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Beste vrienden van KetaKeti, 
Beste donoren en sympathisanten, 
Namaste! 
 
We wensen jullie in de eerste plaats een gezond, hoopvol 
en creatief 2021. Moge 2021 een goed jaar worden voor 
de internationale solidariteit, die nu eens te meer boven 
op de agenda van alle bewuste mensen en politici zou 
moeten staan. 
 
Wij zijn heel blij jullie te kunnen meedelen dat het goed 
gaat met de mensen van onze school in Nepal en ook 
met ons project.  
 
De directie, leerkrachten en leerlingen van de school 
hebben dit jaar nog maar eens hun enorme veerkracht 
getoond.  
 
De belangrijkste gebouwen waren net terug opgebouwd 
na de aardbeving van 25 april 2015 – klaslokalen met 
veel licht, ruimer en een volledig nieuw meubilair konden 
nog net in gebruik worden genomen – toen ook daar het 
coronavirus toesloeg. 
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Droevig nieuws 

Verder vermelden we het overlij-
den van Doug Scott, de oprichter 
en bezieler van CAN (Community 
Action Nepal) die voor Melamchi 
Ghyang van een onbeschrijflijke 
betekenis is geweest.  
 
Deze organisatie, gesticht door 
Doug Scott, heeft gedurende vele 
jaren onze school ondersteund met 
belangrijke giften, adviezen en de 
opbouw van diverse lokalen, even-
als de medische hulppost. Doug 
Scott was  een bekende klimmer 
van de Mount Everest in de jaren 
’70;  
hij heeft een groot deel van zijn  
leven ingezet voor de ontwikkeling 
van de Nepalese gemeenschap,  
hoofdzakelijk in rurale gebieden. 

Indradev Yadav, 
 
46 jaar, onderdirecteur van 
Shree Melamchi Ghyang  
Secondary School, gedurende 
vele jaren, is in november 2020 
overleden na een langdurig  
ziekteproces.  
 
Hij was Purna’s rechterhand  
en een heel toegewijde leraar.  
 
Beide zullen erg gemist worden. 
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Ook in Nepal: afstandsonderwijs 

In ijltempo is het contactonderwijs overgeschakeld naar afstandsonderwijs.  
‘Hebben zij daar de mogelijkheden voor?’ horen we jullie denken...  
 
Zij hebben de middelen gecreëerd: de leer-
krachten stellen online lessen op, die de leer-
lingen op hun smartphone kunnen volgen. 
Ook lessen vanuit het Ministerie van  
Onderwijs in Nepal vullen het takenpakket 
aan.  
 
KetaKeti heeft de school geholpen met een 
betere mobiele internetverbinding. Voorname-
lijk Engelse organisaties, zoals Yolmo Connect, 
hebben geholpen met laptops voor de leer-
krachten. Zo is het dagelijkse onderwijs op 
een degelijke manier blijven doorgaan.  
Natuurlijk verlangt ook daar iedereen naar de persoonlijke contacten die broodnodig 
zijn voor een brede en mooie ontwikkeling van de kinderen. 

Het coördineren van een aantal giften, die het mogelijk maken om de gebouwen  
en de infrastructuur van de klaslokalen, de eetzaal en het internaat te verbeteren 
en uit te breiden, vraagt binnen de werking van onze vzw ook vaak aandacht.  
 
 
Het afgelopen jaar kreeg KetaKeti gelukkig steun van verscheidene organisaties,  
die voor dringende materiële noden bijspringen.  Wij vermelden hierbij de zeer  
intense samenwerking met Rotaryclub Damme en enkele andere Rotaryclubs.  
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Rotary Damme 

De leden van de Rotaryclub Damme zijn ons project sinds vele jaren zeer gunstig 
gezind.  Zij hebben de afgelopen jaren een aantal bevriende Rotary organisaties uit 
Vlaanderen en ook een Rotaryclub in Kathmandu gemobiliseerd om een dossier in 
te dienen bij Rotary International voor het bekomen van een grote gift, de Global 
Grant genoemd.  
 
