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Nieuwsbrief KetaKeti
Namasté,
Beste vrienden, sponsors en sympathisanten van KetaKeti,
Wij zijn blij u over ons voorbije werkjaar te kunnen berichten en u een blik te geven op onze huidige en toekomstige
inzet voor de schoolgemeenschap in Melamchi Ghyang.

KETAKETI vzw
Kerkstraat 15
B-8340 Damme
Schoolproject
Melamchighyang
Himalaya
Nepal
www.ketaketi.be

Gedurende het voorbij werkjaar hebben wij onze website
een nieuwe inhoud en look gegeven. De gemakkelijkste
manier om onze activiteiten op de voet te volgen is regelmatig op onze website een kijkje te nemen. Daar vindt u
onder het kopje “nieuws” regelmatig en overzichtelijk de
recentste evoluties. Met deze nieuwsbrief proberen wij de
activiteiten van het voorbije jaar wat samen te vatten,
maar wij bevelen u graag aan regelmatig eens te surfen
naar www.ketaketi.be
Na de zware aardbeving van 25 april 2015 moest het hele
scholencomplex (leslokalen, keuken en internaat) met de
grond gelijk gemaakt worden, gezien alle gebouwen dermate beschadigd, onbruikbaar en onveilig waren.

De nooit aflatende
wilskracht van onze
directeur Purna Gautam
en zijn moedige
lerarenteam én
uiteraard uw giften
lieten toe dat de
Nepalese
schoolgemeenschap als
één van de eerste
scholen in Nepal uit het
puin kon herrijzen in
voorlopige installaties.
Problematisch was en is de materiële hulpverlening door de Nepalese overheid, die
in rurale gebieden zoals Melamchi Ghyang, zeer lang op zich liet wachten en
bovendien zeer gering was. Projecten als het onze blijven een grote noodzaak voor
de schoolgemeenschap om het geheel weer op te bouwen en de opgroeiende
jongeren een toekomst te bieden.
Na de aardbeving hebben we vooral ingezet op het lenigen van de onmiddellijke
noden van de school. Het voorbije werkjaar hebben we verder geconsolideerd en ook
de definitieve wederopbouw voorbereid.
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Onze core-business

Sinds de start van ons project in 1999 is de verloning van de leraren ons doel
geweest: goede leraren aantrekken, met een sterke pedagogische en educatieve
bagage, die bovendien de moed hebben om in het verafgelegen Melamchi Ghyang
te gaan onderwijzen, zijn goud waard. Zo kan de plattelandsbevolking uit het
analfabetisme groeien en zich ontwikkelen tot een zelfstandig volk, dat volwaardig
kan deelnemen aan het maatschappelijke, politieke en economische leven in
eigen land en mogelijks ook daarbuiten.
Met uw sponsorgeld betalen wij tweemaandelijks de wedden van acht leraren,
integraal of gedeeltelijk, afhankelijk van wat de overheid hen al dan niet aan
wedde uitbetaalt, zodat elke leraar een basisinkomen verdient. Daarbij komen we
ook tussen in de wedde van een leraar in een perifere school om tegelijk de
omliggende regio mee te betrekken en het onderwijsniveau op te trekken.
Een groot deel van ons jaarlijks budget en dus van uw steun gaat naar dit
onderdeel van onze werking.

Een daadkrachtig volk

Twee jaar na de aardebeving
zijn de leerlingen gehuisvest in
barakken, opgetrokken uit
afbraakmaterialen van de
ontmantelde schoolgebouwen.
Nepalezen beschikken over
een uitzonderlijke veerkracht:
met de meest elementaire
hulpmiddelen wisten zij zich te
beredderen: aanvankelijk in
tenten, vervolgens in de
huidige klaslokalen zoals op de
foto. Vijf weken na de grote
aardbeving ging het lesgeven

weer van start en hadden de
leerlingen in tentjes onderdak.
Zonder dralen hebben wij
bijgedragen in de aankoop van
isolatiemateriaal voor tentjes en
klasbarakken, van zitkussens voor
op de banken, want zoals je ziet op
de foto is het zitten op de banken,
zeker in de wintermaanden, heel erg
koud voor de leerlingen.
Ook voor de aankoop van
keukengerei gaven wij ons fiat.
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De heropbouw van dorp en school

Onlangs betaalden wij de aankoop van zonnepanelen en een boiler, zodat keuken en
douches duurzaam van warm water kunnen worden voorzien.

