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In Nepal vierden de Gurung Thamu Losar al op 30 december 
2022, of, anders gezegd, op de 15e dag van de Nepalese maand 
Poush… van het Nepalese jaar… 2079. In hun traditionele kle-
ren komen de Gurung samen, eten en dansen en bezoeken de 
boeddhistische tempels. Ze nemen afscheid van alle lijden van 
het voorbije jaar en wensen elkaar in het nieuwe jaar voorspoed 
en welbevinden toe.

Gelukkig Nieuwjaar!

Sinds Julius Caesar in 45 voor onze tijdrekening de Juliaanse ka-
lender invoerde, wensen we elkaar geluk en een goede gezondheid 
toe op 1 januari, maar in tal van andere culturen valt Nieuwjaar 
op een andere datum.

NIEUWJAAR 

Duizenden kaarsen kunnen worden aangestoken met één enkele kaars en de levensduur van 
de kaars wordt niet verkort. Geluk neemt nooit af door gedeeld te worden.       (Boeddha)

NIEUWJAAR  
 
 
Gelukkig Nieuwjaar! नयाँ बष�को शुभकामना! (Nayām̐ barṣakō śubhakāmanā!) 
 
Sinds Julius Caesar in 45 voor onze tijdrekening de Juliaanse kalender invoerde, wensen we 
elkaar geluk en een goede gezondheid toe op 1 januari, maar in tal van andere culturen valt 
Nieuwjaar op een andere datum. 
 
In Nepal vierden de Gurung Thamu Losar al op 30 december 2022, of, anders gezegd, op de 
15e dag van de Nepalese maand Poush… van het Nepalese jaar… 2079. In hun traditionele 
kleren komen de Gurung samen, eten en dansen en bezoeken de boeddhistische tempels. Ze 
nemen afscheid van alle lijden van het voorbije jaar en wensen elkaar in het nieuwe jaar 
voorspoed en welbevinden toe. 
 
Ook 1 januari, Nieuwjaar, wordt in Nepal uitbundig gevierd. 
 
De Tamang vieren Sonam Losar met de nieuwe maan in de Nepalese maand Magh 
(januari/februari). Deze feestdag viel in 2023 reeds op 22 januari. De boeddhistische Tamang 
bezoeken kloosters en stoepa's en voeren een maskerdans op om de boze geesten te 
verdrijven. De huizen en de omgeving worden schoongemaakt om goden en godinnen te 
verwelkomen. Op Sonam Losar worden varkensvlees, kip, schapenvlees, vis en zoete desserts 
gegeten. 
 
Losar (van lo = jaar en sar = nieuw) is het Tibetaanse Nieuwjaar en de belangrijkste feestdag 
in Tibet, ook voor de Tibetaanse mensen en de Sherpa’s in Nepal. Het valt elk jaar op een 
andere datum. Dit jaar valt Losar op 21 februari. 
 
Het Nepalese Nieuwjaar, gekend onder de naam Navavarsha, is een tijd van religieuze 
vurigheid en feesten. Nepal gebruikt meer dan één kalender. De officiële Nepalese kalender 
van Bikram Sambat loopt 56 jaar, 8 maanden en 17 dagen voor op de westerse kalender. Het 
Nepalese jaar duurt ook twaalf maanden, maar het aantal dagen in elke maand verandert ieder 
jaar en kan tot 32 gaan, zodat er geen nood is aan een schrikkeljaar. De eerste maand is 
Baisakh, wat overeenkomt met half april. Om Navavarsha, op de eerste dag van 2080 volgens 
Bikram Sambat, te vieren, moet je nog wachten tot 14 april 2023. Dat valt gelijk met de 
laatste dag van onze paasvakantie! 
 
Op de dag van het Nepalese Nieuwjaar komen mensen gewoonlijk samen met familie en 
vrienden voor feesten en picknicks. 
Navavarsha is voor velen ook een belangrijke religieuze dag. s Ochtends gaan de mensen 
meestal naar de tempel om puja te doen. Puja is een ritueel offer aan de goden. Daarna lopen 
de Nepalezen met de klok mee rond de tempel, waarbij ze de klokjes luiden die aan de tempel 
bevestigd zijn. 
Het nieuwe jaar wordt het uitbundigst gevierd in Bhaktapur, met Bisket Jatra of het Festival 
van Bisket, een herdenking van de beroemde veldslag in de Mahabharata, een episch gedicht 
uit het oude India. Een grote houten paal wordt op Taumadhi Square, het stadsplein, opgesteld 
en stelt de in de veldslag behaalde overwinning voor. Op strijdwagens staan angstaanjagende 
beelden van lokale godheden. Deze goden en godinnen worden aanbeden met offers van 
munten, bloemen en bloed. Beelden van de goden Bhairab en Bhadra worden ook op wagens 
door de straten gesleept, zodat ze een uitzicht over de stad hebben. 
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Ook 1 januari, Nieuwjaar, wordt in Nepal uitbundig gevierd.

De Tamang vieren Sonam Losar met de nieuwe maan in 
de Nepalese maand Magh (januari/februari). Deze feestdag 
viel in 2023 reeds op 22 januari. De boeddhistische Tamang 
bezoeken kloosters en stoepa’s en voeren een maskerdans 
op om de boze geesten te verdrijven. De huizen en de om-
geving worden schoongemaakt om goden en godinnen te 
verwelkomen. Op Sonam Losar worden varkensvlees, kip, 
schapenvlees, vis en zoete desserts gegeten.

Losar (van lo = jaar en sar = nieuw) is het Tibetaanse 
Nieuwjaar en de belangrijkste feestdag in Tibet, ook voor 
de Tibetaanse mensen en de Sherpa’s in Nepal. Het valt elk 
jaar op een andere datum. Dit jaar valt Losar op 21 februari.

Het Nepalese Nieuwjaar, gekend onder de naam Navavar-
sha, is een tijd van religieuze vurigheid en feesten. Nepal 
gebruikt meer dan één kalender. De officiële Nepalese ka-
lender van Bikram Sambat loopt 56 jaar, 8 maanden en 17 
dagen voor op de westerse kalender. Het Nepalese jaar duurt 
ook twaalf maanden, maar het aantal dagen in elke maand 
verandert ieder jaar en kan tot 32 gaan, zodat er geen nood 
is aan een schrikkeljaar. De eerste maand is Baisakh, wat 
overeenkomt met half april. Om Navavarsha, op de eerste 
dag van 2080 volgens Bikram Sambat, te vieren, moet je 
nog wachten tot 14 april 2023. Dat valt gelijk met de laatste 
dag van onze paasvakantie!

Op de dag van het Nepalese Nieuwjaar komen mensen 
gewoonlijk samen met familie en vrienden voor feesten en 
picknicks.
Navavarsha is voor velen ook een belangrijke religieuze dag. 
‘s Ochtends gaan de mensen meestal naar de tempel om puja 
te doen. Puja is een ritueel offer aan de goden. Daarna lopen 
de Nepalezen met de klok mee rond de tempel, waarbij ze 
de klokjes luiden die aan de tempel bevestigd zijn.
Het nieuwe jaar wordt het uitbundigst gevierd in Bhaktapur, 
met Bisket Jatra of het Festival van Bisket, een herdenking 
van de beroemde veldslag in de Mahabharata, een episch 
gedicht uit het oude India. Een grote houten paal wordt op 
Taumadhi Square, het stadsplein, opgesteld en stelt de in de 
veldslag behaalde overwinning voor. Op strijdwagens staan 
angstaanjagende beelden van lokale godheden. Deze goden 
en godinnen worden aanbeden met offers van munten, 
bloemen en bloed. Beelden van de goden Bhairab en Bhadra 
worden ook op wagens door de straten gesleept, zodat ze 
een uitzicht over de stad hebben.
Tijdens een touwtrekwedstrijd nemen bewoners uit het lager 
gelegen deel van Bhaktapur het op tegen bewoners uit het 
hoger gelegen deel. De groep die dit evenement wint heeft 
een prachtig jaar in het vooruitzicht.