Samen met enkele bevlogen mensen uit de club in Damme hebben we een project 
uitgewerkt voor een installatie die de elektrische voorziening van de school zou  
verbeteren en behoeden voor de vele stroomonderbrekingen die typisch zijn in  
Nepal.  Een lijvig dossier werd opgemaakt voor de installatie van zonnepanelen en 
bijhorende batterijen die een onafhankelijk functioneren van de school gedurende 
drie dagen zou garanderen. Spijtig genoeg voldeed het project niet volledig aan de 
criteria die Rotary International voor het voorbije jaar als prioriteit voorop gesteld 
had. Tot nu toe is dit dus nog niet gerealiseerd, maar Rotary Damme en ook wij  
geven dit project niet op… 
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Verslag 2020 

Ook de stad Damme, de provincie West-Vlaanderen en de Lionsclub Brugge  
Zeehaven waren terug trouwe donateurs, naast enkele private sponsors. 
 
Naast dit positieve nieuws ondervinden wij als vzw, zoals vele organisaties,  
de gevolgen van de pandemie: grote moeilijkheden om de nodige fondsen binnen  
te halen, om onze engagementen ten opzichte van de school en de leerkrachten  
in het bijzonder in Melamchi Ghyang te blijven nakomen.  
 
Zoals jullie weten heeft KetaKeti zich vanaf haar ontstaan ingezet voor het betalen 
van de wedden van leraren die nodig zijn voor een kwaliteitsvol onderwijs die niet 
door de overheid betaald worden. Het kader door de overheid voorzien in Nepal is 
echt minimaal en kan geen kwaliteitsvol onderwijs garanderen.  
 
Wij willen deze ondersteuning kost wat kost aanhouden. Het behouden van de  
kwaliteit van het onderwijs is prioritair en belangrijk om goed gevormde,  
kritische jongeren op te leiden.  
 
Onze traditionele fundraisingactiviteiten zijn het afgelopen jaar niet kunnen  
doorgaan en we zijn daardoor teruggevallen op enkel giften van onze donoren.  
We zijn hen ongelooflijk dankbaar, want ze overtuigen ons om met onze  
engagementen zeker door te gaan!  Ook dankzij een zekere reserve die werd  
opgebouwd  in de 20-jarige werking, kunnen wij nog een aantal maanden verder 
om onze engagementen na te komen. 
 
Wij zijn erg bezorgd over deze hele situatie en de toekomst. Gezien de open  
relatie met de directeur en het Nepalese lerarenteam, konden wij via Zoom de  
situatie met hen bespreken. Mogelijke pistes werden bevraagd voor het geval wij 
er niet meer in zouden slagen om de broodnodige fondsen te vinden. Er is weinig 
of geen marge. De Nepalese overheid ziet geen mogelijkheid de wedden van de 
extra leerkrachten op zich te nemen. De noden, zeker na de aardbeving van 2015, 
zijn nog steeds torenhoog. 
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We zouden de grote vooruitgang van de laatste 20 jaar niet graag verloren zien 
gaan! Van 40 kinderen bij de aanvang, die in openlucht hun examens zaten te doen 
met slechts 2 leerkrachten erbij, is de school uitgegroeid tot een modelschool voor 
Nepal met 315 kinderen, waarvan 250 internen en 17 leerkrachten die deze school 
van een oerdegelijk pedagogische werking voorzien!  
Onze visie heeft door de jaren heen  haar degelijkheid bewezen. Bij vergelijkende 
examens op regionaal niveau, behaalt onze school steeds de beste resultaten.  
Al onze leerlingen slagen, wat uitzonderlijk is!  
 
Ons basisengagement ten opzichte van de school bestaat naast het financieren van 
een aantal kleinere behoeften zoals de huur van de ontvangstmast voor 4G,  
de onkosten voor de dagelijkse werking … uit het betalen van de lonen van  
7 leerkrachten, die dus niet door de Nepalese overheid betaald worden.  
Deze bijkomende leerkrachten zijn absoluut nodig om de degelijkheid van het  
onderwijs te verzekeren. Als we dit niet kunnen blijven waarmaken, zou de school 
terugvallen op het niveau van vele andere publieke scholen waarvan de kwaliteit 
vaak bedenkelijk is. Een budget van 35.000 € per jaar is nodig. 

 
Mogen we daarom iedereen oproepen om solidair te zijn met kinderen die niet het 
geluk hebben gehad dat hun wieg in een welvarend land heeft gestaan…  
Help ons door in gesprekken met vrienden en kennissen ons project de nodige  
bekendheid te geven en hen te overtuigen van het grote belang van elke gift!  
 