Doug Scott, de stichter van CAN (Community Action Nepal) liet dit jaar een nieuwe
voorlopige hostel (internaat) optrekken in hout, zodat de internen en hun leraren
niet de hele voorbije winter opnieuw in tenten hoefden te overnachten, want de
eerste winter na de aardbeving
waren de
overlevingstoestanden
extreem. Zo kregen we foto’s
te zien van internen die ’s
morgens uit hun tentje in de
sneeuw stapten op weg naar
alweer een tent waar ze het
ontbijt konden gebruiken, dik
aangekleed in isolatiekledij, die
een andere charity hen had
geschonken. Dit is intussen
dus verleden tijd.
Ondersteuning in de infrastructuur

De heropbouw van het dorp en de school is langzaam op gang aan ‘t komen. Voor
iedereen is het van primordiaal belang om komende winter droger, windvrijer en
warmer te kunnen wonen dan afgelopen winter, om maar te zwijgen over hun
eerste overwintering, die ronduit mensonwaardig was.
De weg van Kathmandu naar Melamchi Ghyang – die na de aardbeving zwaar
beschadigd was – is momenteel voldoende heraangelegd om er weer kleine
vrachtwagens op toe te laten. De hele dorpsbevolking heeft er een financiële
bijdrage in gedaan, om toch weer de weg bruikbaar te krijgen, want ze leefden een
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tijdlang volledig afgesloten van de bewoonde wereld en de overheid keek een
andere kant op. Sinds kort kunnen materialen voor de heropbouw in kleine
vrachtwagens naar het dorp gebracht worden.
Ook de medische hulppost in het dorp is herbouwd, met sponsorgeld van CAN, de
organisatie van Doug Scott. Op 30 april 2017 was er de feestelijke opening en Doug
was hun eregast. Tevens liet hij een weg door het dorp naar de school aanleggen,
zodat de school zowel te voet als met transport beter bereikbaar is dan ooit.

Met CAN heeft Purna afspraken om de hostel (= het internaat) opnieuw te bouwen
en Caritas Switzerland zal de schoolgebouwen heropbouwen. Alle nieuwbouw zal uit
aardbevingsbestendige materialen bestaan.
In onderling overleg met onze grote sponsors, zijnde Castigno (het wijnlandgoed
van Marc en Tine Verstraete in Frankrijk), de Provincie West-Vlaanderen, Rotary
Club Damme, de stad Damme, Lionsclub Brugge Zeehaven, alsook een eenmalige
grote sponsoring van de Sint-Rembertschool middelbare afdeling in Torhout, hebben
we met Purna en CAN besloten om de infrastructuur te bekostigen in het internaat,
de schoolkeuken en de klaslokalen. Daarnaast werd
door de afdeling Noord-Zuid van de Provincie WestVlaanderen ons dossier goedgekeurd voor een deel
van de herinrichting van de klaslokalen en het
internaat.

Het nieuwe hostel (= internaat)

De werken van bouwheer CAN (Doug Scott) zijn
gestart, de eerste spadesteek werd feestelijk
gevierd in mei 2017. Wijzelf plannen de aankoop
van bedden en kasten, stoelen en tafeltjes zodat de
203 internen die er momenteel zijn, op school
gehuisvest kunnen worden. Purna opteert voor
houten meubilair. Hierover hebben we met hem
uitgewisseld, omdat wij dachten dat metalen
meubilair aardbevingsbestendiger was, maar de
ervaring ter plaatse leerde Purna dat je met een
schroothoop ijzer – indien Moedertje Natuur nog
eens fel te keer zou gaan – nergens heen kunt.
Hout is dus beter recycleerbaar.
Gezonde voeding

Een gezonde en gevarieerde voedselvoorziening is ook nog steeds een
aandachtspunt voor onze organisatie. Af en toe is er een fruitbedeling op school.
Voornamelijk appelen worden dan aangekocht en uitgedeeld, een niet te versmaden
versnapering naast hun dagelijkse rijstschotel. Vast op het schoolprogramma staat
ook het telen van groenten. De school heeft een stuk grond voorzien om zelf
groenten te telen voor de “School-Kitchen”. De leerlingen van de 10e klas volgen dit
helemaal zelf op, iets waar ze zeer trots op zijn.
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Het nieuwe schooljaar

