
Namasté, 
 

Lente 2019 : een bezoek aan Nepal, het 
dorp en de school in Melamchi Ghyang 
 
Vorige maand hadden Hilde en Bruno, voorzitster van  
KetaKeti en haar partner, samen met een verwant koppel 
en met Kathleen Berton van Rotary Club Damme, de  
gelegenheid naar Melamchi Ghyang te reizen. 

Vier jaar na de  
aardbeving is het  
verbazend hoeveel er al 
terug opgebouwd/hersteld 
is in Kathmandu.  
 

Er zijn hoegenaamd geen ruïnes meer, wel heel veel nieuwbouw en appartementen in 
aanbouw. Alleen de wegen zijn echte ruïnes geworden: wat niet beschadigd werd 
door de aardbeving is er nu veel slechter aan toe. 
Bij de eerste serieuze regenbui 
veranderen de wegen in modder-
poelen en komt er een vieze 
smurrie uit de kapot gereden  
riolen… De vele vrachtwagens,  
die massaal aanwezig zijn op alle 
wegen, zijn hier niet vreemd aan. 
 
Samen met het verkeer zijn het 
stof en de smog in Kathmandu op 
4 jaar tijd enorm toegenomen. 
Voor de nu 2 miljoen mensen die 
in de hoofdstad leven, is de 
luchtvervuiling geen evidentie.  
 
Veel dorpen in de getroffen regio 
zijn nu zo goed als verlaten. Mensen proberen een nieuw leven uit te bouwen in en 
rond de hoofdstad, die nu echt uit haar voegen barst. 
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Gelukkig kunnen we KTM snel 
verlaten, richting Melamchi Ghyang. 
Voor het eerst raken we na een 6u 
durende rit helemaal ter plaatse met 
de jeep. 
Het is droog seizoen en het houten 
brugje over de rivier is nog net niet 
bezweken onder het gewicht van de 
kleine vrachtwagens, die materiaal 
voor de bouw naar boven brengen. 
Ook een kleine bus rijdt nu dagelijks  
op en neer naar de hoofdstad. 
Eens ter plekke is het een hartelijk 
en blij weerzien met de mensen die 

we 4 jaar geleden in doffe 
ellende moesten achterlaten. 
In het hele dorp wordt er 
volop gebouwd of staan er 
net nieuwe huizen in 
verschillende stadia van 
bewoonbaarheid. Daar waar 
een huis vroeger kon 
gebouwd worden voor 
€7.000 tot €9.000 , moet je 
nu minimum op €20.000 
rekenen. Niet te 
verwonderen dat er heel  
veel volwassenen in het 

buitenland werken en veel 
geld opsturen naar hun 
familie voor de heropbouw 
van hun huis. Van de 
overheid krijgt elke familie 
slechts €3.000 steun voor 
een nieuwbouw.  
 
Alle huizen moeten 
aardbevingbestendig 
gebouwd worden. 
 
We zijn nieuwsgierig hoe het 
met ‘onze school’ gesteld is. 
We merken bij aankomst dat het ongewoon stil is in en rond de school: de kinderen 
zitten middenin hun eindexamenperiode. Het schooljaar loopt ten einde om begin 
mei terug te starten. 
 
Een eerste bezoek laat zien dat er heel wat veranderd is. De tenten waar internen 
en de meeste leerkrachten meer dan 2 jaar in sliepen, hebben plaats gemaakt voor 
heel wat groene ‘hutjes’ waar de jongens in slapen. De meisjes zijn er beter aan 
toe met hun nieuwe internaatsgebouw en annex sanitaire voorzieningen. Hier staan 
ook al de vele nieuwe bedden, die we financierden.  

Naar Melamchi Ghyang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een blij weerzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het is examentijd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiewoning van kort na de aardbeving.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De heropbouw is aardbevingbestendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk lapje grond wordt benut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het huidige jongensinternaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keurig op weg naar de klas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het nieuwe meisjesinternaat.  
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Wederopbouw 
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Een groot schoolgebouw staat bijna onder 
dak. Hier zijn CAN & Caritas Zwitserland 
aan ’t werk. 
 
