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Om tot een dialoog te komen moet je
eerst vragen en dan luisteren.
(Antonio Machado)

PARADIJS VOOR LIEFHEBBERS
VAN TRADITIONELE KUNST
De artistieke creativiteit van het Nepalese volk slaat ook een
cultuurbarbaar meermaals met verstomming. Traditionele kunsten
en architectuur zijn bijna nergens ter wereld zo goed bewaard als
in dit Himalayastaatje. Nepalese kunst raakt je in het hart, ademt
mysterie uit en is de spiegel van eeuwenoude traditie.

De verscheidenheid aan ambachten is ook de dag van vandaag
nog steeds aan de orde. Vooral de Newars in de Kathmanduvallei
blinken uit in culturele vaardigheden. Hun voortreffelijk houtsnijwerk kom je zowat overal tegen: in tempels, beelden, ramen…
Van generatie op generatie worden de technieken doorgegeven.
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Hun werkstukken worden gewaardeerd over heel de wereld.
De Newars zijn meesters in het maken van godenbeelden. Behalve
van hout worden deze beelden ook gemaakt van steen en metaal.
Het ciseleren is ook één van hun specialiteiten.

Even populair als de thangka zijn de Mithila schilderijen, helder
en kleurrijk met thema’s uit de Terai cultuur. Vrouwen uit de Terai
schilderen ze op de lemen wanden van hun huizen. Tegenwoordig
vind je ze ook op textiel, handgemaakt papier en op canvas.

Nepal is ook een grote exporteur van wollen tapijten. In de heuvelgebieden worden tapijten nog steeds thuis met de hand geweven.
In Europa en Amerika zijn ze erg populair als vloerbedekking maar
ook als wandtapijt.

Beeldhouwen in steen was de vroegste kunstvorm die in Nepal
ontwikkeld werd. Overblijfselen hiervan zijn nog steeds te vinden
in de vallei.

Edelstenen worden kunstzinnig verwerkt in juwelen allerhande in
een verbazingwekkende artistieke verscheidenheid. Dit delicaat
vakmanschap wordt vaak verkocht voor een redelijke prijs.

En zeggen Pashmina en Kasjmier je iets? Kasjmier wordt gemaakt
van de binnenste wol van de Himalaya schapen. Pashmina op zijn
beurt is de zachtste, warmste, natuurlijk wollen stof te wereld.
De Pashmina omslagdoeken en sjaals, met traditioneel gesponnen draad, worden met de hand geweven in hoger gelegen
berggebieden.

Loktapapier of handgemaakt papier is een uniek inheems product
van Nepal. Het wordt al duizenden jaren op dezelfde manier gemaakt van de bast van de Daphne papyracea, een struik die groeit
op grotere hoogte in de Himalaya. Het papier is heel duurzaam.
Insecten lusten het niet. Als het doorweekt geraakt, blijft het
zelfs onaangetast. De heilige boeken werden daarom geschreven op loktapapier, ook wettelijke en regeringsstukken worden
op loktapapier neergepend. Er zijn zelfs dag- en notitieboeken,
inpakpapier, draagtassen en lampenkappen van loktapapier in de
handel verkrijgbaar.

Vergeten we ook de thangka niet, een boeddhistische rolschildering. Deze schilderijen op zijden of katoenen doek zijn overvloedig
verlucht met afbeeldingen in zilver en goud uit de boeddhistische
filosofie. Voor de monniken, die de thangka’s maken, hebben ze
een religieuze waarde, voor de toerist zijn ze gegeerd als souvenir.

Houten maskers zijn een verplicht onderdeel van alle belangrijke
hindoe rituelen. Ze worden gedragen door de uitvoerders van rituele dansen. Ze hebben een hoge traditionele culturele waarde en
zijn vaak prachtig beschilderd. Men gelooft dat ze geluk brengen
en beschermend werken tegen demonen.

BIKAS 33:3 - juli / augustus / september 2022

Vergeten we in deze opsomming niet ook makers van muziekinstrumenten te vermelden. Vooral de klankschalen zijn enig in
de wereld.
Handwerk is een eeuwenoude praktijk die bijdraagt tot de instandhouding van culturele waarden, aspecten en tradities. De
toenemende export en groeiende populariteit van deze producten
zijn een onderdeel van de bescherming van het nationaal erfgoed.
Het draagt bij tot het lenigen van de armoede en het scheppen
van werkgelegenheid… en het voortzetten van de historische
nalatenschap.
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ONZE PROJECTEN