En dat is wat we ook aan al onze lezers wensen!

Carine Verleye, bestuurslid Bikas

MANJUWA

EEN BEZOEK AAN HET WATERPROJECT VAN MANJUWA

In 2020 – 2021 realiseerden we met Bikas het prachtige wa-
terproject van Manjuwa.
Meer dan 202 gezinnen kregen voor hun deur een kraan met 
aansluiting op het nieuwe waternet.
Voorheen spendeerden de mensen uren per dag om water 
beneden aan de bronnen te halen en op hun rug naar boven 
te sleuren. Dit was voornamelijk werk voor de vrouwen en 
kinderen.

Een elektrisch pompsysteem werd geïnstalleerd en zorgde er-
voor dat het water zo’n 150 meter omhoog gestuwd werd om 
dan verdeeld te worden over de verschillende huizen.
Opvangbekkens, watertanks, een waterzuiveringssysteem, 
kilometers pijpleidingen en honderden kranen werden aange-
legd zodat er drinkbaar water kwam voor ieder huis. Voor ons 
lijkt het zo normaal dat er water uit de kraan komt. Voor deze 
mensen was het een droom die werkelijkheid werd.

In november laatstleden bezocht ik het project. Het werd een 
blij weerzien na drie jaar afwezigheid.
In het najaar 2019 bezocht ik voor het eerst de dorpen en werd 
er overlegd wat Bikas kon doen samen met de dorpelingen. 
Enkele maanden later startte het waterproject.

De uitbraak van de coronapandemie zorgde voor onzekerheid 
maar toch verliep alles vrij vlot. De dorpelingen waren enorm 
gedreven en werkten in een ongezien tempo. Men wilde niets 
liever dan zo vlug mogelijk drinkbaar water hebben.
Nu kon ik eindelijk met eigen ogen zien hoe het er allemaal 
uitzag en hoe goed het functioneerde.
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Verwelkomingscomité in Manjuwa

De mensen waren buitengewoon fier om te tonen wat ze samen 
hadden gerealiseerd.
Ik werd zeer hartelijk ontvangen en letterlijk in de bloemetjes 
gezet.
Wat me het meeste bijblijft van dit korte bezoek was de dank-
baarheid van de mensen.
Een ouder vrouwtje nam mijn hand vast en terwijl ze me diep 
in de ogen keek zei ze heel oprecht: “Dhanyabad, dank je, 
jullie hebben mijn leven zo veranderd. Ik moet nu niet meer 
slepen en sleuren om water te halen. Nu kan ik aan de kraan 
bij mij thuis water nemen. Uit het diepste van mijn hart heel 
hartelijke dank”.

Het was zo hartverwarmend om dit te zien en te horen. We zijn 
met Bikas dan ook heel blij dat we op de hulpvraag van deze 
mensen konden ingaan en dat er met dit project een enorme 
levensverbetering kwam voor enkele honderden mensen.
Binnen enkele maanden gaan Karel, ondervoorzitter en José 
bestuurslid, die samen met mij projectverantwoordelijke was, 
de inhuldiging van dit project bijwonen.

Door het vele harde werk van José, Guy, Karel en Jill om geld 
in te zamelen, hebben zij een zeer grote bijdrage geleverd aan 
dit prachtige project.

De dorpelingen kijken er al naar uit om hen te ontvangen en 
in eigen persoon te kunnen bedanken.

In het volgende tijdschrift zullen we het relaas kunnen lezen 
van de inhuldiging. 

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas

ONZE PROJECTEN 

Betty in de bloemetjes gezet
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Aan iedere sponsor en sympathisant zeggen wij “dhanyabad, 
dank” voor jullie steun!
Ook de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille, Mol en 
Zonhoven evenals de provincie Antwerpen en het drinkwater-
bedrijf Pidpa willen we van harte bedanken voor hun bijdragen 
tot het welslagen van dit project.



4  BIKAS 34:1 - januari / februari / maart 2023

ONZE PROJECTEN 

2022, EEN JAAR iN HAKPARA

2022, of 2079 volgens de Nepalese kalender, was het vierde jaar 
van CEPPs werking in Sindhuli District, in Inner Terai, de regio 
waar de alluviale vlaktes aan de grens met India overgaan in de 
Himalaya’s. CEPP werkt er samen met verschillende scholen op 
het platteland, werd voor die regio drie jaar lang ondersteund 
door HeSpace Children’s Foundation en het vierde jaar door 
Rotary Aalst en de hele tijd ook door de kleine en grotere giften 
van BIKAS sympathisanten en onze persoonlijke fondsenwerving.
De klimaatopwarming en de blijvende erosieproblematiek raken 
Nepal sterk. Malaria, dengue fever, landverschuivingen, on-
doordacht gebruik van bodem en natuurlijke hulpbronnen zijn 
dagelijkse problemen. Daarom heeft CEPP in 2022 ecologie als 
grootste aandachtspunt gekozen.

Hakpara Janjyoti Basic School wordt voor de streek een voor-
beeldschool. Vroeger was de school moeilijk bereikbaar, maar nu 
verbindt de overheid ook deze afgelegen gebieden door grote we-
gen met de hoofdstad, en de verschillende dorpen met elkaar door 
kleinere wegen en bruggen over de rivieren. Die werkzaamheden 

verlopen moeizaam: in het ene dorp is de weg een hobbelig pad 
vol plassen en hindernissen, in het andere dorp is het haast een 
snelweg waarlangs de mensen ‘s avonds flaneren. Met de weg 
komen voordelen: een betere mobiliteit, elektriciteit, en daarna 
internet. Maar de weg brengt ook tal van verleidingen met zich 
mee: fast food (denk aan eenmansporties noedels in plastic be-
kers), vernietiging van (oer)woud op het voorziene traject, aanbod 
van pesticiden en insecticiden voor de landbouw…
Als antwoord op die verleidingen promoot CEPP ecologische 
landbouw als duurzaam alternatief.

Het voordeel van deze benadering is dat het de lokale gemeen-
schap hechter maakt. Voor de aanleg van een schoolmoestuin 
moet de grond voorbereid worden, en een afsluiting moet de 
planten behoeden voor rondlopend vee. Voor die zware werk-
zaamheden werken de leerkrachten en de ouders samen. 

In bovenstaande foto zien we de moeders aan het werk. Een extra 
motivatie is dat ze ook een deel van de jonge plantjes naar huis 

VAN SCHOOL TOT SCHOOL

Moeders aan het werk
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Leerkrachten en ouders werken samen

mogen meenemen en zo een eigen moestuintje (kitchen garden) 
kunnen aanleggen om het voedingspatroon van hun familie ge-
varieerder en dus gezonder te maken. 

Een tree nursery moet het vergroenen van de schoolomgeving in 
diverse scholen van de streek mogelijk maken. Er wordt gekozen 
voor schaduwplanten voor het schoolterrein, belangrijk in de 
warme, droge maanden, en voor fruitbomen.

De kinderen dragen een 
grote verantwoordelijk-
heid in verband met de 
aanplantingen en de 
zorg voor de planten. 

Een hogere scholingsgraad kan ook nadelen met zich meebrengen: 
wie langer school liep, vindt landbouwactiviteiten minderwaardig 
en wil werk zoeken in de steden. Maar buiten het toerisme en de 
dienstensector zijn er weinig mogelijkheden in Nepal.

