
KETAKETI vzw 

Kerkstraat 15 

B-8340 Damme 

 

Schoolproject 

Melamchi Ghyang 

Himalaya 

Nepal 

 

www.ketaketi.be  

Nieuwsbrief KetaKeti 

8 April 2020 

Beste sponsors en sympathisanten, 
 

Bij elk voorjaar hoort een nieuwsbrief van KetaKeti.  
Deze keer is hij wat later. Telkens veranderen de om-
standigheden danig en moeten we een deel herschrijven. 

Corona houdt ook Nepal in de tang! 
Het schooljaar werd midden maart met een week vervroegd afgesloten om de  
internen en leerkrachten, die soms meerdere dagen nodig hebben om thuis te  
raken, de gelegenheid te geven dit alsnog te doen. Kinderen in het internaat en 
heel wat leerkrachten gaan slechts 4x per jaar naar huis. 
Ondertussen is Nepal  ook volledig in lockdown sinds een week. 
We mogen er niet aan denken dat de besmetting even groot zou worden als hier in 
België, al is de kans reëel zeker in Kathmandu, waar meer dan 11 miljoen mensen 
zeer dicht bij elkaar wonen. Een algemene ziekteverzekering is onbestaande, de 
meeste mensen kennen weinig medische basishulp, ziekenhuizen (als ze er al zijn)  
zijn vaak heel ver weg, onderbemand, niet up-to-date, weinig of niet toegankelijk 
voor de gewone bevolking! 
Het dorp Melamchi Ghyang 
(waar de school zich be-
vindt) is momenteel volledig 
afgesloten van de buiten-
wereld. De hangbrug waar 
mensen te voet de rivier 
oversteken is opgebroken, 
de nieuwe brug staat nog in 
de steigers en is nog niet  
gebruiksklaar en op verschil-
lende plaatsen zijn de enkele 
bergwegen naar de omlig-
gende dorpen met stenen 
gebarricadeerd. 
 
Alle mensen van het dorp 
werden onderzocht op het  
coronavirus. Gelukkig is er 
blijkbaar niemand besmet!  
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Medestichter van de school overleden 

Op 31 maart ‘20 vernamen 
we het droevige nieuws dat 
Ibhi, de moeder van 
Jhanghmu (Purna’s echt-
genote) onverwacht in het 
dorp overleden is. Ibhi was 
één van de grondleggers 
van de hedendaagse struc-
tuur in het dorp en een  
belangrijke, ondernemende 
dame, die heel nauw be-
trokken was bij de start van 
de school. 
Zij was een hele wijze,  
warme, sterke vrouw.  
Iedereen in het dorp zal 
haar missen, wij ook… 

Tot voor de coronaperikelen ging het naar omstandigheden goed in onze school! 
En als dingen goed gaan, valt er wat minder te melden, zijn er minder gewichtige 
dingen te bespreken, minder grootse verhalen te vertellen. Uiteraard zijn we daar 
blij om dat het goed gaat met de leerlingen en de leerkrachten en met de  
vooruitgang in het hele dorp. 
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300 leerlingen 

De school telde bij het einde 
van het schooljaar (maart 2020) 
iets meer dan 300 leerlingen en 
17 leerkrachten. Voor de rege-
ring zijn min. 300 leerlingen  
met 40 leerlingen per klas een 
basisvereiste voor dit type scho-
len. In de lagere klassen  
haalden we dit niet altijd, omdat 
de jongere kinderen vaak naar 
schooltjes in hun eigen dorp 
gaan. Vanaf de 6e klas waren er 
wel veel meer inschrijvingen en 
werd de klas ontdubbeld. In de 
8e klas kwamen ook weer meer 
kinderen erbij. 

We kregen enkele weken geleden (precoronatijdperk) een ‘nieuwjaarsbrief’ van 
Purna Gautam, directeur van de school. (het Nepalese Nieuwjaar valt enkele  
maanden later dan het onze). In deze brief bedankt Purna onze organisatie, en dus 
ook jullie uitdrukkelijk voor de jarenlange steun! 
 