MALLAJ

NIEUWE SCHOOL IN MALLAJ
Zoals jullie konden lezen in het vorige tijdschrift zijn ze in Mallaj
nog steeds hard aan het werken om de school zo snel als mogelijk
klaar te krijgen.
Onlangs zijn er plaatselijke verkiezingen geweest en daardoor
hebben de werken enige tijd stil gelegen, maar nu, zoals je kunt
zien op de foto’s, zijn ze weer volop bezig.
Telkens opnieuw verbaast het ons hoe ze te werk gaan met de
weinige middelen die ze hebben
De borstwering en de traphal op de bovenste verdieping zijn
voltooid en er wordt nu ijverig gewerkt aan de balustrades en
trapleuningen. Dit voor de veiligheid van de kinderen en leerkrachten natuurlijk.
Ook de vloer van de dakverdieping is voltooid en oogt zeer mooi.
De pleister- en schilderwerken bevinden zich inmiddels ook in
de laatste fase.
De volgende werken zijn elektriciteit aanleggen, deuren en glas
in de ramen plaatsen en het verven van de balustrades voltooien
en vooral ook het opruimen in en rond de gebouwen.
Je ziet het werk is nog niet gedaan, en daarom zijn we blij telkens
weer van jullie de nodige sponsoring te ontvangen om dit project
tot een goed einde te brengen.

Wat we wel jammer vinden is dat
we onze reis moeten uitstellen naar
volgend jaar, meer
bepaald maart/ april
2023. Dat betekent
wel dat onder normale omstandigheden de school
volledig klaar zal
zijn en we dus een
mooi verslag kunnen
maken als we weer
terug zijn.
Gezondheid is iets
wat we niet in de hand hebben, maar zoals ze ook in de Kempen
zeggen ”alles komt goed” en daar gaan we ook van uit.
Jullie kunnen ons nog altijd steunen met een gift op
rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002
met vermelding MALLAJ
Alvast dhanyabad, bedankt voor de steun!

Karel en José
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ONZE PROJECTEN

HAKU
Opwaardering van een klaslokaal in Sanu Haku (Pangling)

DE SCHOLEN VAN HAKU
Sinds CEPP - het Centre for Educational Policies and Practices ˗
aanwezig is in Pangling (Sanu Haku) is er een grote verandering
waar te nemen.
Bishnu en Ram Chandra, twee gedreven en ervaren medewerkers,
zijn er sinds februari aan het werk.
Stilaan hebben zij het vertrouwen van de lokale gemeenschap
gewonnen. Door tussen en met hen te wonen zijn zij een deel
van de woongroepen geworden. Op een zachte manier brengen
zij een enorme levensverbetering teweeg.
Wetende dat de mensen van de Haku dorpen vooral bezig zijn met
landbouw, heeft CEPP hier dan ook op ingezet. Het vertrouwen
werd al vlug gewonnen en het bleek ook een zeer nuttige en
duurzame aanpak.
Als uitvalsbasis voor hun werk werd gekozen voor een woning
in Pangling (Sanu Haku). Van hieruit zijn de omringende scholen
van de vier Haku dorpen relatief vlot bereikbaar.
In elk van de vier dorpen is een soort proefveld ontstaan waaraan samen met de dorpsbewoners en de schoolgemeenschap
gewerkt wordt.
In Pangling, waar Bhisnu en Ram Chandra wonen, hebben zij een
plantenkwekerij opgestart naast hun woonplaats.
In de andere dorpen Nesing, Thulo Haku en in Haku Besi zijn drie
boerenkoppels geselecteerd als groene vrijwilligers om mee te
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werken. Op slechts vijf minuten wandelen van de scholen bevinden zich de velden van deze boerenkoppels. Een stukje van hun
gronden worden gebruikt als proefveld.
Hun interesse in de kwekerijen die men opstartte, hoe ze te onderhouden en hoe ze hun landbouwproblemen kunnen oplossen
is zeer groot.
Door de ideale ligging van deze velden in de dorpen en vlakbij de
schoolgebouwen is er een gemakkelijke samenwerking mogelijk
met de scholen en ook met de dorpsgemeenschap.
De koppels die de grond ter beschikking stellen en zodoende sterk
betrokken zijn bij het project, slaan een brug tussen het project en
de school- en dorpsgemeenschap. Zij zijn een rolmodel en brengen
stilaan en van binnenuit een heroriëntatie teweeg.
Op hun beurt zijn zij leermeesters om de opgedane kennis door
te geven aan de leerlingen en aan de dorpsbewoners.
Deze koppels zijn enorm nieuwsgierig om te leren en om kennis
door te geven. Zij zijn super gemotiveerd om zo goed mogelijk
voor hun proefveld te zorgen.
Van de 300 fruitboompjes die meegebracht waren vanuit Kathmandu hebben 80 het niet overleefd en drie werden er gestolen.
Ruim 2150 plantjes werden door de lokale overheidsinstanties
voor bosbeheer en veeteelt aangeleverd en geplant in gemeen7
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Informatielessen

