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Beste vrienden van KetaKeti 
Beste donoren en sympathisanten 
Namaste! 
 

 
 
Net nog een zoom gesprek gehad met Purna, de directeur 
van de school, en op de vraag hoe de situatie nu in de 
school en het dorp is, kreeg ik : ‘It’s okay, Hilde, every-
thing is going well.’ 
Wat een eeuwige optimisten…  
  
De school telt momenteel 300 leerlingen (bijna 50/50 
meisjes/jongens) wat echt een succes is na twee jaar 
gedeeltelijke en vrij lange schoolonderbrekingen door 
COVID-19. Momenteel zijn er geen restricties meer voor 
het onderwijs door COVID-19. 

Er vonden op 13 mei lokale verkiezingen plaats. Gezien leerkrachten bij het  
verloop en bij de tellingen moesten helpen, was de school dicht. Op zondag 20 
mei ging het nieuwe schooljaar van start. 
  
Zaterdag is de enige vrije dag die er in de school genomen wordt. Alle andere 
dagen wordt er fulltime les gegeven. Dit is een veel hoger aantal uren dan in de 
meeste scholen, zeker in de landelijke gebieden waar er vaak maar een paar 
uurtjes les wordt gegeven en dit nog op een bijzonder laag pitje… Leerkrachten 
worden er door de staat aangesteld en nemen hun opdracht niet altijd even ern-
stig, wat maakt dat heel veel scholen in landelijke gebieden helemaal niet aan 
de basisnormen voldoen. Ook het schrijnende tekort aan degelijke pedagogische 
middelen maakt het lesgeven niet eenvoudig. 
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1. Moesson nieuws 

De directeur heeft ons gevraagd of we kunnen helpen om de school ook tijdens 
de moesson open te houden, maar ze kunnen het risico niet nemen om de vele 
internaatkinderen waar zij verantwoordelijk voor zijn, te laten komen terwijl er 
nog steeds geen mogelijkheid is om bij ernstige ziekte of ongeval iemand naar 
een ziekenhuis in Kathmandu te evacueren. De weg is nog altijd zo goed als  
onberijdbaar na de overstromingen van vorig jaar (ongeveer op hetzelfde  
moment  toen hier in Wallonië de overstromingen plaatsvonden). De nieuwe  
betonnen brug die pas drie weken officieel open was, is toen samen met  
verschillende andere bruggen op de weg naar Kathmandu door de rivier  
meegesleurd. 
 
Om dit probleem op te lossen en een veilige leefsituatie te garanderen hebben 
we volmondig ja gezegd op de vraag of wij kunnen instaan voor de kost van 
een helikoptervlucht, indien nodig. Zo’n vlucht kost 700€ en is de enige snelle 
en veilige manier om onmiddellijk te reageren op een levensbedreigende  
situatie. 
  
 
Twee maanden verder lesgeven is ook nodig om de achterstand door de  
tijdelijke sluitingen van de school door COVID-19 op te vangen en om toch een 
continuïteit in het lesgeven te garanderen.  
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2. Corona nasleep 

Doordat er de voorbije twee  jaar serieuze onderbrekingen in het lesgegeven  
waren, bestaat de kans dat een aantal kinderen niet meer naar school terug 
keert, omdat ze thuis al te veel in het werk op het veld of in het huishouden  
worden ingeschakeld.  Het zou bijzonder jammer zijn om juist deze meest 
‘kwetsbare’ kinderen te verliezen en hen hun schoolloopbaan te zien stopzetten. 
Juist zij hebben het zeker nodig om hun leefsituatie als volwassene te verbeteren. 