Dear all, 
Keta Keti, Belgium. Namaste and Good Morning, 
Thank you very much to you all for your Magnificent support for long year in infra-
structure development, regeneration, Health and education and a huge support  
after the earthquake disaster of 2015, yours incredible support in relief, rescue and 
rebuilt to this Melamchi Ghyang School and to the community. You have been  
taking care, love, inspired, guided and provided all things what we were willing too. 
Many School aged children of this community and surrounding communities and 
Nepal got opportunities to come, stay, learn the life skills and understand the value 
of education from this school which those opportunity you provided to us, it made 
a big difference in our lives. Thousands of people treated through the health facili-
ties and maintained the good life. This school could achieve a big success as a  
model school in quality education and spread the words everywhere and we were 
encouraged to continue in the years to come. That's all happen because of you. 
Without you, it was not possible. Thank you very much once again. 
If we look back in 1985 to 2000 AD there was no any facilities, we have had very 
limited resources. Gradually your kind and supportive hand extended to us and we 
got more facilities, we encouraged from you and did well and was doing well and 
were dreaming of post secondary school in science faculty. 
Suddenly the calamities swept way the dreams. Immediately from your positive 
response and support, we encouraged and we recovered by better then past. 
Now we have cozy classrooms, cozy accommodation to the girls and boys, a big 
funding to teacher Salary is continue, stationary and refurbishment. It is great  
support. A lot thanks. 
Although we have shortage of 8 class rooms, 18 accommodation rooms and two 
teachers salary. We hope, some supportive hands will come to lift us and fulfill our 
dreams. 
Thank you very much again and we would like to request you all to visit our school 
in the coming days and provide us the feedback and encourage us. 
We will be in touch. 
Best regards 
Purna Gautam, Head Teacher of MelamchiGhyang Secondary School of Nepal. 
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2019 

Wat konden we vorig jaar realiseren in de verdere uitbouw en werking van de 
school? 

 

• Wij bleven ons oorspronkelijke engagement trouw voor het betalen van de 
wedden van zeven leerkrachten. Van overheidswege kwam een verhoging 
van de lerarenwedden van 15% voor heel Nepal n.a.v. de serieuze stijging 
van de levensduur na de aardbeving (o.a. ten gevolge van de heropbouw van 
de talloze huizen). Door het schoolbestuur werd ons gevraagd of wij ook die 
15% verhoging konden realiseren. Dit betekent een extra zware uitdaging, 
die wij mede door jullie steun met veel moeite kunnen nakomen. 

 
• We gaven een belangrijke som voor de opstart van een tijdelijke keuken/

eetzaal. De oude ‘eetzaal’, een houten gebinte met zeil, was dringend aan 
vernieuwing toe en de huur van de grond waar deze ‘reuzentent’ stond was 
niet langer beschikbaar voor de school. Wij vinden het belangrijk dat de leer-
lingen in een degelijke, hygiënische ruimte kunnen eten i.p.v. een klamme, 
lekke tent.  
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De keuken, de eetzaal en zonnepanelen 

• In de’ keuken’ is het nog echt behelpen met de middelen die we hebben. We 
gaven in het verleden al een serieuze som voor de aankoop van een groot 
perceel, gelegen achter het hele scholencomplex. Hier zal in de toekomst 
een echte, degelijke keuken en eetzaal/leefruimte moeten komen. Maar dit 
zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten… 