De koppels bestuderen hun proefvelden onder
het toeziende oog van Ram Chandra

Detail van een tekening op
de muur van een klaslokaal

Van hetgeen er in het voorjaar geplant en gezaaid werd, heeft
men nu al heel wat kunnen oogsten.
Zo zagen we grote komkommers die de leerlingen geplukt hadden
en dan samen opaten.
Men geniet er alvast van de vele fruitboompjes, niet alleen van
de vruchten maar ook van de schaduw die deze boompjes geven
bij warme dagen.
De groenten die ze zelf hebben geteeld worden als leerobject
gebruikt. Een ideale invalshoek om vanuit tuin- en landbouw
veel te bespreken.
De drie koppels die gronden
ter beschikking stellen voor
de kweektuintjes.

De vorige maanden werd nog meer ingezet op ouder- en schoolcontacten. Bishnu en Ram Chandra hebben deelgenomen aan de
verschillende vergaderingen van de schoolcommissies. Hier kwam
vooral de kwaliteit van het onderwijs ter discussie.

Ram Chandra verzorgt samen
met Arjun de plantjes.
Plantjes voor de
eigen moestuin

In juni ll. werd er een basistraining in de school van Pangling
gehouden. De andere drie scholen waren ook uitgenodigd. De
nadruk lag vooral op het belang van de rol van de leerkrachten
en hun verantwoordelijkheden. 13 vrouwelijke en 6 mannelijke
leerkrachten hebben deze allereerste training bijgewoond. Helaas
was er geen vertegenwoordiging van de school van Nessing.
Samen met de leerlingen
de planten bestuderen

De kweektuinen
Zelfgekweekte plantjes voor veevoeder
Zelfgekweekte
komkommers

De leerlingen krijgen buiten
les bij de groenten die ze zelf
geplant hebben.
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schappelijke velden en bij de lokale mensen. Samen met ouders,
studenten en CEPP-medewerkers werden er zaden op de aardverschuivingsplaatsen gestrooid. Hierdoor hopen ze bij de volgende
hevige regens de landverschuivingen tegen te kunnen gaan.
Van de ouders wordt ook verwacht dat ze een moestuin cultiveren
om hun dagelijks voedselpatroon te verbeteren. Via de schoolkinderen probeert men dit aan te moedigen.

Zelfgekweekte komkommers worden
aan de leerlingen uitgedeeld

We merken dat de ene school meer gedreven is dan de andere. Zo
is men in Pangling en Haku Besi veel meer bezig om de kwaliteit
van het lesgeven te verbeteren. In Thulo Haku en in Nesing komt
dit groeiproces moeilijker op gang. Toch zien we dat men kijkt
en praat over wat er in de twee andere scholen gebeurt. Dit kan
op termijn alleen maar een positieve invloed hebben. Soms moet
men geduld hebben en wachten tot de tijd er rijp voor is.
Er werden moeder/ ouderbijeenkomsten georganiseerd. Men
besprak onder andere de hygiëne van de studenten die nogal
bedenkelijk was. Nadien was er een duidelijk waarneembare
verbetering te zien bij de kinderen.
Ook werden er vele huis-aan-huisbezoeken gedaan. Hierdoor
tracht men de mensen het belang van het onderwijs te laten
inzien. Het zijn zeer persoonlijke contacten die ongedwongen zijn
en waar er veel meer gesproken wordt dan alleen maar over de
school. Het zijn zeer zinvolle educatieve momenten.
Naast allerlei opvoedingskwesties, zoals het op tijd naar school
sturen van kinderen en het motiveren van hun huiswerk, wil men
de ouders ook als toezichthouders stimuleren.
Hun kinderen hebben recht op degelijk onderwijs en we willen hen
overtuigen om geregeld de school te bezoeken en te informeren
naar het onderwijs van hun kinderen.
Onderling zijn de ouders overeengekomen om beurtelings minstens
één keer per week de school te bezoeken.
9
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Buitenlessen in Thulo Haku

ONZE PROJECTEN
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Overleg met de vrouwengroep

Samen met de ouders en leerkrachten zaaien de kinderen zaadjes in de
grond waar een aardverschuiving heeft
plaatsgevonden.