Deze kinderen leren over planten, over ecologische alternatie-
ven die de natuur geen schade toebrengen, en hun kennis en 
persoonlijke betrokkenheid leiden tot een herwaardering van de 
landbouwsector.

Verder zijn deze foto’s niet nieuw voor de trouwe lezers van ons 
Bikas magazine: de heringerichte kleuterklas met een aantrek-
kelijke vormgeving, met name een weergave van de eigen school, 
lage meubels en een verhoogde houten vloer met bekleding, een 
maatregel om de klas kindgericht te maken, dit wil zeggen warm, 
netjes en motiverend… 
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en de glijbaan, gemaakt van recuperatiehout. Plattelandsscholen 
hebben niet vaak een speelterrein, en deze speeltuigen zijn voor 
de kinderen erg bijzonder en moedigen hen aan om naar school 
te komen.

Het onderwijs in Janjyoti Basic School in Hakpara wordt op die 
manier kindvriendelijk, emancipatorisch, streekgebonden en met 
een grote betrokkenheid van alle partners in het onderwijs. 

CEPP ijvert voor een verbetering van het basisonderwijs en voor 
een groter ecologisch bewustzijn. De zorg voor onze planeet is 
een attitude die we de kinderen willen meegeven en die hen het 
vooruitzicht biedt op een betere toekomst.

Doe je mee? Jouw steun wordt gewaardeerd en goed 
gebruikt.
BIKAS Nepal, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002, 
vermelding Van School tot School.
Dankjewel! Dhanyabad!

Paul Beké en Carine Verleye

MANE VIGUR PROJECT 
DRINKWATER
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JO LOGGHE NOODFONDS
MANE ViGUR PROJECT DRiNKWATER

Terug van (nooit) weggeweest

In Kavre wachtte men al een hele tijd om – samen met mensen 
uit het ‘sponsorland’ - het Mane Vigur Drinking Water Project 
officieel te openen.

Even het geheugen opfrissen: vijf jaar terug gestart (eind 2018) 
en beëindigd in 2020. Weliswaar met tussenin een gedeeltelijke 
heropstart omwille van vernielingen aangebracht door landver-
schuivingen. In maart 2020 kwam dan het positieve bericht dat 
de werken succesvol voltooid waren en dat de dorpsbewoners 
uitkeken naar een officiële inhuldiging van het geslaagde project. 
Die kwam er helaas niet. Eénmaal raden… ja, corona!

Doch, in november laatstleden kwam die officiële plechtigheid er 
toch. Naast de uitnodigende projectverantwoordelijken Babu Lal 
Tamang en Guna Lama, de ingenieur en collega’s en de plaatse-
lijke bevolking waren er ook de nodige Nepalese gezagdragers 
aanwezig. Evenals de Nepalese Ere-Consul voor België, Ang 
Tshering Sherpa en de vertegenwoordiger van het ‘thuisfront’ 
in dit geval het Jo Logghe NOODFONDS / Bikas met name onze 
Bikas-voorzitster Betty Moureaux.

De aanwezigheid van zowel de Ere-Consul als van onze voorzit-
ster werd trouwens zeer gewaardeerd! De andere (Franse) mede-
sponsor, Yves Lafal van Saint Chamond Espoir, diende zich op het 
laatste moment jammer genoeg te verontschuldigen.

Dat de officiële plechtigheid, naar Nepalese gewoonte, een sereen 
en kleurrijk verloop kende, hoeft geen betoog. Meerdere speeches 
met woorden van dank kwamen aan bod, met toevoeging van de 
uitgebreide uitreiking en uitwisseling van khata’s (ceremoniële 
sjaals) en bloemenkransen. Een feestelijke gebeurtenis waarvan 
je hierbij gevoegd een fotografische impressie kan zien.

Deze inhuldiging betekende niet alleen het einde van ons project, 
maar luidde meteen een nieuwe vraag in. Een vraag naar verdere 
verbetering en uitbreiding van de bestaande waterinstallatie. In 
concreto, het bouwen van drie extra watertanks van respectie-
velijk 50 m³, 20 m³ en 10 m³.Deze bijkomende tanks moeten de 
watervoorziening voor de drie dorpen in de Kavre-regio efficiënter 
maken, of anders gezegd altijd water in voorraad en dit onder vol-
doende druk. Zo kan men de velden en de tuinen beter bevloeien.

Ook zal er bij iedere kraan een meter geplaatst worden. Men 
moet er op toezien dat de kranen niet zomaar blijven openstaan 
en dat het water dus niet onnodig wegloopt. Na een hoeveelheid 
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gratis verbruikt water zal een bedrag per m³ aangerekend worden. 
Deze inkomsten zal men aanwenden voor het onderhoud van het 
waternetwerk.

Dit nieuwe project sluit prachtig aan bij het voorgaande. Daarom 
zijn wij als Jo Logghe NOODFONDS graag bereid onze schouders 
te zetten onder dit MANE VIGUR WATER SUPPLY IMPROVEMENT 
PROJECT. Samen met een Franse partner, die ook reeds eerder 
deelnam, moet dit lukken. De technische gegevens die wij reeds 
doorkregen zijn in ieder geval beloftevol!

Daarom rekenen wij - zoals sinds lange tijd – verder op 
jullie steun. Dit kan via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 
0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Dhanyabad – dank,
De familie Logghe
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DE SCHOLEN VAN HAKU
iNHULDiGiNG VAN DE SCHOOL EN DE WERKiNG VAN CEPP 

Op 2 november 2022 was het feest in Thulo Haku. De nieuwe 
school, twee verdiepingen hoog en acht klassen groot, werd 
eindelijk ingehuldigd.

Bikas heeft samen met de lokale regering ervoor gezorgd dat het 
schoolgebouw er gekomen is. Tijdens de grote aardbeving van 
2015 was deze school volledig verwoest.
Zeven jaren later staat er eindelijk een nieuw en stevig gebouw.
De leerlingen, leerkrachten en ook de ouders die met de bouw 
meehielpen waren nu trots om hun nieuwe school te tonen.
Als voorzitster van Bikas en als projectleider van het Haku pro-
ject werd ik samen met een groep sponsors/ reizigers van Anders 
Reizen zeer goed ontvangen. Ook onze webmaster Omer D’Hondt 
was van de partij.

Een helse busrit bracht ons van Kathmandu naar Haku Besi waar 
we door Tamang vrienden werden opgewacht. Hier begon onze 
trekking en een half uurtje later werden we aan de school van 
Haku Besi opgewacht door het schoolhoofd, de leerlingen en de 
ouders. We kregen drankjes aangeboden en khata’s, de traditionele 
gebedssjaals, werden rond onze nek gehangen. 
We mochten plaatsnemen op de schoolbanken die we gesponsord 
hadden terwijl kinderen voor ons zongen en een dansje deden.
Ik werd weggeloodst om het door Bikas geschonken schoolmeu-
bilair te bekijken.

HAKU

De kleurrijke ronde tafeltjes die we voor de kleinsten hadden laten 
maken, de schoolborden, de computertafels en de beamer werden 
met fierheid getoond.
Alles bleek zeer zinvol te zijn en had reeds zijn dienst bewezen.