• Samen met de Rotary Club Damme wordt er een ‘Global Grant’ geïnitieerd. 
Een ‘Global Grant’ is een subsidiëring van een project, dat gesteund wordt 
door een aantal Rotary clubs, waaronder ook een Nepalese club, het district en 
ook Rotary International. Na een bezoek aan de school begin april 2019 door 
Kathleen Berton van de Rotary Club Damme, samen met Hilde en Bruno van 
onze vzw, werd het snel duidelijk dat de infrastructuur van de school en het 
internaat voor veel verbetering vatbaar is. Kathleen Berton maakte haar club 
Rotary Damme warm om een bijzondere inspanning te leveren. Deze club 
helpt ons al verscheidene jaren, maar wil zich nu volledig inzetten om de  
elektriciteitsvoorziening van de school duurzaam te maken: ze gaan via een 
‘global grant’ de school van zonne-energie proberen te voorzien. Het dossier 
nadert stilaan een beslissende fase en we bedanken heel bijzonder Johan  
Denolf voor zijn professionele begeleiding. 
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De Warmste Week 

In het kader van de Warmste Week 
verkochten we dit jaar Nepalese 
poppetjes-sleutelhangers (dank aan 
David Friedlander van Lamali). De 
Rudolf Steinerschool van Brugge 
zette mee haar schouders onder dit 
project, alsook Nadine en Peter van 
de strandbar in De Haan. Glynnis 
Jonckheere uit Brugge haakte  
slofjes voor de Warmste Week en 
droeg zo bij aan een mooie  
opbrengst. De totaalsom voor ons 
project staat op 8645€ waarmee we 
80 dubbele matrassen voor het  
internaat kunnen financieren.  
Dat vele matrassen aan vernieuwing 
toe zijn heeft uiteraard met de na-
sleep van de verwoestende aardbe-
ving van 25 april 2015 te maken. 
Na de aardbeving hebben de  
matrassen uit het ingestorte inter-
naatgebouw nog vier jaar dienst  
gedaan in het tentenkamp en in de 
houten noodbehuizing.  



• De plastic zeilen, die de bodem in de tenten bedek-
ten, boden geen afdoende bescherming waardoor 
vocht de matrassen kon aantasten. Bij de ingebruikname van het nieuwe 
meisjesinternaat kochten we nieuwe bedden en al een deel van de matras-
sen. Goed dat alle internen binnenkort een degelijk bed en een hygiënische 
matras zullen hebben. Transport voor deze matrassen laat nu natuurlijk op 
zich wachten… 
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Verder zijn er in de school en het dorp ook andere positieve ontwikkelingen: 
 
• In december 2019 werd het nieuwe grote schoolgebouw plechtig in gebruik 

genomen. De schoolgemeenschap beschikt nu – dankzij de grote hulp van 
Caritas Internationaal Zwitserland – over twee mooie gebouwen met veel 
lichtinval. De gebouwen zijn opgetrokken in aardbevingsbestendige  
materialen en dito technieken.  
 
Nieuwe tafels en 
stoelen in alle 
klaslokalen ter 
vervanging van  
de oude (vaak 
koude metalen) 
schoolbanken zijn 
ook een enorme 
verbetering.  
Kinderen van de 
lagere school  
zaten voordien 
vaak op de houten 
vloer van de klas. 
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De brug en Dr. Kanchha Sherpa 

Er is eindelijk gestart met de bouw van een vaste, stevige brug over de rivier 
op de weg van en naar de hoofdstad. Jarenlang hebben de mensen het met een 
houten boomstambruggetje moeten stellen, dat bij elk regenseizoen wegspoel-
de door de hoge waterstand.  
Over enkele maanden zal dit tot het verleden behoren en zal Melamchi Ghyang 
niet langer slechts 5 à 6 maanden per jaar met jeeps en busjes bereikbaar zijn.  
 
Een enorme verbetering voor alle 
mensen in het dorp, een fantasti-
sche vooruitgang voor het  
goederentransport en de bereik-
baarheid vanuit de hoofdstad! 

Herinneren jullie je Kanchha Sherpa nog? Hij was enkele keren te gast tijdens  
onze tuinfeesten. Hij was geboren in Melamchi Ghyang en liep daar school.  
Dankzij steun vanuit Noorwegen, KetaKeti en vooral een clubje Engelse dames, 
kon Kanchha zijn droom waar maken: medicijnen studeren.  
Hij studeerde af in Manchester en liep enkele jaren stage in Wales.  
 