VAN SCHOOL TOT SCHOOL
Teeka geeft een basistraining.
Men wil laten zien dat men interesse heeft in de studies van
hun kinderen, wat zeer verheugend is. Het resulteert alvast in
een verhoogde opkomst van zowel studenten als van leerlingen
in de scholen.
Drie klaslokalen van drie scholen worden opgewaardeerd.
Het klaslokaal in de school van Pangling is op dit moment het
meest afgewerkt. De plankenvloer zorgt ervoor dat er veel minder
stof is en het beduidend properder is geworden. Het is aangenamer
om in een stofarme klas les te krijgen en zeker ook veel gezonder.
Nadien kwamen de muren aan de beurt.
Nadat de muren geschilderd waren, heeft men er kleurrijke
tekeningen op aangebracht. Michael Rai van CEPP is speciaal
van Kathmandu gekomen om hierbij te helpen. Het resultaat is
verbluffend. Het oogt niet alleen heel mooi, het is gezellig en
daarbij ook nog educatief.
De leerlingen zijn dan ook uitermate blij dat ze in zo’n mooi klaslokaal les krijgen. Het stimuleert ook de leerkrachten en iedereen
is gemotiveerd om er zorg voor te dragen.
Het is de bedoeling dat deze voorbeeldklas de andere scholen ook
zal aanzetten tot verandering. Men ziet dat men met creativiteit
een gezellige, propere en kindvriendelijke klas kan maken.
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Wekelijks krijgen we foto’s en een kort verslag van wat er gebeurd
is. Niettegenstaande er niet altijd internetconnectie is, doet men
echt wel zijn best om ons op de hoogte te houden. De beelden
en verhalen die we ontvangen, verrassen ons steeds op een aangename manier.
De scholen in de Haku dorpen hebben ondertussen allemaal
degelijke schoolgebouwen doch inhoudelijk is er nog veel werk
aan de winkel. Daarom zijn we heel blij met de impact die CEPP
in de Haku dorpen heeft.
We wensen de medewerkers van CEPP veel doorzettingsvermogen
met dit uitdagende project en kijken vol verwachting uit naar de
wekelijkse updates.
Wil jij de Haku dorpen steunen dan kan dit. Een gift,
groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van BIKAS
BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.
Alvast bedankt voor jullie steun.
Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS vzw
Voor meer foto’s en filmpjes kan je terecht op onze website:
https://bikas/org/haku

Een nieuw ingerichte, veilige, warme en aantrekkelijke kleuterklas in Sindhuli District

KORT NIEUWS OVER DE SCHOLEN IN
SINDHULI DISTRICT EN OVER KALIDEVI
SCHOOL IN MAKWANPUR DISTRICT
Lieve lezer, op bladzijde 7 van ons Bikas magazine konden jullie al lezen over de verwezenlijkingen van CEPP, het Centre for
Educational Policies and Practices, in de vier Hakuscholen in
Rasuwa District.
Het ondersteunen van deze scholen is de laatste tijd een sterk
aandachtspunt binnen de werking van de organisatie, en succes
bleef niet uit…
Maar natuurlijk legt CEPP zich ook in andere gebieden nog steeds
toe op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, door
nauw samen te werken met leerkrachten, leerlingen, ouders en
lokale overheden. Motivatie van alle betrokkenen in het onderwijs
is erg belangrijk, maar ook vorming van leerkrachten, ouders,
schoolcomités en plaatselijke overheden krijgen alle aandacht.
Nieuw ingerichte klassen zijn netjes en kindgericht.

Het vergroenen van de schoolomgeving en onderwijs dat milieubescherming en ecologische landbouw centraal stelt, blijven
belangrijke idealen die CEPP op een praktische manier realiseert.
De verslaggeving over de werkzaamheden van CEPP in die andere
gebieden kwam echter maar traag door tot België. Om precies te
zijn bereikten de financiële en inhoudelijke verslagen ons pas op
29 en 30 juni, te laat om nog een diepgaand artikel te schrijven
voor de deadline voor het tijdschrift (op 24 juni).
Op de website www.bikas.org. hebben we een filmpje geplaatst
over de overdracht van Kalidevi school aan de lokale bevolking.
Het filmpje is gemaakt door één van de CEPP medewerkers en
illustreert de overgang van de bouwfase naar de fase van pedagogische ondersteuning: in de verschillende lokalen zijn didactische
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De kinderen zijn verantwoordelijk
voor de nieuwe aanplantingen.

middelen voorhanden die wij, respectvol tegenover de plaatselijke
cultuur en met duurzame materialen als aanmoediging voor onze
onderwijspartners in Nepal hebben gemaakt.
In ons volgende nummer zullen wij het filmpje bespreken.
Jullie kunnen alvast uitkijken naar uitgebreid nieuws in de herfsteditie van het Bikas magazine!

Carine Verleye en Paul Beké

STEUNEN?
Wellicht voel je je ook
gemotiveerd om CEPP
en scholen op het
platteland te helpen
om de kwaliteit van het
basisonderwijs te
verbeteren.
Jouw gift op
BE32 2200 7878 0002
van Bikas vzw, met
‘Van School tot School’
als vermelding, vormt
een gewaardeerde
steun in de rug!