Na de plechtigheid zetten we onze weg verder en net voor het 
donker werd, bereikten we Pangling, Sanu Haku.
Ook hier werden we verwelkomd door het schoolhoofd en door 
de medewerkers van CEPP – Centre for Educational Policies and 
Practices.
Michel Rai was speciaal van Kathmandu gekomen om ons aan de 
hand van een powerpoint te verduidelijken waarvoor CEPP staat 
en hoe zij te werk gaan. In elke school van de vier dorpen willen 
zij minstens één klaslokaal kindvriendelijk en educatief inrichten. 
Klassen worden omgetoverd tot een gezellige ruimte waar zowel 
leerkrachten als kinderen graag vertoeven.
Ondertussen zijn drie klassen ingericht. Eén voor één zijn het 
voorbeeldklassen geworden.
Houten planken met daarop tapijten zorgen voor een stofarme 
en warme vloer. 
Met nog wat kussens erbij vinden de jongste kinderen het aange-
naam zitten. Doch wat het meeste opvalt zijn de mooie, kleurrijke 
en educatief beschilderde muren.

Leerlingen van de kunstacademie van Kathmandu en een schilder 
uit het nabijgelegen Dhunche hebben onder andere fragmenten 
van het dagelijkse leven, het menselijk lichaam, dieren, bergen, 
fruit, groenten en het alfabet erop geschilderd. Terecht waren ze 
heel fier om deze mooie klaslokalen te tonen.

De nieuwe school van Thulo Haku



10  BIKAS 34:1 - januari / februari / maart 2023

ONZE PROJECTEN 

Klaslokalen in Thulo Haku

De nieuwe school van Thulo Haku

Arjan, medewerker van CEPP, 
toont een reuzegrote courgette.

De vier medewerkers van CEPP: Arjun, 
Ram Chandra, Michel Rai en Bhisnu

Ontvangst van de bedankingsborden

School van Sano Haku

Studenten van de school van Thulo Haku

Leerlingen dansen bij de inhuldiging.
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ONZE PROJECTEN 

De volgende ochtend werden we door de andere CEPP medewer-
kers, Ram Chandra, Bishnu en Arjun, door hun prachtige proeftuin 
geleid. We zagen een gedreven Ram Chandra die vol kennis van 
zaken zijn tuin van Eden voorstelde. De lokale mensen leerden 
zowel gekende als ook nieuwe soorten fruit en groenten telen.
Zo zagen we ajuinen, boontjes, wortelen, koriander… maar 
eveneens kiwi’s en papaja’s. Door het gevarieerde aanbod is het 
dieet van de dorpelingen nu verrijkt met heerlijke, verse en zelf-
gekweekte groenten en fruit boordevol vitaminen.
Per proefveld is een vrijwilligerskoppel aangesteld dat onder het 
toeziende oog van Ram Chandra veel bijleert. Op hun beurt geven 
zij deze kennis door aan de andere dorpsbewoners. Het enthousi-
asme dat Ram Chandra aan de dag legt is duidelijk besmettelijk. 
Bijna elk huisgezin heeft nu een eigen moestuintje. 

Door de ligging van de proefvelden in de buurt van de scholen 
ontstaat er een uitwisseling van informatie. De leerlingen volgen 
de processen van de kwekerijen mee. Ze krijgen les op de proef-
velden, helpen mee met de teelt, zien alles groeien en als de tijd 
rijp is oogsten ze en proeven ze wat ze zelf gezaaid hebben.

En dan brak de dag van de inhuldiging van het nieuwe schoolge-
bouw eindelijk aan. Door de coronapandemie was de bouw en de 
inhuldiging met drie jaar opgeschoven. 
Het grote dorpsplein was ondertussen vol gelopen met kijklusti-
gen. De leerlingen van de school maar ook vele mensen van de 
dorpsgemeenschap waren aanwezig.
Men had een toegangspoort gemaakt waarboven een banner hing 
met de Nepalese en de Belgische vlag erop. Tamang vrouwen en 
mannen in traditionele klederdracht stonden ons op te wachten. 
Voor de gelegenheid had ik ook een Tamang kleed met bijhorend 
handgemaakte hoedje opgezet.
De Belgen en één Nederlander van onze groep kregen de ereplaat-
sen naast enkele prominenten van de dorps- en schoolgemeen-
schap. Traditioneel volgden de speechen, de bedankingen, de 
khata’s, de traditionele dansen en de nodige drankjes.
Het hele gebeuren was een dankbetuiging van de school- en 
dorpsgemeenschap aan de mensen die het mogelijk gemaakt 
hebben om dit project te realiseren.
Zeg het voort zeiden ze … bedankt aan iedereen die gesteund 
heeft.
De school wordt overgedragen aan de schoolgemeenschap die het 
beheer in handen heeft. Een officiële inhuldigingsplaat wordt aan 
het schoolgebouw gehangen.
Na vele foto’s en vele blijde gezichten loopt de dag op zijn einde.

Het is bemoedigend te zien wat er in Haku reeds gerealiseerd is. 
Het bouwproces ligt achter ons en nu concentreert men zich op 
het inhoudelijke van het onderwijs.
Samen met de medewerkers van CEPP wordt er nu gewerkt aan 
de verbetering van het basisonderwijs in een veilige, gezellige en 
kindvriendelijke omgeving. Stilaan ontstaat een bewustwording 
van het belang van degelijk onderwijs in de eigen omgeving.
Daar waar er vroeger geen of weinig aandacht werd besteed aan 
de allerkleinsten beseft men nu dat een goede basis ook in het 
onderwijs heel belangrijk is. 

Toegangspoort naar de festiviteiten en de inhuldiging

Ram Chandra leidt ons door de tuin van Eden.

Leerlingen van Haku Besi
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Er is een duidelijk groeiproces in gang gezet. Al spelend 
leert men veel bij. Er wordt aandacht geschonken aan een 
betere hygiëne, men onderhoudt de klassen en speelpleinen, 
de toegangspaden worden geregeld opgekuist, er worden 
verbeterde landbouwmethodes aangeleerd, de landverschui-
vingsproblemen worden aangepakt en men zoekt naar een 
verantwoorde omgang met het milieu. 

Een zeer belangrijke vernieuwing is de betrokkenheid van 
de ouders bij het schoolgebeuren van hun kinderen. De con-
trole van de ouders en de druk op de scholen is iets nieuw. 
Ouders worden gestimuleerd om toezicht te houden op het 
onderwijs van hun kinderen. Zij volgen om beurt één dag 
per week mee school. Ze motiveren hun kinderen om naar 
school te gaan en stimuleren de leerkrachten. Als de ouders 
een schoolproject opvolgen dan kan men veel gedaan krijgen.

Ik kon met eigen ogen vaststellen dat er immense verande-
ringen zijn in de Haku dorpen.
Soms gaat het moeizaam maar toch heeft men al een mooie 
weg afgelegd.
Vanaf dit jaar zal ook het naburige dorp Grey en zijn school 
mee betrokken worden in dit project. Grey hoort bij de Haku 
dorpsgemeenschap. Zij hadden al bij aanvang gevraagd om 
erbij betrokken te worden maar daar is toen niet op inge-
gaan, onder andere om financiële redenen.
Uiteraard lopen de kosten op, zeker nu alles duurder wordt. 
Toch vinden we dit een project dat zeer waardevol en duur-
zaam is en onze steun dan ook van harte verdient.
Als we zien wat er al gerealiseerd is in de Haku dorpen, dan 
kijken we hoopvol uit naar de toekomst.

Wil jij helpen dan is jouw steun welkom op het 
rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 
met vermelding van Haku.

Bedankt -  dhanyabad

Betty Moureaux, voorzitster vzw Bikas

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

Veel nieuws valt er niet meer te melden over dit project. 
Het grootste en enige nieuws is dat de school volledig 
klaar is.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het oprui-
men van de omgeving rond het gebouw en de speelplaats 
zodat de kinderen een veilige en propere ruimte hebben 
om te spelen en te ravotten.
De lokalen wordt tegen het voorjaar ook ingericht met 
nieuw materiaal.

