten is nu bedolven onder een sneeuwlaag zo hoog als een 
gebouw met vijf  verdiepingen. Maandag 8 november heeft een 
reddingsteam de lichamen gevonden.

MICROPLASTIC OP DE EVEREST
De massa klimmers die jaarlijks in niet-coronatijden ’s werelds 
hoogste trachten te overwinnen, laat al dan niet ongewild sporen 
achter. Jaarlijks worden tonnen afval achtergelaten. Maar ook 
de sneeuw is niet zuiver. Op 8 300 meter hoogte blijkt deze 
bevuild met microplastic, nooit eerder zo hoog aangetroffen. 
Het tijdschrift ‘One Earth’ publiceerde in de herfst van vorig 

*TELEX*
BIKAS ACTIEF

jaar een reeks artikelen hierover. Meer dan dertig wetenschap-
pers gingen van april tot juni op pad in de Khumbu-vallei. Ze 
richtten vijf  weerstations in en verzamelden honderden monsters 
van onder meer gesteente, water, sneeuw en ijs. De resultaten 
maken nogmaals duidelijk hoe groot de invloed is van de mens 
op de natuur, zelfs in de hoogste gebieden van onze planeet..

VERPLICHTE YOGALESSEN VOOR SCHOLIEREN
Als de leerlingen in Nepal straks weer naar school mogen, zullen 
ook yogalessen op de agenda staan. Naast de andere verplichte 
vakken zullen alle leerlingen in de hogere klassen wekelijks les-
sen krijgen in yoga en traditionele geneeskunde. “Yoga is onze 
oude wetenschap”, zei onderwijsminister Giriraj Mani Pokhrel, 
“we willen dat onze scholieren dat gaan leren.” Op deze stap, 
die mindfulness en een goede gezondheid wil bevorderen, kwam 
kritiek van religieuze minderheden die yoga beschouwen als een 
onderdeel van de hindoeïstische geschriften. Maar waarschijnlijk 
kan, na de opofferingen van de lockdown, yoga het mentale en 
fysieke welzijn van de jongeren enkel maar stimuleren.
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GESCHENKENBEURS 
GIERLE
Voor de vijfendertigste en laatste keer zal er een geschenken-
beurs doorgaan in Gierle.

Elk jaar kreeg BIKAS een standplaats en deelden we ook nog 
eens in de winst van het hele gebeuren. Deze laatste editie 
willen we er nog eens extra voor gaan. We danken al de vrij-
willigers die er elk jaar voor zorgden dat het een leuk weekend 
werd . We danken vooral KWB Gierle voor hun steun.

Het programma voor dit jaar:
VRIJDAG 10 DECEMBER om 20.30 uur: optreden van het 
WOSH-koor uit Heist-op-den Berg. Deuren gaan open vanaf 
19.30 uur, inkom bedraagt 7 euro voor leden KWB en partners, 
10 euro voor niet-leden.

zATERDAG 11 DECEMBER om 12.30 uur: officiële opening 
van de beurs met receptie. Alle leden van KWB, hun partners 
en de standhouders zijn hierbij uitgenodigd. Daarna is de beurs 
toegankelijk voor het grote publiek (van 13 uur tot 18 uur).

zONDAG 12 DECEMBER: beurs is toegankelijk vanaf 10 
uur tot 18 uur. Radio KLT zal aanwezig zijn en de beurs 
opluisteren.
Middagmaal van 11.30 uur tot 13.30 uur met aperitief, verse 
soep, kip met groenten of appelmoes, kroketten en dessert. 
Prijs: 20 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen (jonger 
dan 12 jaar).

Wij houden eraan om te vermelden dat het Covid Safe Ticket 
zal gevraagd worden bij de ingang.

Namens Bikas Lille/ Gierle

Afgelast wegens

corona
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FOCUS OP NEPAL DRIEMAANDELIJKS TIJDSchRIFT VOOR ONTwIKKELINGSSAMENwERKING IN NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOcIATION Vzw

c o l o f o n

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.

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

GIFTEN
GEEN FISCALE ATTESTEN 
VOOR GIFTEN IN 2021

WEL FISCALE ATTESTEN 
VOOR GIFTEN IN 2022-2027

We ontvingen intussen wel een erkenning voor het 
uitreiken van attesten voor fiscale aftrekbaarheid 
voor de jaren 2022 tot 2027 in een beslissing van 
18 oktober 2021 van de Minister van Ontwikke-
lingssamenwerking.

98,34% van je gift gaat naar Nepal.

Wij doen dan ook een warme oproep om BIKAS 
blijven te steunen. De economische situatie in 
het land is zich zeer langzaam aan het herstellen 
maar toch zijn er voldoende projecten die je steun 
kunnen gebruiken.

Wij blijven je informeren zodat je de impact van 
je bijdrage op de voet kan volgen.
Dank alvast in naam van de Nepalese gemeen-
schappen

(zie ook pagina 3)