Een regelmatige storting, een donatie i.p.v. geschenken bij een bijzonder feest,  
een praatavond organiseren… zou ons gigantisch helpen. Wij zijn er ons van  
bewust dat voor een aantal mensen in België de coronasituatie het er niet  
gemakkelijker op gemaakt heeft. Maar voor wie de pandemie minder impact heeft, 
durven wij te vragen ons in 2021 extra te steunen.  
 
Het zou te spijtig zijn, mocht deze kwetsbare Nepalese gemeenschap financieel nog 
eens extra getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.  
Voor elke euro en elke vorm van ondersteuning zijn we jullie eeuwig dankbaar! 
 



December 14,2020 
Dear donors, 
Ketaketi Belgium 
 
Melamchi Ghyang Secondary school is a public school located in hilly re-
gion at altitude of 2600 meter, Nepal. It lies in Hyolmo valley of Helambu 
rural municipality of Sindhupalchok district. Even geographical diversity, 
Melamchi Ghyang Secondary school is always seeking for quality educati-
on through student learning methods. 
We all know year 2020 is the year of lockdown. Corona virus is an unex-
pected global health crisis in the recent world. The expansion of covid-19 
left many children out of school. By late March of 2020 Nepal government 
announced the lockdown and all school had closed in Nepal.  
But we Melamchi Ghyang School worried about the future of student. We 
worried how to start classes. Then we found a solution and we decided to 
start virtual classes.  In the month of April we started online class. In first 
phase we reached SEE students through Zoom class. Then we started to 
teach from six to ten class in second phase. Now we are teaching all clas-
ses properly. There were many obstacles to run the online class. Firstly 
we convinced all the parents to make a suitable environment for study of 
their children. Teaching through virtual medium is not easy but we made 
it easy and simple. We are using different technology and tools for class. 
We make a slide and we teach all students through different interactive 
method. The participation of students is good. They are active in class. In-
stead of lack of laptop and computer, poor internet connection, the stu-
dents are trying to take a virtual class and interested to learn. It is one of 
the positive aspect. 
By supporting of government and international organization we are conti-
nuously doing our best. KetaKeti Belgium plays a vital role for a quality 
education in Melamchi Ghyang School through fund raising. Quality lear-
ning requires a safe, friendly environment, qualified and motivated tea-
chers. KetaKeti Belgium is one of the motivator for us. This organization 
inspire us for quality education. We know this pandemic brings an econo-
mic crisis in the world but we will be very happy if KetaKeti Belgium would 
not reduce the fund. We are trying our best, which makes future of stu-
dents. We are planning for a digital classroom. Your help is also need for 
this. 
At last, we would like to thank KetaKeti Belgium, for continuously suppor-
ting us. We hope it will run for longer. Thank you. 
With best regards 
Umesh Koirala 
SMGSS, Secondary Science teacher. 
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Brieven van enkele leerkrachten  
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Vervolg, brieven van leerkrachten 

              A Thank You Letter to Keta-Keti organization 
 
Nepal is a developing country. The beautiful and serene remote regions of Nepal are also 
affected by lack of education and poverty. The government has been unable provide sup-
port needed for these communities by establishing schools and other infrastructures. As a 
result, a lot of children in this area have had to live far from the light of education. 
When Melamchi Ghyang School was established in 1988 in the remote Helambu area in 
Sindhupalchok district of Nepal, the government was only supporting the Salary and ben-
efits for one teacher in the whole school. Despite having an energetic young teacher Mr. 
Purna Bahadur Gautam working tirelessly in the school and a positive support from the 
local people, there were difficulties in running the classes and managing the classroom 
and teachers with such few resources. This school was facing different problems. At that 
time, some teachers even volunteered. However, that wasn’t a long-term solution for the 
school and the school desperately needed some support to continue serving the commu-
nity. Melamchi Ghyang School luckily soon found the help from Keta-Keti organization, 
Belgium in 2002. 
 
 Keta-Keti organization, Belgium has continuously supported our school by enabling us to 
bring in the much-needed teachers for a long time. In this pandemic, despite difficulties 
fundraising, Keta Keti has continued to support to our school together, we have been able 
to accomplish a lot. 
COVID-19 has badly affected the educational sector in Nepal. Most schools completely 
closed down for months and few have recently started opening up. In this context, our 
school has been successfully running online classes for all school year levels smoothly 
from the beginning of this academic session. This has been a joint effort of teachers, in-
ternet technology providers, the local government, non-governmental organizations, par-
ents, and students.   
 