Wij – José, Karel en co. – plannen ondertussen onze reis 
naar Nepal om daar zowel de school in Mallaj als het 
waterproject Manjuwa officieel te openen.

Het volledige verhaal hierover, mét de nodige foto’s, mo-
gen jullie in het volgende tijdschrift verwachten.
Ook de scholen die aan onze projecten hebben meege-
werkt, krijgen een uitgebreid verslag.

José en Karel

MALLAJ
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INKOMSTEN EN UITGAVEN 
VAN BIKAS IN 2022

Ook in 2022 hebben we heel wat projecten kunnen steunen zoals 
je in de tijdschriften van 2022 en in dit nummer kan lezen. We 
beschikken al over voorlopige resultaten van onze inkomsten en 
uitgaven van 2022. De definitieve resultaten worden voorgelegd 
aan de algemene vergadering in de lente van dit jaar. Maar toch 
kunnen we nu al een indicatie geven.

92 % van de uitgaven in 2022 gingen naar de scholenbouw in 
Mallaj, de zuurstoftoestellen gesteund door het Jo Logghe Nood-
fonds, het project ‘Van school tot school’ en het vervolgproject 
Haku met daarin nu vooral aandacht voor landbouw en onderwijs.

 Inkomsten  2022

Giften 78 609

Subsidies 31 250

Andere 995

TOTAAL 110 854

 Uitgaven 2022

Projecten 92 177

Kosten 
(tijdschrift, 
belasting, bankkosten…)

  8 554

TOTAAL 100 731

De privégiften, jullie giften, zijn met ruim 70 procent veruit de 
belangrijkste bron van onze inkomsten. Provincies en gemeenten 
steunen onze projecten ook voor een kleine 30 procent. Andere 
inkomsten, 1 procent, komen uit de occasionele verkoop van onze 
publicaties (zoals de kalenders) of de zelfgemaakte producten die 
op bijvoorbeeld kerstmarkten worden aangeboden.

Wat de uitgaven betreft, gaat 92 procent naar de projecten zelf. 
Het gedrukte tijdschrift en de verzendkosten zijn de enige grote 
uitgaven buiten de projecten. Als organisatie moeten we ook een 
kleine belasting betalen en bij overschrijvingen naar Nepal is er 
ook telkens een bankkost die wordt aangerekend. 
 
De inkomsten van 2022 zijn met 20 procent gestegen vergeleken 
met deze van 2021 toen we geen fiscale attesten konden uitrei-
ken. De uitgaven in 2022 zijn met 40 procent gedaald omdat er 
in 2021 heel veel projecten liepen.

De attesten voor fiscale aftrekbaarheid betreffende giften van 
2022 mogen jullie in het voorjaar verwachten. Men zal deze ook 
kunnen terugvinden in Tax on web. Tegenwoordig worden die 
automatisch ingevuld op de digitale belastingbrief.
Giften kan je steeds doen doorheen het jaar en als dat op één 
burgerlijk jaar meer dan 40 euro bedraagt voor dezelfde persoon 
dan is er een fiscaal voordeel van 45 procent. Meer hierover kan 
je hier vinden: 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/
giften

Dankzij jullie duurzame steun blijven we met beperkte budgetten 
heel wat realiseren in Nepal!

Heb je vragen, mail gerust naar de schatbewaarder: gaby@bikas.
be of de secretaris peter@bikas.be
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DHANYABAD

‘Stappen voor het goede doel’ is een jaarlijks terugkerende activiteit 
van de basisscholen van Lille, gesteund door de Solidariteitsraad 
van de gemeente.

Zo werd deze activiteit ingeleid in ons vorige tijdschrift. Wat 
we toen nog niet wisten, was dat het een record opbrengst zou 
worden.

Dankzij o.a. het Sint-Pietersinstituut van Turnhout en de scholen 
van Gierle, Wechelderzande, Lille en Poederlee, waar wij, Karel en 
José, zijn gaan spreken over Nepal, is een uitzonderlijk hoog bedrag 
bijeengebracht. Zoals we vorige keer schreven, zijn de kinderen 
gaan wandelen om geld in te zamelen voor de school in Mallaj.

Ondanks de enorm moeilijke tijden waarin we nu leven, oorlog 
en energiecrisis, is de opbrengst echt fenomenaal: BIJNA 18 000 
EURO!!!

Met dit geld én met de stortingen van de sympathisanten die 
ons project steunen, zijn we in staat om de school volledig in te 
richten met nieuw materiaal. Als de technische omstandigheden 
het toelaten, kunnen we ook de gevraagde smart borden leveren.

Peter David, secretaris van Bikas, noemde deze actie de beste 
ooit in de geschiedenis van onze vzw. En daar zijn we behoorlijk 
trots op!

Een welgemeende DHANYABAD, bedankt is hier dan ook zeker 
op zijn plaats.

Op bladzijde 12 kan je nog meer lezen over het Mallaj project.

José en Karel

STAPPEN VOOR HET GOEDE DOEL: EEN SCHOOL IN MALLAJ
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DHANYABAD

Tijdens de laatste maanden van 2022 mocht 
Bikas volgende subsidies en giften ontvangen:

• 2 000 euro van GROS Leopoldsburg voor 
HAKU

• 11 767 euro van Solidariteitsraad Lille voor 
MALLAJ (Mallaj wandelen voor het goede 
doel, Lille)

• 100 euro van Veterinary Pathology Services 
BVBA Hemiksem voor HAKU

• 150 euro van CSEE BV uit Turnhout voor 
MALLAJ

• 8 000 euro van ROSA Oud-Turnhout voor 
Mallaj

DHANYABAD
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SAVED BY THE BELL

In het Sint Vincentius Instituut in Gijzegem 
is het een stevige traditie: op 5 oktober, de 
Internationale Dag van de Leerkracht, vragen 
ze met ‘Saved by the Bell’ aandacht voor het 
recht op kwaliteitsvol onderwijs voor alle 
kinderen. De opbrengst van de actie gaat naar 
ons project ‘Van School tot School’.
Samen met een gift van de oud-leerkrach-
tenbond en onze verkoop van handgemaakte 
babyspeeltjes op de oud-leerlingendag konden 
we zo 1 000 euro aan het Centre for Educatio-
nal Policies and Practices – CEPP - schenken.

Paul Beké en Carine Verleye
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DHANYABAD

DHANYABAD, BEDANKT
Dank aan de kopers van ‘Daar waar bomen mogen 
huwen’, mijn alternatieve gids voor Nepal.

Ik heb in januari 136 euro overgeschreven op de reke-
ning van Bikas: 8 euro vermenigvuldigd met 17, zijnde 
het aantal kopers van mijn e-boekje.

Dit is de verdeling van deze 136 euro:
56 euro voor de algemene kas van Bikas 
32 euro voor het Haku project
24 euro voor het Mallaj project
8 euro voor het Kalidevi project
8 euro voor CEPP
8 euro voor het Jo Logghe Noodfonds

Ik dank alle kopers van mijn reisgidsje voor hun ver-
trouwen en wens ze heel veel leesplezier.

Voorlopig wordt het boekje nog verkocht ten voordele 
van de Bikas projecten. Van de 12 euro aankoopprijs 
gaat voortaan 4 euro naar Bikas. Meer hierover kan 
je lezen op pagina …

Irene Van Driessche

POERKIE

Pieter De Pourcq, collega reisbegeleider van Bikas 
voorzitster Betty, overleed plots op 6 januari 2021. 
Reizen was zijn allergrootste passie. In 2019 ging zijn 
laatste reis door. Pieter trok met ons gezin voor een 
half jaar door Azië en bezocht het gastvrije Nepal. 
Dit prachtige Himalayalandje liet bij ons allen een 
onvergetelijke indruk na.