Aan motivatie
hebben Nepalese
schoolkinderen
zelden gebrek.

JO LOGGHE NOODFONDS
Begin mei brachten de broers Hans en Dirk Logghe, samen met nog
andere familieleden, een bezoek aan Nepal. Ze waren er te gast
op een uitzonderlijke gebeurtenis, namelijk een ‘Newari-Sherpa
trouw’ van een neef. Eerder hadden ze al een ander huwelijk
van familie-van-familie mogen meemaken. Ze noemen het twee
fantastische ervaringen en dat niet alleen voor de trouwers!
Terwijl ze dan toch in Nepal waren, maakten ze van de gelegenheid gebruik om hun lopende project in het kader van het BIKAS/
Jo Logghe NOODFONDS te ondersteunen. Ze waren uitgenodigd
door het bestuur van hun plaatselijke ngo-partner CAHC, Climate
Alliance of Himalayan Communities. De aanwezigen kregen een
overzichtelijke uiteenzetting over de werkzaamheden van CAHC
door voorzitter Ang Tshering Sherpa.
Na deze powerpoint presentatie konden Hans en Dirk als vertegenwoordigers van het familieproject nog enkele zuurstofconcentrators, gels en mondmaskers overhandigen. De vele blije gezichten
spraken boekdelen toen men de zuurstofapparatuur in ontvangst
mocht nemen. Bijgevoegde foto’s spreken meer dan woorden.
We willen langs deze weg nogmaals onze vrijgevige sympathisanten van harte bedanken.

In het kader van
de ‘Ondersteuning
van Zuidprojecten
van de 4e Pijlerorganisaties door het
Provinciebestuur
Antwerpen’ werd
ons een subsidie
van 9 000 euro toegekend. Een geschenk uit de hemel
voor de Nepalese
gezondheidscentra
en de daarbij horende dorpsgemeenschappen.
We danken alle vrienden voor hun steun, dhanyabad! En wij… wij
werken ondertussen verder en zullen jullie giften goed besteden.
Je kan jouw financiële bijdrage storten op de rekening
BE32 2200 7878 0002 met de vermelding
‘Jo Logghe Noodfonds’.

En we hebben nog meer goed nieuws te melden. Samen met onze
Bikas-collega’s-vrienden werd er bij de Provincie Antwerpen een
degelijk onderbouwd dossier ingediend met het oog op de aankoop
van nog meer zuurstofconcentrators. En met succes!
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De familie Logghe
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BIKAS ACTIEF

WANDELDAG
THERAPY 4 DOGS
Er wordt op zaterdag 27 augustus
gewandeld voor Mallaj op de terreinen
van Therapy 4 Dogs in Merksplas.
Vertrek vanaf 10 uur op de terreinen van Therapy
4 Dogs, toegang tot de terreinen via de Gentse
Wijk, achteraan voor de vissersclub rechts afdraaien en verder rijden tot de startplaats.
Er zijn drie gemarkeerde wandelingen voorzien
in de mooie bossen ter plaatse. Eten en drinken
aan democratische prijzen zolang de voorraad
strekt. Ook van harte welkom voor een babbel!
Voor meer info bellen naar
Karel Arets 014 55 27 84 of
secretariaat.bikas@gmail.com

DHANYABAD
REVALIDATIEWANDELING WORDT HET BEGIN
VAN SPONSORTOCHTJES
VOOR NEPAL
Albert Raskin verloor in het voorjaar van 2021 zijn linkerbeen na een vreselijk ongeval met zijn vrachtwagen aan de
werken in Geel-Oost. Na een pijnlijk herstel en een lange
revalidatie wandelde Albert op donderdag 19 mei, samen
met andere patiënten van het revalidatiecentrum van het
AZ Geel, anderhalve kilometer, 1500 meter!
Ik kwam toen op de idee van laten we de verdere wandeltochten van Albert sponsoren, iedere 100 meter is een euro
waard (of een halve euro of… , afhankelijk van de spaarpot
van de sponsor). Albert moet voorzichtig blijven, daarom dat
we spreken van sponsoren per honderd meter. Opnieuw een
ontsteking op de nog fragiele beenstomp zou een zoveelste
operatie voor Albert betekenen en dat moet kost wat kost
vermeden worden.
Die eerste anderhalve kilometer stapte Albert voor het project Mallaj en dat bracht 45 euro op. Een klein begin omdat
toen zo goed als niemand op de hoogte was van de actie.
Je kan Albert dus ‘inhuren’ om te stappen voor jullie project. Albert heeft ondertussen een auto met automatische
versnellingsbak waarmee hij – met zijn prothese – zonder
problemen ter plaatse geraakt. Tegelijkertijd een gelegenheid om met zijn vrouwtje een uitstap te maken. (Mits een
gerechtvaardigde vergoeding voor de brandstofkosten)

DHANYABAD ALBERT
Bedankt Albert Raskin voor je eerste 1500 meter. Het begin is
gemaakt, 45 euro stapte je bij elkaar voor het project Mallaj.