Nu is hij terug in zijn 
geboortestreek waar 
hij werkzaam is.  
 
Samen met een  
collega en een klein  
medisch team loopt 
hij de hele Helambu 
regio af en bezoekt 
hij elk van de 70-tal 
dorpen, waar hij de 
gezondheid van de 
bevolking onder-
zoekt, ze bijstaat met 
raad en daad en waar 
nodig transport  
organiseert naar het  
ziekenhuis in  
Kathmandu. 
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36.000 EUR per jaar 

We willen onze inzet van meer dan 20 jaar blijven waarmaken! 
 
Ons basisengagement, het uitbetalen van de maandelijkse lonen voor de zeven 
leerkrachten garanderen, is onze grootste zorg. We zouden het verschrikkelijk 
vinden om wat we samen met veel moeite hebben opgebouwd, verloren te zien 
gaan. 36000 € is de som die we jaarlijks bijeen moeten krijgen. 
We houden ons hart vast met het economische en sociale infarct dat corona  
nu veroorzaakt. 
 
Zorgen voor degelijk en onafhankelijk onderwijs in de arme Helambu-regio  
moet een zekerheid blijven. 
 
Goed opgeleide leerkrachten, die hun job met hart en ziel doen, overtuigen ons 
telkens opnieuw dat hun degelijke, pedagogische visie in belangrijke mate  
bijdraagt om kinderen op te voeden tot zelfstandige wereldburgers. 
 
Zeer goede prestaties van onze leerlingen in staatsexamens, degelijk opgeleide 
mensen, waarvan sommigen terugkeren naar hun eigen regio, zijn hier de  
resultaten van. Kanchha is daar het meest zichtbare voorbeeld van. 
 
Deze agrarische regio heeft nood aan een nieuwe generatie jonge mensen om uit 
de armoede te raken. 
 
‘Onze’ school is echt een modelschool voor de hele, rurale samenleving in Nepal. 
Rolmodellen zijn broodnodig, wil het niveau van gratis onderwijs in Nepal stilaan 
kunnen verbeteren om de armoede te bestrijden. 
 
Dit niet meer kunnen realiseren zou pas een echte nachtmerrie zijn voor heel 
veel mensen en de kinderen van een hele regio in Nepal!! 
 

  ALSTUBLIEFT, HELP ONS HIERBIJ!!  

‘Every drop is an ocean’, is Purna zijn levensmotto. 
 
Een doorlopende opdracht voor een maandelijkse steun of  
een eenmalige storting zijn jullie garantie om dit waar te maken. 
 
Save the date:  
We willen niet te hard op de toekomst vooruit lopen, maar op  

zondag 6 september ‘20 plannen we een vernieuwde versie van ons  
tweejaarlijkse benefietfeest!  We hopen jullie daar te mogen ontmoeten,  
als het leven weer een gewoon ritme gevonden heeft. 
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Steun KetaKeti ! 

Met deze nieuwsbrief willen 
we tevens Rotary Club 
Damme, Kathleen Berton, 
Peter en Nadine van de 
strandbar in De Haan, de 
stad Damme, de Rudolf 
Steinerschool van Brugge, 
Koning Boudewijnstichting, 
de Lions club van Brugge 
Zeehaven, alle sponsors 
groot en klein…  
VAN HARTE BEDANKEN! 
 
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 storting van 40€.  
 
Mogen wij jullie aanmoedigen om niet langer te wachten en jullie warme hart  
voor ons project te concretiseren in een bestendige opdracht op rekeningnummer  
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 
 
Voor verdere informatie kunnen jullie 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 
 
Met dank aan Lut Bruyninckx en Frank Maertens voor de foto’s. 
(genomen eind maart) 