Een heikel punt is en blijft de huidige 
keuken en eetzaal: een  grote, donkere,  
in plastiek omhulde ruimte, aangestampte 
aarde en balken, die serieus aan het 
wegrotten zijn. Annex een houten hok 
waar dagelijks voor 250 kinderen 3x per 

dag degelijk voedsel wordt ‘getoverd’ uit grote ‘casseroles’. Er wordt nog bijna 
uitsluitend gestookt met hout, wat heel duur geworden is en slecht is voor de natuur. 
Het afvalwater loopt via de golfplaten muur een open riooltje in, richting de berg af. 
Hier is dus nog werk aan de winkel! Zeker nu het ‘gebouw’ definitief ontruimd moet 
worden. De grond is van een familie in het dorp, die na meer dan 3 schooljaren de 
grond wenst te recupereren voor hun eigen huis.  

 

Maar we hebben de indruk dat, ondanks de vaak precaire omstandigheden waarin 
dagelijks gewerkt moet worden, het goed gaat met de school en dat de kinderen er 
gelukkig zijn. 
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De school 

Met onze actie van De Warmste Week en met steun van enkele gulle mensen heeft 
KetaKeti een stuk grond kunnen verwerven voor de school om daar een nieuwe 
keuken en eetzaal op te bouwen. Maar nu moet de oude eetzaal snel vervangen 
worden. 
 
Na wat vergaderen beslissen we om snel geld vrij te maken zodat er kan gestart 
worden met de ruwbouw van een nieuw gebouw. Dit gebouw van 6 op 25m,  
dat binnen 5 weken operationeel moet zijn, zal de komende jaren dienst doen als 
keuken & eetzaal, in afwachting van een later definitief gebouw op het terrein achter 
de nieuwe school, dat we een zestal maanden geleden mee financierden. 
 
Het duurt even voor we deze redenering beet hebben, maar deze tussenstap is 
noodzakelijk. Eens de definitieve keuken en eetzaal er zullen zijn, met op de eerste 
verdieping het jongensinternaat, zal de huidige nieuwbouw van 6 op 25 m dienst 
doen als bijkomende klaslokalen. 

 
 

We zijn blij te zien dat het huidige 
lerarenteam van 18 leerkrachten reeds 
5 dames telt!  
 
Verscheidene vrouwelijke leerkrachten 
hebben op deze school gestudeerd en 
zij begeleiden nu met veel inzet de 
kinderen en jongeren.  
 
Van deze 18 leerkrachten worden 
er 8 door KetaKeti betaald, samen 
met 2 leerkrachten in 2 lager 
gelegen schooltjes in de vallei.  
 
De betaling van de weddes van deze 
goed opgeleide leerkrachten blijft onze 
eerste bezorgdheid om zo het huidige 
hoge niveau van lesgeven te kunnen 
handhaven. 
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Rotary Club in actie 

Kathleen Berton, lid van de Rotary Club Damme – deze club steunt ons project al 
een aantal jaren – maakte ook deel uit van ons groepje reizigers. 

 
Ze raakte gefascineerd door het hele 
schoolproject na een babbel afgelopen 
zomer met Purna en zijn vrouw en ze 
besloot met ons mee te reizen. Het 
dagelijkse leven in de hoofdstad, het 
hele boeddhistische gebeuren van de 
vele monniken in KTM, de rit naar MLCG, 
de werking van de school en de nog vaak 
primitieve omstandigheden waarmee de 
school functioneert, boeiden haar 
mateloos.  
 
Er werd gemeten, overlegd, 
gediscussieerd hoe de grote uitdagingen 
op een adequate manier kunnen worden 
aangepakt. Regelmatig, als er 
internetverbinding mogelijk was, werd 
hierover uitgewisseld met de Rotary Club 
van Damme.  