Pieter dronk graag een lekker biertje in het gezelschap 
van zijn vele vrienden. Om hem te herdenken, werd 
door enkelen van hen een Poerkie-biertje gebrouwen. 
2000 liter werd gebotteld, geproefd en aan de man 
gebracht. Ondertussen is bijna heel de voorraad van 
dit heerlijke bier verkocht.

Het etiket is een ontwerp van zijn schoonzus Eva 
Tack. Pieter staat erop getekend, de P van Poerkie 
is zijn gehandtekende P en op de achtergrond het 
zicht op enkele bergketens van Nepal, waaronder 
de Annapurna.
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DHANYABAD

Het was evident om de opbrengst van het bier aan Bikas te 
schenken.

Voor familie, vrienden, kennissen en collega’s is het Poerkie-bier 
een hartverwarmende herinnering aan Pieter. Anderzijds geeft het 
ook een goed gevoel om financieel te kunnen bijdragen aan Nepal.

Ruim4 000 euro gaat naar het Haku project waar er ingezet wordt 
op degelijk onderwijs.
Pieter, die jaren een zeer gedreven leerkracht was, wist als geen 
ander hoe belangrijk onderwijs is voor jongeren.

Met het Sint-Jozefsinstituut van Brugge, waar Pieter les gaf, 
werden reeds in 2021 meerdere acties ondernomen om Pieter te 
herdenken. Ook toen ging de opbrengst naar Bikas.

Nele Hubrechts, echtgenote van Pieter
Etiket Poerkiebier

Nele en Betty met een Poerkiebiertje
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Het was woensdagavond 25 januari toen ik een telefoontje kreeg 
van Bikas secretaris Peter David. Hij bracht het trieste nieuws dat 
Mariette was heengegaan. Mariette Valkenborghs, of Ballegeer, 
zoals ze zich liet noemen. De familienaam van haar lieve man 
Omer die ze al zo veel jaren had moeten missen.

Eenvoud sierde het hele leven van Mariette en dat wilde ze zo 
houden, ook na haar overlijden. Ze wilde geen afscheidsviering, 
geen rouwdienst. Enkel haar naaste familie, zijnde kinderen en 
kleinkinderen, mochten haar bij het vertrek voor haar laatste reis 
uitwuiven.

Mariette was de ouderdomsdeken van het bestuur, ze zou dit jaar 
89 geworden zijn. Ze was van in het begin één van de drijvende 
krachten van Bikas, naast Jos en Betsy. Nepal droeg ze in haar 
hart, tot op hoge leeftijd reisde ze nog naar ginds.

Toen ik in 2006 de ploeg kwam versterken, zorgde zij mee voor 
het posten van het tijdschrift. Heel plichtsbewust want ik herinner 
me nog die keer toen ik aan het wandelen was in de bossen van 
Averbode en mijn gsm plots begon te rinkelen. Het was Mariette 
met de vraag of het tijdschrift al klaar was.

Mariette was er bij toen ik in 2008 twee Nepalweekends orga-
niseerde in Mol. Zowel in ’t Kristallijn als in het Mols Pierement 
kwam ze post vatten, zoals altijd gehuld in een veelkleurige sari. 
Ook was ze te vinden op vele beurzen waar Azië in de kijker stond, 
als vertegenwoordigster van Nepal Tourism Board.
Haar huis in Deurne ademde de sfeer van Nepal uit. De boeddha 
die je verwelkomde in de inkomhal. De riksja in de garage, als een 
stille getuige van een lang vervlogen Nepalreis…

Dankbaar dat ik deze lieve dame heb mogen kennen, voor altijd 
in mijn hart…

Irene Van Driessche, redactieverantwoordelijke

-----

Kort na de middag kreeg ik telefoon van Pascale dat haar mama 
was heengegaan.
Mariette was medestichter van BIKAS 35 jaar geleden.
Ik herinner me haar als de dame die ongelooflijk veel activiteiten 
deed voor Nepal, alle PR deed , contactpersoon was, bergen nut-
tige contacten had en het alzo mogelijk maakte dat BIKAS echt 
uit de startblokken kwam. Vele vele namiddagen hebben we 
samengezeten, telkens met plannen en daden, talrijke beurzen 
gedaan, vele toen erg succesvolle Nepaldagen, ...

Maar vooral haar positiviteit, haar authenticiteit, met het hart 
op de echt juiste plaats, enorme inzet voor anderen en voor heel 
veel Nepalezen zelf... samen met Omer toen een ijzersterk team 
voor Nepal. Een bescheiden ‘grande dame’.

Met lieve groet, met pijn om het verlies van iemand met wie ik 
een heel deel van het leven mee op tocht mocht gaan. Ja ze was 
al op de receptie van mijn huwelijk toen Bikas net gesticht werd... 
en ... we lieten storten voor ... BIKAS...

Peter David, secretaris Bikas

-----

Met veel warmte en genegenheid denk ik terug aan de vele soms 
lange uren die we samen in vergadering doorbrachten bij Jos en 
Betsy in de Mimosastraat.
Mariette was altijd trouw op post, een vaste waarde met kennis, 
inzicht en warmte als het ging over de mensen van Nepal.
Een schone vrouw, een lichtend voorbeeld die voortleeft in ons 
hart en in het werk van Bikas.

Oud-Bikas bestuurslid Rik Dierckx

-----

AFSCHEID VAN MARIETTE
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Haar passie voor de Nepalese bevolking gaf Mariette 35 jaar 
concreet vorm als medestichter van ‘haar’ Nepalvereniging BIKAS. 
Met ongekend enthousiasme heeft zij zich geëngageerd en mee 
de grondslag gelegd voor een succesvolle vereniging met heel wat 
activiteiten en prachtige projecten.

Als secretaris op het Nepalese consulaat, als vertegenwoordiger 
van de toeristische dienst van Nepal, als secretaris, contactpersoon 
en PR van BIKAS heeft ze velen de weg naar Nepal gewezen.

Een authentieke, sociale, eerlijke, oprechte warme vrouw waarop 
zovelen beroep hebben mogen doen. Dienstbaarheid voor anderen 
was zingeving voor haar.

Dirk Logghe, bestuurslid Bikas

-----

Lieve Mariette, 

Ik zie je nog paraderen in je mooie kleurrijke sari tijdens de Ne-
paldag die we enkele jaren geleden in Heverlee hielden. Je was 
er altijd bij als er iets te doen was met Bikas, daar stond je op.
Ook in het huis van de Nepalese ambassadeur was je steeds van 
de partij als er iets gevierd werd.

Als Bikas vertegenwoordigd diende te worden was jij erbij. Je 
kende dan ook heel veel Nepalezen en vele mensen die iets met 
Nepal te maken hadden. Mensen die je respecteerden voor je 
eindeloze inzet voor Nepal.

Je was zoveel mogelijk aanwezig op de vergaderingen van Bikas 
die niet zo ver van je woonplaats in Deurne doorgingen. Getrouw 
zat je langs je goede Nepalese vriendin Manjila waarbij het nodige 
gebabbel tussen de twee dames niet ontbrak. Een poging om te 
zwijgen tijdens de vergadering lukte hooguit een paar minuten. 
Toen Manjila slechts een jaartje geleden overleed, was je dan ook 
erg aangedaan.

Mariette, ik zal je altijd herinneren als de kleine vrouw met een 
groot moederhart voor Nepal. Zovele jaren stond je ten dienste 
van Bikas. Je droeg onze vereniging in je hart en in je ziel. Je wilde 
niets liever dan zoveel mogelijk Nepalezen helpen waar mogelijk.
Lieve Mariette, Bikas is één van zijn steunpilaren kwijt maar de 
stevige tempel die je mee opbouwde willen we verder dragen 
met jou in gedachte.
Dank je wel , derai dhanyabad Mariette voor alles wat je voor 
Bikas gedaan hebt.