DHANYABAD
Bikas mocht in de maanden mei, juni en juli
volgende giften en subsidies ontvangen:
• 5 522 euro van het Sint-Pietersinstituut
Turnhout voor Mallaj
• 2 000 euro van Rotary Aalst Foundation vzw
voor de werking ‘Van school tot school’ van
Paul Bekè en Carine Verleye
• 3 333 euro van het Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs voor Haku (opbrengst van de
Vastenvoettocht Sjabi 2022)
• 5 750 euro van de Provincie West-Vlaanderen
voor Haku
• 2 500 euro van de gemeente Lille voor Mallaj

Albert is super gemotiveerd en wil vooruit. Hij wil nog iets
betekenen in deze maatschappij, zich nog niet afgeschreven
voelen.
Met zijn wandeltochten te linken aan een project of aan
Bikas in het algemeen geven we Albert extra moed en
motivatie.

• 9 000 euro van het 4e Pijlerfonds Provincie
Antwerpen voor de aankoop van zuurstofconcentrators Jo Logghe Noodfonds
Aan allen een welgemeende DHANYABAD!

Wie Albert wil ‘inhuren’ om te stappen voor een project kan
contact opnemen met zijn vrouwtje via anneke2421961@
hotmail.com. Of je mag ook mij contacteren, stuur dan een
berichtje naar irene@bikas.be

Irene Van Driessche, redactie Bikas tijdschrift
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WIET WEER LEGAAL
IN NEPAL?
In juli 1973 bezweek Nepal onder Amerikaanse druk en werd
cannabis verboden. Hasjwinkels gingen dicht, het gebruik werd
streng bestraft en het dealen van hasj gebeurde ondergronds, een
Nepalese variant van de Amerikaanse ‘drooglegging’ in de jaren
’30 van vorige eeuw. Cannabis was voortaan nog maar één dag per
jaar legaal, tijdens ‘Maha Shivaratri, het festival ter ere van Shiva.
Deze hindoe god wordt vaak afgebeeld met een stenen hasjpijp.
De productie van hasj is nooit gestopt. Kenners roemen de ‘Nepal Temple Balls’ om hun superieure smaak. Ze zijn immers niet
gemaakt door gedroogde planten te zeven, maar door levende
planten te wrijven tussen de handen. De kleverige hars wordt dan
tot een bal gekneed. Eeuwenlang werd en wordt het zo gedaan.
Sinds een aantal jaren ijveren Nepalese cannabisactivisten om
wiet opnieuw legaal te maken. Ook de minister van volksgezondheid Birodh Khatiwada lijkt niet afkerig te zijn: “Cannabis werd
traditioneel gebruikt in Nepal. Het is geen drug die extreem
schadelijk is voor het lichaam. Onze voorouders gebruikten het
en onze religieuze teksten keuren het goed”. Verder heeft hij het
nog over de smokkel van hasj die corruptie in de hand werkt.
In opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken loopt er een
onderzoek naar medicinale cannabis. In 2020 steunde Khatiwada
reeds een eerste parlementaire motie om cannabis te legaliseren.
Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat Nepal cannabis verbood.
Ondertussen wordt ook elders in de wereld de medicinale werking
van cannabis onderzocht en zelfs bij ons is nu cbd-olie en -zalf
verkrijgbaar bij de apotheek.

(cbd: cannabidiol, niet psychoactief)

BIKAS ONLINE

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

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

*TELEX*
SMELTENDE GLETSJER BRENGT BASISKAMP
EVEREST IN GEVAAR
Door de klimaatverandering smelt de Khumbu gletsjer in zo’n
snel tempo dat de Nepalese overheid zich genoodzaakt ziet het
basiskamp van de Everest te verplaatsen naar een nieuwe locatie
op lagere hoogte. Het kamp dat tijdens het klimseizoen gebruikt
wordt door zowat 1 500 alpinisten is te onveilig geworden.

