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Beste vrienden van KetaKeti, 
Beste donoren en sympathisanten, 
Namaste! 
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we jullie informeren 
over de natuurramp, die zich heeft voorgedaan begin juni 
2021 in het Helambu gebergte, een voorgebergte van het 
Himalaya gebergte  in Nepal. In dat gebergte sponseren 
wij sinds 1990 een school in het landelijke bergdorp 
Melamchi Ghyang.  
 
Begin juni 2021 deed zich in het Helambu gebergte een 
gigantische aardverschuiving voor ten gevolge van 
hevige overstromingen, veroorzaakt door een uitzonder-
lijke moesson. Deze natuurramp heeft tientallen mensen 
het leven gekost en heeft ontzettend veel schade aange-
richt aan huizen, bruggen, elektriciteitsmasten … 
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Melamchi rivier treedt buiten haar oevers 

De meeste bruggen, die een verbinding naar de stad Kathmandu mogelijk maakten, 
zijn weggespoeld. Meerdere dorpen zijn momenteel afgesloten van de buitenwereld, 
het bevoorraden van de mensen kan enkel nog per helikopter. Elektriciteit is uitge-
vallen en het herbouwen van de masten zal op zijn minst vele maanden in beslag 
nemen.  
 
Het nabije Melamchi Pul Bazar is herleid tot puin, 27 mensen zijn verdwenen, 400 
huizen zijn vernietigd en 2000 mensen zijn dakloos. Vele hectaren rijstvelden zijn 
weggespoeld.  
 
Purna Gautam, de directeur van ons schoolproject in Melamchi Ghyang, bevond zich 
op het moment van de ramp in Kathmandu. Via hem houden we de vinger aan de 
pols hoe het in de regio gesteld is. We vernemen waar de noden het grootst zijn en 
hoe we hulp kunnen bieden.  
 
Terwijl bij ons de covid-maatregelen versoepelen, zit Nepal nog helemaal in de tang 
van een tweede, heel zware covid-crisis. Ziekenhuizen liggen overvol, er is een 
schrijnend tekort aan zuurstof en medicijnen. Mensen worden ziek, hebben een vier-
tal dagen hevige koorts en sterven thuis. In het dorp Melamchi Ghyang zijn er mo-
menteel geen coronabesmettingen en we hopen dat dit zo mag blijven. In de steden 
is de toestand ronduit dramatisch. 
 
Sinds een tweetal maanden zijn alle scholen in Nepal opnieuw gesloten. Onze school 
in Melamchi Ghyang slaagde erin via de 3G-mast de leerlingen thuis te bereiken en 
dagelijks onderwijs online te bieden via de smartphone. Als één van de eerste lan-
delijk gelegen scholen slaagden de leerkrachten van Melamchi Ghyang er vrij goed 
in hun leerlingen online te bereiken tijdens de lockdown.  
 

Melamchi Ghyang is ook  
gespaard gebleven van de aard-
verschuiving, gezien hun iets ho-
gere ligging in het Helambu ge-
bergte. Een dorp dichter bij 
Kathmandu, is voor de helft 
weggeveegd: huizen en vrucht-
bare gronden aan de rivier zijn 
volledig meegesleurd door de 
Melamchi rivier, die zwaar uit 
haar oevers getreden is. De 
modderlagen reiken tot halver-
wege de eerste verdiepingen van 
de woningen in de hoofdstraat.  
 
Al zijn een aantal mobiele dien-
sten in de regio volledig uitge-
vallen, toch slagen dorpsbewo-

ners er hier en daar nog in te telefoneren, maar zonder elektriciteit kunnen ze hun 
toestel niet opladen.  
 
Een week geleden leverde de hulporganisatie Tsering Fund per helikopter een 400-
tal zaklampen en laadstations op zonne-energie. Zo werd ook het dorp Melamchi 
Ghyang  uit de duisternis gered. De laadstations zorgen niet enkel voor licht, maar 
houden ook de communicatie in stand, in afwachting dat mobiele diensten hersteld 
worden. 
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Steun KetaKeti ! 

Het is bijzonder schrijnend te zien dat de bergbewoners – na het zich moeizaam  
oprichten na de aardbeving van 2015 – nu geconfronteerd worden met een nieuwe 
natuurramp. Voor deze overwegend arme bevolking is een tweede maal verlies van 
hun hebben en houden ongelooflijk hard.   
 
Als organisatie sturen wij in overleg met onze directeur Purna Gautam alvast een 
eerste schijf van € 3000 om zo snel mogelijk een hangbrug te herbouwen en het 
dorp Melamchi Ghyang weer met omliggende dorpen te verbinden. 
 
Om dit te kunnen realiseren hebben we jullie hulp hard nodig. Nadine en Peter 
Vanhaeren, die in De Haan Didi’s bar uitbaten, zijn zo gul geweest om onze inleg 
met € 2000 te verhogen, zodat we al een eerste schijf van € 5000 naar Nepal 
hebben kunnen sturen. 
 
Het zou een enorme tegemoetkoming zijn mochten jullie een extra gift willen 
schenken, zodat de hangbrug in de komende weken herbouwd kan worden. Zo 
helpen we om het bevoorraden van het dorp met voedsel en medicijnen mogelijk te 
maken. We willen ten allen prijze voorkomen dat voedselschaarste en een tekort aan 
medicijnen een nieuwe catastrofe voor de dorpsbewoners veroorzaakt. 
 
Alvast onze grote dank voor jullie financiële steun. 
 
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 



Op 13, 14 en 15 augustus houdt KetaKeti  een 
benefietfeest ten voordele van de school en de 
gemeenschap in Melamchi Ghyang. 
 
Heerlijk artisanaal gemaakte macarons en cannelés van MacDo zal je kunnen 
degusteren en kopen, samen met  biologische topwijnen van Château Castigno. 
 
Het smakelijke amberbier van Bar Belge uit Zedelgem zal tijdens het hele weekend 
getapt en aangekocht kunnen worden. 
Een aantal artiesten bieden hun werk aan ten voordele van KetaKeti.  
  
Zin om ons te steunen, je wijnkelder aan te vullen of een bijzonder schilderijtje aan 
te kopen? Dit is de gelegenheid!  
Macarons, cannelés, de biologische wijnen en het bier kunnen ook op voorhand 
aangekocht worden vanaf 15 juli via de website https://ketaketi.be  
 
Plaats van het gebeuren :  
13, 14 en 15 augustus vanaf 11uur 
galerie Indigo op de markt in Damme. 