Op 19 april 2017 startten 284 leerlingen, van kleuterschool tot en met de tweede
graad van het middelbaar onderwijs. Het lerarenkorps telt 17 personeelsleden, alle
vakken in het schoolprogramma zijn bemand, het schoolbestuur is enkele nieuwe
krachten rijker, veel praktische hulp wordt geboden door dorpelingen en
sympathisanten aan de school. Purna maakte een intense zoektocht naar goed
personeel, want enkele leraren verlieten de school voor beter betaalde jobs.
Gelukkig kon een nieuwe wiskundeleraar en IT-leraar worden gevonden. Een van de
jonge vrouwelijke leerkrachten is een oud-leerlinge van de school zelf; als rolmodel
is dit een ideaal gegeven.
Een permanente wakkerheid is er bij Purna om zijn personeel opleiding te geven. Zo
heeft Corin Hardcastle uit Engeland, die de
charity Yolmo Connect stichtte, bij de start
van het nieuwe schooljaar een IT-training
gegeven aan het onderwijzend personeel.
Met deze computerkennis en een schenking
van nieuwe laptops vanuit Yolmo Connect
en sympathisanten kan de school voor zijn
leerlingen computerlessen inrichten en
wordt het venster op de wereld – van zowel
leerkrachten als leerlingen – weer een stuk
ruimer.
Deugddoend is het dat Corin sinds de
voorbije twee jaar een goede persoonlijke
vriend van ons bestuur geworden is: in het
voorbije werkjaar hebben we twee keer samen met hem aan tafel gezeten om over
de noden van de school uit te wisselen en bij te leren over de historische
achtergronden van het dorp en het land. Tijdens onze bestuursvergaderingen is
Corin online aanwezig als we met vragen zitten, en in het najaar plannen we een
derde bijeenkomst met hem in Engeland. Die inbreng van Corin is nuttig gezien hij
vaak voor een langere tijd ter plaatse gaat. Gemiddeld verblijft hij minstens vier
maanden per jaar in Kathmandu en de Yolmo vallei, waardoor hij een hechte
vriendschap met Purna heeft opgebouwd en een goede kennis heeft van de cultuur
en de noden.
Personalia

Kanchha is een oud-leerling van de school in MLCG
en een student geneeskunde, die zijn studies in
Manchester bijna voltooid heeft. Onder andere onze
organisatie heeft dankzij enkele Rotaryclubs in WestVlaanderen mee de studies gefinancierd. Hij is in
januari 2016 gehuwd met een Nepalese jongedame
en op 15 april 2017 is hij vader geworden van een
flinke zoon. De mama en de papa, hun families in
Nepal en UK, maar ook wij zijn trots en we wensen
de nieuwste Nepalees een gezonde en mooie
toekomst toe.
Kanchha plant in het najaar naar Nepal terug te
keren, om er als dokter actief te zijn in zijn
geboortestreek. Dit beschouwen wij ook als een
succes voor onze organisatie in de ontwikkeling van
de regio.
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Samenwerkingen

Het voorbije jaar hebben we nauwer samengewerkt met andere hulporganisaties,
die de school in MLCG ondersteunen. Deze samenwerking is nu goed op spoor en wij
coördineren onze activiteiten onder andere met CAN (Community Action Nepal) van
de legendarische klimmer Doug Scott, met Yolmo Connect met als bezieler onze
vriend Corin Hardcastle en met Nepalese Children’s Trust. Deze samenwerking was
en is essentieel om de heropbouw van de school te kunnen organiseren.
Toekomstperspectief

Graag willen we er onze schouders onder zetten om de middelbare afdeling uit te
bouwen tot en met de derde graad. Kort voor de aardbeving van april 2015 waren
we hierover volop in onderhandeling. Het zou een goede zaak voor de school zijn,
mochten de leerlingen hun volledige middelbare school in Melamchi Ghyang kunnen
afwerken. Dan hoeven ze na de tweede graad middelbaar niet meer te vertrekken
naar de grootstad Kathmandu, waar eenzelfde niveau onderwijs veel duurder is dan
in Melamchi Ghyang.
Twee jaar geleden dachten we nog om de derde graad te helpen uitbouwen op een
andere locatie, halfweg tussen Melamchi Ghyang en Kathmandu. Nu Caritas
Switzerland het nieuwe scholencomplex in Melamchi Ghyang zal bouwen, zal dit ook
voorzien in klaslokalen voor de derde graad. Een meevaller dus, waardoor we onze
sponsorgelden beter kunnen concentreren op één en dezelfde locatie. Het bouwen
van het scholencomplex zal – volgens planning – twee jaar in beslag nemen.