 
 
De nood om degelijke 
leerkrachtenbegeleiding 
te organiseren dringt 
zich op. De leerkrach-
ten zijn traditioneel  
geschoold en geven  
bijna nog volledig ex-
cathedra les. Ze zijn 
gemotiveerd om crea-
tievere pedagogische 
werkvormen te leren 
gebruiken. Hiervoor zal 
KetaKeti in de nabije 
toekomst de nodige 
fondsen voorzien. 
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3. Peter Schmieding 

Ondertussen is er ook een andere hulporganisatie op de radar verschenen, die een 
link heeft met de school in Melamchi Ghyang: de Tsering’s Fund van tandarts-
orthodontist  Peter Schmieding en zijn vrouw, uit Montana (USA). Deze organisatie 
heeft o.a. het doel om via sponsoring zoveel mogelijk meisjes naar goeie scholen te 
leiden, om  gedwongen huwelijken van jonge meisjes alsook prostitutie tegen te 
gaan. 
De organisatie biedt momenteel aan een vierhonderdtal meisjes de kans volwaardig 
school te lopen. De schoolkeuze van deze organisatie viel ondermeer op onze Shree 
Melamchi Ghyang Secondary School, omdat de pedagogische kwaliteit er degelijk is 
en het opvoedingsproject plaats heeft in een veilige omgeving. Daar kunnen we  
samen met jullie trots op zijn! Het geeft ons de zekerheid dat, als je lang genoeg 
met een degelijk, kleinschalig ontwikkelingsproject doorgaat, dit echt geen druppel 
op een hete plaat is!! 

Een andere zeer be-
langrijke grote vooruit-
gang voor het dorp en 
de hele gemeenschap 
is dat er sinds mei 
2022 een basis tand-
artsenpraktijk aanwe-
zig is in de medische 
hulppost! Door de 
sponsorzoektocht van 
Peter Schmieding, de 
warme vriendschap 
tussen hem en Purna 
en daardoor ook Peters 
verbondenheid met de 
school, werd de eerste 
tandverzorging in de 
hele, wijde regio gere-
aliseerd! 
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4. Nasleep natuurrampen 

Via een kabelliftje (een kabel met metalen kooi) dat heen en weer gaat over de 
rivier en zo het transport van voeding, medicijnen en ook mensen mogelijk maakt, 
zijn al deze materialen in kartonnen dozen boven geraakt. 
Voor het financieren van deze kabellift heeft KetaKeti gezorgd. 
Kort na de zware overstromingen kwam deze urgente vraag van Purna: ‘Kunnen 
jullie hierbij helpen? Zo niet, kunnen we nooit voldoende voedsel, gas en andere 
materialen voorzien om de school draaiende te houden.’ 

Het benefietgebeuren van vorige zomer was een succes, dankzij de sponsoring van 
de wijnen van Chateau Castigno, de vlotte verkoop van prachtige schilderijtjes van 
Ann Leemans  en Anneke Kuypers en nog enkele andere artiesten en de vele kleine 
en grote giften die we gedurende het jaar mochten ontvangen. Zo konden we naast 
het betalen van de wedden van zeven leerkrachten ook een aantal praktische proble-
men helpen oplossen. 
  
Dit jaar zal er in de zomer geen benefietfeest doorgaan, maar we hopen om een 
mooi gebeuren te kunnen organiseren rond de film ‘Helambu’, die in de herfst 2022 
in première gaat en waar een prachtig beeld geschetst wordt rond de nood om dege-
lijk onderwijs te bieden in de regio waar we werkzaam zijn. 
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5. Benefiet 2021 
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6. Rotary project 

Zoals jullie weten is Rotary Damme ons hele onderwijsproject zeer gunstig gezind. 
Rotary Damme werkt, via een aantal bevriende Rotary organisaties uit de 
omgeving, al enkele jaren aan de verwezenlijking van een groot project: de school 
van de nodige zonnepanelen voorzien, om zo een antwoord te bieden op de 
moeilijkheden die de school ondervindt door de dagelijkse stroomonderbrekingen 
van de elektriciteitstoevoer.  
 
Een Rotary club in Kathmandu moet mee actief betrokken zijn om dit dossier bij 
Rotary International in te dienen, om een grote gift, ‘the Global Grant’ genoemd, te 
kunnen bekomen.  
 