Betty Moureaux, voorzitster Bikas

-----

Voor Mariette,

Je kunt wenen omdat ze er niet meer is,
of je kunt glimlachen omdat ze leefde.
Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze terugkeert,
of je kunt je ogen openen en alles zien wat ze heeft nagelaten.
Je hart kan leeg zijn omdat je haar niet ziet,
of je kunt vol zijn van de liefde die je deelde.
Je kunt morgen de rug toekeren en gisteren leven,
of blij zijn om morgen vanwege gisteren.
Je kunt je haar herinneren omdat ze weg is,
of je kunt haar herinnering koesteren en laten voortleven.
Je kunt huilen en je geest sluiten,
leeg zijn en je rug toekeren.
Of je kunt doen wat ze gewild zou hebben:
lachen, je ogen openen, liefhebben en doorgaan.

(naar David Harkins)

Met evenveel toewijding en liefde als Mariette blijven we ons 
inzetten voor de mensen in Nepal!

Carine Verleye; bestuurslid Bikas

-----

AFSCHEID VAN MARIETTE
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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 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’.

Op vrijdag 3 februari organiseerde Susan Sakya in de tuin van 
Kathmandu Guest House een herdenkingsceremonie voor Mariette. 
Over Mariette schreef ze deze ontroerende getuigenis. We laten 
haar woorden in het Engels, een vertaling kan je binnenkort vinden 
op de vernieuwde website

The news of passing of my godmother Mariette Ballegeer left me 
heart broken. Mariette and her husband Omer Ballegeer embraced 
me with open heart into their lives during my student years in 
Belgium. That five years with them is undoubtedly one of the best 
days in my life. We had such an extraordinary bonding that they 
made me their god daughter from the very first months. And it 
was not just in words, they meant it and fulfilled it to the core; 
they loved me unconditionally, pampered me and understood 
me thoroughly. 

I was in Belgium for my Bachelors and Masters from 1990 to 1994. 
Whatever I have learnt in the university is long forgotten but what 
I learnt from Mariette and Omer during those years are lifelong. 
They taught me humanity, humility and modesty. They used to 
take me to museums, cultural sites every weekend. In true sense 
they are my university. Their love for Nepal and Nepalese people 
was extraordinary. I have witnessed so many times that she is used 
to get calls from Nepalese people in Belgium asking for help and 
without any second thoughts Omer used to pick the person up 
and bring them home. One time my Godfather Omer had to drive 
all the way to Brussels to pick a stranded Nepali. Being a Nepali 
myself I used to advise them they don’t have to help every time 
but Mariette and Omer could never say no to people asking for 
help. I am so fortunate to be called Godchild of these two Angels. 

Their unconditional, selfless contribution to my country will fo-
rever be remembered. As much I consider Belgium as my second 
home, Nepal was second home for Mariette. Till the end she 
dreamed of visiting Nepal one last time. 

Death is not the end, as a Buddhist I believe in reincarnation and 
I know Mariette and Omer will be there with me again. .

Susan

AFSCHEID VAN MARIETTE

 21  BIKAS 34:1 - januari / februari / maart 2023

De 301e Prithvi Jayanti, de geboortedag van wijlen 
koning Prithvi Narayan Shah, en tevens de Dag van de 
Eenheid, werd op woensdag 11 januari gevierd. Prithvi 
Narayan Shah werd op 11 januari 1723 geboren in 
Gorkha en besteeg er de troon op 3 april 1743. Hij was 
de laatste heerser van het koninkrijk Gorkha en werd na 
tal van veroveringsacties de eerste koning van Nepal. 
Voorafgaand aan zijn bewind was Nepal verdeeld in 52 
verschillende staten. Nepal was nooit onder koloniaal 
bewind en kan dus zijn onafhankelijkheid niet vieren, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld India. Daarom is de 
Dag van de Eenheid een nationale feestdag, net als 19 
september, de Dag van de Grondwet, wanneer gevierd 
wordt dat met de aanname van de nieuwe grondwet 
in 2015, het land van een constitutionele monarchie 
een federale republiek werd.

PRITHVI JAYANTI

De vorige BIKAS webstek is in november 2015 opgestart. Dat 
is een eeuwigheid in de wereld van de computersoftware.
Na zeven jaar was de besturingssoftware zodanig verouderd 
dat het risico op hacking te groot begon te worden. Hoog 
tijd dus om de site te vernieuwen!

Eind november vorig jaar is de oude webstek buiten gebruik 
gesteld. Net daarvoor is de inhoud overgebracht naar een 
veilige plaats, lees ‘de huiscomputer van de webmaster’. 
In december is dan begonnen met de constructie van de 
nieuwe bikas.org site.

De nieuwe site is opgezet met de laatste versie van de 
webbesturingssoftware nl. Drupal 9. Deze versie is goed 
beveiligd tegen aanvallen vanuit het internet. Drupal 9 bevat 
ook een verbeterde grafische editor voor het samenstellen 
van webpagina’s.
Net zoals voorheen zal de site in drie talen beschikbaar zijn: 
Nederlands, Frans en Engels.

Er is gekozen voor een meer hedendaagse layout. 
Visueel is geprobeerd een uniforme ‘huisstijl’ te gebruiken 
voor de ‘kop’ van de site. Deze is geïnspireerd op de layout 
van het logo in het BIKAS-tijdschrift. Ook de volgende 
nieuwsbrief zal deze huisstijl gebruiken.
Als eerste prioriteit is de bestaande inhoud van de oude 
website terug beschikbaar gemaakt. Maar de nieuwe 
software geeft ons meer mogelijkheden, onder andere wat 
betreft het samenwerken met sociale media en bijvoorbeeld 
YouTube.
Voortaan zal men ook de driemaandelijkse nieuwsbrief op 
de website kunnen bekijken.

Kortom een reeks nieuwe mogelijkheden die in de loop van 
de komende maanden verder zal worden uitgewerkt

Omer D’Hondt, webmaster

VERNIEUWING 
BIKAS WEBSITE 
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POKHARA REGIONAL INTERNATIONAL AIRPORT
Met de Annapurna’s op de achtergrond werd op zondag 1 januari 
Pokhara Regional International Airport ingehuldigd door eerste 
minister Pushpa Kamal Dahal. Het is de derde internationale 
luchthaven in het land. De luchthaven werd gebouwd door 
Chinese projectontwikkelaars, met geld geleend van China. 
Verwacht wordt dat internationale vluchten vanaf  de tweede 
week van februari nu ook vanuit Pokhara kunnen vertrekken, 
al zijn de nodige formaliteiten daartoe nog niet afgerond. De 
overheid benadrukt dat het nodig is Pokhara te verbinden met 
andere gebieden in het land om het toerisme ook daar te stimu-
leren. Tevens moeten de wegen in het hele land verbeterd en 
onderhouden worden.

RHINO
Een neushoorn van het Chitwan National Park is zondagochtend 
8 januari dood aangetroffen in het westelijke deel van het park, 
aan de oever van de Narayani rivier. Dat brengt het dodental 
van de neushoorn op zeven in de afgelopen zes maanden. Het 
park liet weten dat de neushoorn mogelijk een natuurlijke dood 
is gestorven. De hoorn en de hoeven van de 18-jarige neushoorn 
zijn immers intact aangetroffen. In december 2022 werden in 
twee dagen tijd twee neushoorns uit het nationale park dood 
aangetroffen. Van hen bezweek een 15-jarige vrouwelijke neus-
hoorn aan haar verwondingen als gevolg van een territoriaal 
conflict met een andere neushoorn. De tweede neushoorn, een 
mannetje van zes maanden oud, was gestorven nadat hij was 
aangevallen door een tijger. De eenhoornige neushoorn is een 
bedreigde diersoort en wordt door stropers gezocht om zijn 
hoorn. Ondanks een aanzienlijke daling van het aantal gevallen 
van stroperij in de afgelopen jaren, is het aantal neushoorns dat 
sterft door natuurlijke oorzaken, gevechten en andere ongeluk-
ken toegenomen.