Heel onlangs heeft zich voor de school de opportuniteit voorgedaan om grond bij te
kopen waarop de derdegraad (jaar 11 en 12) zou kunnen worden gebouwd. Deze
grond grenst aan de huidige school. Purna was heel sterk overtuigd van de
noodzaak om deze gelegenheid aan te grijpen. Dankzij uw sponsorgelden hebben
wij hem daarin kunnen steunen. Wij hebben in samenwerking met CAN deze grond
aangekocht, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat we daarmee meehelpen aan de
langetermijnplanning van de school, want een derde graad is noodzakelijk voor een
volledig curriculum.
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Brug over de rivier

De grootste hindernis op weg van Kathmandu naar Melamchi Ghyang is de rivier.
Deze rivier is een prachtig natuurzicht, maar in het regenseizoen gaat hij dermate
uit zijn oevers, dat de doorgang naar het dorp volledig is afgesloten. Na de
aardbeving was dat ook een immens probleem. De dorpelingen hebben met eigen
middelen een rivieroversteek in boomstammen opgetrokken, waar lichte
vrachtwagens over kunnen rijden. Deze oversteek zal echter niet lang standhouden.

In de toekomst zal hier zeker een grote investering voor moeten gebeuren, zodat
een degelijke brug kan worden gebouwd, die zwaarder transport toelaat. We zijn al
op zoek gegaan naar contactpersonen in Kathmandu om de overheid wakker te
maken voor hun verantwoordelijkheid hierin, maar we hebben nog geen concrete,
bruikbare adviezen bijeen kunnen krijgen.
Het is een grote bezorgdheid van onze kant, want als de overheid het dossier
bruggenbouw niet ter harte neemt, zal zich in de nabije toekomst weer hetzelfde
probleem voordoen, dat de bevolking afgesneden is van de bewoonbare wereld, dat
de bevoorrading voor de hele schoolgemeenschap weer te voet over de bergen moet
gebeuren, dat de heropbouw stilvalt.
Het is met spanning, dat we samen met Purna en de hele school- en dorpsbevolking
toekijken of het zal lukken om de nodige bouwmaterialen voor de moesson boven te
krijgen. Eenmaal de moesson op zijn sterkst is, moet men noodgedwongen een
aantal maanden wachten voor transport weer mogelijk is.
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Donoren en sponsors

Wij konden dit jaar verder een beroep doen op individuele sponsors, die voor ons
niet alleen noodzakelijk zijn om ons budget rond te maken, maar ook essentieel zijn
voor morele ondersteuning.
Wij zijn enorm dankbaar te kunnen rekenen op onze hoofdsponsor Chateau Castigno
waar Marc en Tine met veel enthousiasme blijven opvolgen hoe wij verder werken.
Wij kregen dit jaar de steun van de Noord- Zuidorganisatie van de Provincie WestVlaanderen, die ons dossier voor de herinrichting van de school goedkeurde en met
een belangrijk bedrag over de brug kwam.
Ook Sint-Rembert college uit Torhout steunde ons project. Het 11e en 12e jaar deed
meerdere financiële acties rond ons project en kwam met een heel mooi bedrag
naar ons toe.
Verder zijn er ook de serviceclubs uit de regio en het stadsbestuur van Damme die
ons project gunstig genegen zijn en steunen.
Wij konden vorig jaar terug een succesvolle kunstveiling organiseren door de steun
van een aantal gerenommeerde kunstenaars, die onze organisatie zeer mooie
werken schonken. Op 28 augustus 2016 hebben we ten huize Ankie en Edward
Monchen, na een zomerse barbecue, de kunstwerken succesvol kunnen veilen.
Wij bedanken iedereen, die onze organisatie KetaKeti zo’n warm hart toedraagt en
ons financieel helpt onze dromen in Nepal te verwezenlijken. .
We hebben uw blijvende steun nog meer dan nodig!
Maandelijkse stortingen zijn noodzakelijk en meer dan welkom voor ons project!
Zonder uw stortingen kunnen we niet verder, kan de school niet verder.
En weet dat elke gift integraal naar ons project in Nepal gaat. We hebben nog
steeds geen werkingskosten.
Storten kan:
Via onze eigen rekening :
KBC BE06 7360 0427 3522 (BIC : KREDBBEBB)
op naam van : vzw KetaKeti
Via de Koning Boudewijnstichting met fiscaal attest vanaf 40€ :
BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1)
met vermelding van deze belangrijke gegevens:
op naam van : fonds vrienden van KetaKeti
structurele mededeling : +++015/0360/00009+++
Indien u stort via de Koning Boudewijnstorting wint u 35% terug via de belastingen.
U kan ons ook helpen via legaten.

vzw KetaKeti

Kerkstraat 15 8340 Damme 050 37 03 31
www.ketaketi.be
info@ketaketi.be