I am a teacher being employed under the assistance from Keta-Keti Organization and I 
have been serving this school since 2004. I teach the subject Health, Population and Envi-
ronment Education in grade 9 and 10 and Occupation, Business and Technology Education 
to the classes 6 to 8. I have had the pleasure to teach the students about subjects rang-
ing from personal and community health and hygiene to environmental issues, through  
Health, Population and Environment Education subject that give students information on 
everyday problems people face in our society like preventable diseases, family planning, 
environmental conservation etc.. I teach students about leading a productive life in the 
other subject Occupation, Business and Technology Education. Students and teachers 
have learnt how to be self-sufficient and grow fruits, vegetables in their kitchen garden, 
applying the education in their daily life. It has even supported their families in some cas-
es. 
 
From the work I am doing in Melamchi Ghyang School with the help from Keta Keti is 
close to my heart. I not only get tremendous satisfaction by helping this community, it 
helps me in my own personal life as I have learnt a lot from this experience, watching this 
community grow for the past 18 years. your support has financially also helped many 
teachers’ families in neighboring schools by helping us retain our jobs and continue serv-
ing the community.  
Keta-Keti organization’s reach is not just the immediate teacher you’re helping fund the 
salaries of with your kind donations, you are helping a whole community grow and influ-
ence other communities as a role model. We wish your sound health, especially during 
this pandemic. We would like to give express my gratitude to all the other stakeholders 
involved.  
 

Best Regards, 
Chandra P. Uprety 
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Vervolg brieven leerkrachten 

Dec.14,2020 
Dear donors, 
KetaKeti Belgium 
 
Namaste and Tashidele from Melamchi Ghyang. 
 
It’s me Pasang Hyolmo from Helambu, Melamchi Ghyang, Nepal. I am a teacher from 
Melamchi Ghyang Secondary School. I am teaching here science for primary level. I 
have been teaching here for five years i.e. after devastating earthquake
(2015).Through the support of KetaKeti Belgium, I am teaching here. Beside this I 
am one of the ex-student of this school too. 
 
Today I’m writing in appreciation of your generous contribution towards our school. 
On behalf of Melamchi Ghyang School, I want to express my gratitude toward your 
support. I got a big opportunity to pass my school level education from my own vil-
lage school and now I become a teacher of my school. This all happens to me be-
cause of your continuous contribution. Likewise, many poor children got a chance to 
read and write. Because of this wonderful school, my villagers are much more aware 
and educated in comparison to other place. Similarly, the farmers from my village got 
chance to earn little money by selling their local vegetables like potatoes, cabbages, 
cauliflowers, spinach etc. to our hostel. And it became one of the income source for 
them. If we get continuous support from you, we all the villagers, children from poor 
family background and we teachers will be thankful for this. 
 
Even during a pandemic period, you are supporting us. It means a lot for us. With 
your great contribution even during this pandemic period, we all the teachers are 
able to engage our from different places through virtual classes/online classes. We 
are continuing our teaching learning activities through Zoom cloud app and google 
classroom. We are able to do this all because of your genuine support. 
 
If you don’t continue to support us, we will loss the job and there is no any option to 
get gob again in our community. It will directly effect our income source and it may 
create big problem to us and our family too. Beside this we are in very remote area. 
And we have to do much more struggle to survive. If you don’t continue the support 
towards the teacher’s salary, the level of this school will degraded to primary level. 
And the children from this community have to face more problems regarding to get a 
higher education. That’s way we need your support continuously in coming days too. 
Again thank you very much for your generosity and support and we look forward to 
your continued support. 
 
Sincerely, with kind regards. 
Pasang Hyolmo (Teacher of Melamchi Ghyang School) 
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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.  
Concretiseer jullie warm hart voor ons project in een bestendige opdracht op 
rekeningnummer BE10 0000 0000 0404  van de Kon. Boudewijn Stichting 
met absolute vermelding van  +++015/0360/00009+++  
 
Voor elke storting, groot of klein, zeggen we alvast HARTELIJK DANK! 
 
Voor verdere informatie kunnen jullie op onze website terecht:  
www.ketaketi.be, op de facebookpagina van KetaKeti Belgium  
en 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 