DAAR WAAR BOMEN MOGEN HUWEN
Alternatieve gids voor Nepal
Maar dan wel een heel alternatieve,
als je het al een gids mag noemen.
Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas en eveneens de hoofdverantwoordelijke voor de redactie van ons Bikas tijdschrift, is een
e-boek aan het samenstellen dat een heel andere kijk geeft op
Nepal… bekeken destijds door wijlen Fik Seymus gedurende zijn
jarenlang verblijf in dit prachtige Himalaya staatje.
Wil je meer weten over het
‘namaste’ plantje, of over
een sisnu-kus, Mustang koffie of over de dorpen zonder
glas, dan geeft dit boekje je
hierop antwoord. Ook het
verhaal van de ‘verloren
parel’, destijds ontsproten
uit het brein van Fik, komt
aan bod.
Het is een pretentieloos gidsje dat zeker niet beoogt volledig te
zijn want het is geïnspireerd op de wereld van kleine dingen. Ook
de schrijfster zelf voegde nog enkele beschouwingen toe die haar
aandacht trokken toen ze in Nepal was.
Het is rijkelijk geïllustreerd met foto’s.
‘Achter de schermen’ staat alles klaar om
het boekje aan te schaffen.
De lange url is: https://ensouledmind.eu/
winkel/ensouled-inspiration/ensouledbooks/e-boeken/daar-waar-bomenmogen-huwen/
De korte url is: https://tinyurl.com/
EMOAnepal
Hiernaast vind je de QR code.
Het boekje kost 12 euro waarvan 8 euro voor Bikas,
als postuum eerbetoon aan Fik.
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TIJGERPOPULATIE IN NEPAL VERDRIEVOUDIGD
SINDS 2009
Goed nieuws voor deze roofdieren maar slecht nieuws voor de
lokale bevolking. Elk jaar worden zo’n twintig mensen gedood
door tijgers. De arme inheemse gemeenschappen betalen het
gelag van het diervriendelijke beleid. De populatie steeg van 121
tijgers in 2009 naar 235 in 2018. Momenteel lopen er 355 Bengaalse tijgers rond in Nepal. Volgens WWF leven er wereldwijd
nog 3 900 tijgers in het wild.
NIEUWE BURGEMEESTER VOOR KATHMANDU
Voor het eerst in 20 jaar vonden er lokale verkiezingen plaats.
Het was Balendra Shah die op 13 mei van dit jaar met ruime
meerderheid verkozen werd. Deze 32 jarige geliefde rapper en
technisch ingenieur kwam op als onafhankelijke kandidaat die
zijn ongenoegen uitte over de huidige politiek. Hij overtrof in de
hoofdstad overtuigend de concurrenten. Balen, zoals men hem
noemt, wil meer autonomie voor de lokale besturen.
NEPALESE SHERPA VERBREEKT EIGEN RECORD
Kami Rita Sherpa beklom in mei voor de zesentwintigste keer
de Mount Everest. De klimroute die hij gebruikte was dezelfde
als deze van Sir Edmund Hillary en de Nepalese sherpa Tenzing
Norgay in 1953. Deze South East Hills Trail is nog steeds de
populairste. Kami Rita is 52 en werkt bijna 30 jaar als berggids.
Toen in 2014 een lawine veertien sherpa’s meesleurde in de dood
overleefde Kami Rita de ramp.
HOOPGEVENDE COMEBACK VAN DE INDISCHE
NEUSHOORN
Deze zeldzame neushoornsoort was honderd jaar geleden bijna
uitgestorven. Na een vertraging door de corona pandemie werd
in april in de Indiase provincie Assam, waar 70 procent van
de neushoornpopulatie woont, de telling afgerond. In Nepal
gebeurde dat al vorig jaar. De populatie van de Rhinoceros Unicornis, de Indische neushoorn of pantserneushoorn, is met 10
procent toegenomen sinds de laatste telling in 2019. Er zouden
momenteel zo’n 4014 exemplaren leven in de reservaten in India
en Nepal. Deze comeback is vooral te danken aan uitbreiding
van de reservaten, strengere maatregelen, harder optreden tegen
stropers en het afsluiten van bepaalde gebieden tijdens de paartijd.
De ‘babyboom’ is ook te danken aan de pandemie, jawel, want toen
waren meerdere beschermde natuurgebieden gesloten voor bezoekers.
Ook andere zeldzame neushoornsoorten doen het ondertussen goed.