DE AARDE BEEFDE
Op 9 november vorig jaar werd het westen van Nepal getroffen 
door een aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van 
Richter. In het district Doti vielen onder het puin van ingestorte 
huizen zes doden, vier kinderen en twee volwassenen. Het epi-
centrum bevond zich op 340 km ten westen van Kathmandu, 
op een diepte van 15 kilometer. De beving werd gevoeld tot in 
de Indiase hoofdstad Delhi..

NEPAL HEEFT EEN NIEUWE PREMIER
En het is geen onbekende. Pushpa Kamal Dahal (68), voormalig 
maoïstisch strijder, werd op zondag 25 december vorig jaar voor 
een derde keer benoemd tot premier. Hij zal de eerste helft van 
een termijn van vijf  jaar de nieuwe regering leiden met de steun 
van de ULM, de communistische verenigde marxistisch-leninisti-
sche oppositie samen met enkele andere kleinere groepen. Lokale 
media hebben gemeld dat Prachanda, zoals hij zich nog steeds 
laat noemen, in 2025 zal aftreden om plaats te maken voor de 
United Marxist-Leninist Party die dan het roer zal overnemen. 
De nieuwe coalitie kwam tot stand nadat Prachanda zich had 
teruggetrokken uit de regerende coalitie onder leiding van Deuba 

*TELEX*ALTERNATIEVE 
GIDS VOOR NEPAL

DAAR WAAR BOMEN 
MOGEN HUWEN

EEN GiDS DiE NEPAL BEKiJKT VANUiT EEN ANDERE iN-
VALSHOEK

Irene Van Driessche, redactieverantwoordelijke van dit tijd-
schrift, schreef vorig jaar een alternatief gidsje voor Nepal 
bijeen. Ze deed dit aan de hand van aantekeningen van wijlen 
Fik Seymus.
Uit zijn pen ontsproten de verhaaltjes over de Mustang koffie, 
de dorpen zonder glas… Ook de sprookjes van de ‘Verloren 
Parel’ en de ‘Shaligram’ kregen een plaats.
De schrijfster zelf voegde ook enkele artikeltjes toe over din-
gen die haar aandacht trokken tijdens haar verblijf in Nepal, 
zoals onder meer de koelbloedigheid van de Nepalees als hij 
geconfronteerd wordt met autopech in ‘the middle of nowhere’.

Het e-boekje telt 80 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd 
met foto’s. Het kost 12 euro waarvan voortaan 4 euro voor 
Bikas. Stuur daarom na bestelling een e-mail naar Irene Van 
Driessche, irene@bikas.be met de vermelding van het Bikas 
project dat je wil steunen met je aankoop.
Opgelet! Na aankoop ontvang je geen gedrukte reisgids maar 
wel een link om de PDF versie van het boek te downloaden.

‘Daar waar bomen mogen huwen’ is een hebbeding voor alle 
Nepalliefhebbers.
Bestellen kan op https://ensouledmind.eu/winkel/ensouled-
inspiration/ensouled-books/e-boeken/daar-waar-bomen-
mogen-huwen/

Ik vond en vind het heel leuk:
- Korte verhaaltjes na elkaar die je apart even kan lezen
- Fijn dat er dan ook een foto bij staat! Dat maakt het verhaal 
ook een stuk visueel.
- En ook de inhouden: ik ken Nepal een beetje maar nu leerde 
ik nog leuke weetjes erbij!

P. David
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omdat deze weigerde Prachanda te steunen voor de post van eerste 
minister. Nepal heeft tien regeringswisselingen meegemaakt sinds 
2008, toen de 239 jaar oude monarchie werd afgeschaft. Nepal staat 
ondertussen voor grote economische uitdagingen.

KOMT ER EEN NEPALEES CULTUURCENTRUM IN 
LEUVEN?
Als het van Surya Dhakal, gemeenteraadslid voor Vooruit in Leuven, 
afhangt wel. Er wonen meer dan 1 500 Nepalezen in Leuven en daarom 
pleit hij voor een plek waar de gemeenschap ruimte heeft om zich 
te verenigen, haar cultuur te beleven en samen iets te organiseren. 
De Nepalezen die hier wonen komen uit heel verschillende regio’s in 
Nepal. Daarom is het belangrijk dat zij elkaar ook leren kennen. Voor 
hij de burgeroorlog ontvluchtte, was Surya Dhakal advocaat in Nepal. 
Hij werkt nu bij Familiehulp in Leuven. Zijn moederland is Nepal 
maar zijn vaderland is België, zegt Dhakal en daarom grijpt hij nu als 
gemeenteraadslid zijn kans om iets te betekenen voor de Leuvenaars.

VLIEGTUIGCRASH
Op zondag 15 januari stortte in Pohkara een vliegtuig van Yeti Airlines 
neer. Het was vertrokken vanuit de hoofdstad Kathmandu en het had 
68 passagiers aan boord, waaronder verschillende buitenlanders. Allen 
zijn omgekomen samen met de vier bemanningsleden. Om iets voor 
11 uur lokale tijd crashte het toestel op een heuvel nabij de luchthaven 

en brak doormidden waardoor een helft in de kloof  naast de heuvel 
terechtkwam. Vliegtuigongelukken zijn niet zo uitzonderlijk in Nepal. 
De hoge bergtoppen en de onstabiele weersomstandigheden zorgen 
meermaals voor gevaarlijke situaties. Sinds het begin van de eeuw 
kwamen al zo’n 350 mensen om in vliegtuig- of  helikopterongelukken 
in Nepal. De reddingsdiensten hebben onafgebroken gewerkt om de 
resten van de slachtoffers uit de verkoolde wrakstukken te halen. De 
luchthaven, die nog maar twee weken te voren was geopend, werd 
tijdelijk gesloten. Het gaat om de ergste vliegtuigramp in 30 jaar.

VERBOD OP INVOER VAN AUTO’S EN TELEFOONS 
OPGEHEVEN
Het acht maanden durend verbod werd eind vorig jaar beëindigd. 
In april 2022 beperkte de Nepalese regering de invoer van auto’s, 
telefoons, drank, goud en cosmetica. De invoer van zeven andere pro-
ducten, waaronder cosmetica, werd in september versoepeld. Met de 
toename van deviezenreserves werd beslist om nu ook het verbod op 
de invoer van auto’s op te heffen. De invoer van auto’s behoort immers 
tot de top vijf  van inkomstbronnen voor de regering. Ondertussen is 
de inflatie in Nepal gedaald naar 7,38 procent door de daling van de 
voedsel- en drankprijzen, het laagste percentage in acht maanden. De 
Nepalese economie – die afhankelijk is van overmakingen, hulp en 
toerisme – zag haar inkomsten uit toerisme vanaf  medio december 
met 64 procent toenemen, toen de toeristen terugkeerden naar het 
Himalaya-staatje.
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c o l o f o n

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

OPNiEUW FiSCALE ATTESTEN 
VOOR DE PERiODE 2022-2027

Schenkingen vanaf 1 januari 2022 tot 31 de-
cember 2027 zullen weer 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 belasting-
aangifte 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.