Zij willen ons de komende jaren helpen, samen met enkele andere clubs in de regio 
en een club in Kathmandu, om in de toekomst nog meer fondsen voor de school vrij 
te krijgen.  
 
We mikken voornamelijk op zonnepanelen, die de school van de nodige elektriciteit 
moeten voorzien en de verbetering van het hele sanitaire net moeten waarborgen. 
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Corin Hardcastle 

Corin Hardcastle, de 
gepensioneerde IT 
leerkracht uit Engeland, is 
ook weer in het dorp. Hij is 
er volop bezig een sluitend 
en veilig systeem uit te 
bouwen voor een 10-tal 
laptops die hij vanuit 
Engeland meebracht. 
Gedurende de lesvrije 
weken  zal hij een 5-
daagse workshop geven 
aan 40 jonge leerkrachten, 
die op hun beurt de kennis 
kunnen doorgeven aan de 
leerlingen, niet alleen in 
onze school, maar in de 
hele Helambu regio.  

25 april was de vierde verjaardag van de verschrikkelijke aardbeving. En er was 
goed nieuws! De school kreeg een mooie prijs (1 miljoen Nepalese Rupia) van 
Republic Media onder de noemer ‘Heroes of Nepal’,uitgereikt aan Purna Gautam, als 
erkenning voor het harde werk van de voorbije 32 jaar. Deze prijs wordt maar ééns 
in de 10 jaar gegeven aan de drie meeste verdienstelijke projecten!  
 
Via de onderstaande link vindt u het online artikel met een filmpje over het dorp en 
de school, alsook een interview met headmaster Purna Gautam .  
 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/74857/  
 
 
 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/74857/
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Steun KetaKeti ! 

We hopen dat ook bij jullie na het lezen van deze nieuwsbrief  de vonk overslaat en 
dat jullie ons wensen (verder) te helpen om de weddes van de leerkrachten en de 
verbetering van de school te financieren. 
 
Zoals hierboven aangehaald dienen er zich nog vele uitdagingen aan. Met het 
budget van het komende jaar willen we vooreerst de lerarenweddes blijven 
ondersteunen. Daarnaast hebben wij ons geëngageerd voor het verder helpen 
inrichten van het internaat en van klaslokalen, o.a. een wetenschapsklas, een 
schoolbibliotheek. De bouw van de nieuwe schoolkeuken en eetzaal wordt de grote 
extra opdracht.  
 
Om dit te kunnen realiseren hopen wij verder op uw steun te mogen rekenen.  
We hopen op de verdere steun van onze grote sponsors zoals Château Castigno, 
Rotary Club Damme, de stad Damme en de Provincie West-Vlaanderen.  
 
Graag zouden we hierbij een warme oproep doen aan individuele sponsors, om op 
een structurele manier te steunen, d.m.v. een bestendige opdracht via de Koning 
Boudewijn Stichting. Dit bedrag is bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf een jaarlijkse 
totale storting van 40€.  
 
Mogen wij u aanmoedigen om niet langer te wachten en uw warme hart voor ons 
project te concretiseren in een bestendige opdracht op rekening  
BE10 0000 0000 0404 met kenmerk +++015/0360/00009+++  
 
Voor elke storting, groot of klein, zeggen we alvast HARTELIJK DANK! 
 
Storten kan ook via onze eigen rekening : 
KBC  BE06 7360 0427 3522   (BIC : KREDBBEBB) 
op naam van : vzw KetaKeti 
 
Het KetaKeti-bestuur wenst u een mooie zomertijd toe en hoopt u in de toekomst 
nog vaak te mogen ontmoeten . 
 
Voor verdere informatie kunt u op onze website terecht: www.ketaketi.be en op 
onze facebookpagina KetaKeti Belgium, ook op het telefoonnummer 050/37 03 31 
 
Met hartelijke en dankbare groeten, 
 
Hilde Kuypers, voorzitster 
Hendrik Demol, ondervoorzitter 
Philippe Bailyu, secretaris 
Luc Tousseyn, Bruno Van Belleghem, Rosana Naessens, bestuursleden 