*TELEX*TELEX*TELEX*
In het aantal zwarte en Javaanse neushoorns zien we een bemoedigende stijging.
EERSTE OFFICIËLE VLUCHT MET PARAGLIDER
VANOP DE MOUNT EVEREST
De Zuid-Afrikaanse paraglider Peter Carter zweefde in twintig
minuten van 8 000 meter hoogte naar het dorp Gorakshep, op
5 164 meter. Omwille van de weersomstandigheden was het
niet mogelijk om te vertrekken vanaf de top zelf. “Hoe hoger
je bent, hoe moeilijker het is om op te stijgen,” legt Carter uit.
Organisator Dawa Steven Sherpa van Asian Trekking noemde
het een opmerkelijke prestatie. Het was de eerste keer dat er gevlogen werd mét toestemming van de Nepalese overheid. Eerder
had Carter al drie ‘illegale’ vluchten uitgevoerd vanop de Everest. In,
1988 zweefde de Franse piloot Jean-Marc Boivin als eerste vanaf de
top van de Everest met een parapente of glijscherm naar beneden.
De Nepalese autoriteiten lijken geneigd om meer vluchten boven de
Himalaya toe te laten. Het kan een heropleving voor het bergtoerisme
betekenen na de terugval door de coronacrisis.
DE BERGEN EISEN OOK DIT JAAR WEER
SLACHTOFFERS
Nepal heeft 316 vergunningen afgeleverd om de Everest te
beklimmen in het hoogseizoen dat loopt tot mei. De Everest is
sinds hij voor het eerst beklommen werd in 1953 langs Nepalese
en Tibetaanse kant 10 657 keer beklommen. 311 klimmers lieten
daarbij het leven. Dit seizoen verongelukte een Russische alpinist
tijdens zijn beklimming van ’s werelds hoogste berg. Hij stierf in
een basiskamp, waarschijnlijk als gevolg van hoogteziekte. Het was
de tweede dode want eerder in april stierf een Nepalese klimmer.

dreven door zonnepanelen. Het team heeft voor het eerst ook
de dikte van sneeuw en ijs gemeten op de top. China heeft nu
acht stations opgesteld van 5 200 meter tot 8 800 meter hoogte
op de Qomolangma. Deze stations bewaken voornamelijk de
temperatuur, relatieve vochtigheid, windrichting en windsnelheid,
druk- en stralingsveranderingen in de regio rond de Everest. Een
Chinees-Nepalees onderzoeksteam herberekende reeds de hoogte
van de Everest en in 2020 maakten Nepal en China samen bekend
dat de hoogte 8 848,86 meter bedraagt.
VS GEZANT TIBETAANSE ZAKEN ONTMOET N E PA LESE PREMIER
Op 22 mei sprak Uzra Zeya met Sher Bahadur Deuba de manieren om de betrekkingen tussen Nepal en de VS te versterken. De
Indiase Amerikaanse Zeya werd in december vorig jaar benoemd
tot speciaal coördinator voor Tibetaanse kwesties. Ze werd in
deze functie verwelkomd door de International Campaign for
Tibet waar men hoopt op een proactieve samenwerking ter bevordering van de dialoog tussen de gezanten van de daila lama
en de Chinese leiders. Tijdens haar vijfdaags verblijf in India en
Nepal ontmoette ze in Dharamsala de activisten en leiders van
de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap waaronder ook de
dalai lama. Een nauwere samenwerking tussen India en Nepal
stond eveneens op de agenda. Achteraf werd er gesproken van
geslaagde ontmoetingen.

WERELDRECORD OP DE TOP OOK VOOR VROUWEN
Daar zorgde de Nepalese berggids Lhakpa Sherpa voor. Ze is de
eerste vrouw die tien keer de top van de Everest bereikt heeft.
Lhakpa werd 48 jaar geleden geboren in een grot in een dorp op
meer dan 4 000 meter boven de zeespiegel in de Makalu regio.
Tegen de wil van haar ouders in werd ze bergbeklimmer en bereikte ze in 2000 de hoogste bergkam van de Everest. Ondanks
ze geen formele opleiding genoot, staat ze nu bekend als de
Everest Queen. Ze wil in de nabije toekomst de K2, de op één
na hoogste piek van de wereld, veroveren. “Bergen maken me blij
en ontspannen. Ik zal nooit opgeven. Ik wil dat jonge vrouwen
niet opgeven,” aldus Lhakpa die momenteel in de VS woont.
CHINA PLAATST AUTOMATISCH WEERSTATION
OP 8 800 METER HOOGTE
Langs de ‘Chinese’ kant van de Qomolangma, de Tibetaanse
naam van de Mount Everest, plaatste begin mei een Chinese
expeditie een automatisch weerstation. Eerder in 2019 hadden
Britse en Amerikaanse wetenschappers een weerstation opgezet
op 8 340 meter hoogte langs de zuidkant. Het Chinese station
werd gebouwd op een rots op 8 800 meter en het wordt aange-
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GIFTEN

OPNIEUW FISCALE
ATTESTEN VOOR DE
PERIODE 2022 - 2027

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.

Schenkingen vanaf 1 januari 2022 tot 31 december
2027 zullen opnieuw een attest voor fiscale aftrekbaarheid ontvangen.
Het attest ontvang je in de maand maart na het jaar
van de gift om het dan bij de belastingaangifte te
voegen. Dit geldt voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. Het belastingvoordeel bedraagt 45 procent,
onafhankelijk van het inkomen.
Bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met eventueel de
naam van het project dat je wenst te steunen.

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, 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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