Samen met Rotary Damme hebben we een project uitgewerkt voor een installatie, 
die de elektrische voorziening van de school zou verbeteren. Het dossier dat we 
samenstelden impliceerde het installeren van zonnepanelen en bijbehorende 
batterijen, om een zelfstandig elektrisch functioneren van de school gedurende drie 
dagen mogelijk te maken. In dit dossier werd heel veel energie gestoken door 
mensen van Rotary Damme en mensen uit ons bestuur. Helaas werd het dossier 
niet goedgekeurd door Rotary International, omdat niet alle criteria die Rotary 
International vooropstelde in het dossier voldoende waren uitgewerkt.  
 
Rotary Damme besloot een nieuwe poging te wagen en het dossier is nu herwerkt 
met de klemtoon op natuurbescherming en bescherming van kwetsbare 
omgevingen. We hopen dat het dossier dit keer wordt goedgekeurd en dat we 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame school. 
We spreken onze nadrukkelijke dank uit aan de mensen van Rotary Damme, voor 
de grote inspanningen die ze leverden om het dossier samen te stellen. 



Pagina 8 Nieuwsbrief KetaKeti 

7. Bouw van extra klaslokalen 

De directeur Purna Gautam en het leerkrachtenteam zitten met een grote bezorgd-
heid om het nieuwe schooljaar goed te starten, m.n. het herbergen van vele nieuwe 
leerlingen. Met de meer dan 300 leerlingen die de school nu telt, is het aantal loka-
len in de nieuwe, degelijke  schoolgebouwen die Caritas International enkele jaren 
financierde, onvoldoende. 

Een prefab-systeem voor de twee ontbrekende klaslokalen biedt een adequate op-
lossing. De onderdelen kunnen vrij gemakkelijk getransporteerd worden, ze zijn 
eenvoudig op te bouwen en dit in een korte tijd en ze zijn niet duur. 5000€ van de 
totale financiële middelen van KetaKeti kan nog net geschonken worden om voor de 
komende jaren de wedden van de zeven extra leerkrachten niet in het gedrang te 

laten komen. Hier hebben 
we vrij snel op inge-
speeld. Peter en Nadine 
van de strandbar in De 
Haan helpen ons hierbij. 
 

Vinden jullie de werking 
van KetaKeti belangrijk, 
aarzel dan alsjeblief niet 
om ons te helpen. Wij 
hebben geen werkings-
kosten zodat al jullie gif-
ten integraal naar Nepal 
gaan! 
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8. 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, Marc Verstraete, de 
Rudolf Steinerschool van Brugge, de Koning Boudewijnstichting, de Lions club van 
Brugge Zeehaven, alle sponsors groot en klein… VAN HARTE DANKEN! 
  
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 Boudewijnstichting. Dit bedrag is bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf een 
jaarlijkse storting van 40€.  
  
Mogen wij jullie aanmoedigen om niet langer te wachten.  
Concretiseer jullie warme hart voor ons project in een bestendige opdracht op het 
rekeningnummer BE10 0000 0000 0404  van de Kon. Boudewijnstichting met 
absolute vermelding van  +++015/0360/00009+++  
  
Voor elke storting, groot of klein, zeggen we alvast HARTELIJK DANK! 
  
Verdere informatie vinden jullie op onze website:  
www.ketaketi.be, op de facebookpagina van Keta Keti Belgium  
en ook op het telefoonnummer 050/37 03 31 
  
  
Met hartelijke en dankbare groeten 
  
  
Hilde Kuypers, voorzitster 
Hendrik Demol, ondervoorzitter 
Philippe Bailyu, secretaris 
Rosana Naessens, bestuurslid 

We eindigen deze nieuwsbrief graag met 
een citaat uit de mail van Purna : 
‘Dhanyabad, Thank you very much to the 
Keta Keti Belgium and whole donors of Keta 
Keti for your continuous support since a 
long. You made it successful school.’ 


