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Beste vrienden van KetaKeti 
Beste donoren en sympathisanten 
Namaste! 
 
Aan alle mensen die KetaKeti een warm hart toedragen,  
een gezond, liefdevol en vredig 2023! 
 
Moge 2023 een jaar worden waarin we alle bestaande projecten 
en die nog op stapel staan gerealiseerd worden. 
 

    

    

Kathmandu … here we come! 
 
In november 2022 deed zich opnieuw de kans voor - na drie 
moeilijke coronajaren - om naar Nepal te reizen, naar de school 
in Melamchi Ghyang in het Helambu gebergte. Onze voorzitster  
Hilde, samen met Peter & Didi van de strandbar in De Haan,  
konden er de veranderingen en de vorderingen zien,  
en nieuwe plannen voor de toekomst maken.  
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Na een te lange vlucht kwamen Hilde, Peter & Didi in Kathmandu aan.  
Wat is de hoofdstad in drie jaar tijd veranderd! 
Het verkeer is er nog drukker op geworden: honderden brommertjes  
manoeuvreren tussen de massa kleine en grote auto’s, vrachtwagens, bussen 
en taxietjes. De bedrijvige mierenhoop is er nog complexer op geworden. 
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Ook heel wat nieuwe, 
hoge gebouwen en 
grote winkels en kan-
toren vervangen nu 
resoluut de oudere, 
beschadigde gebou-
wen van na de aard-
beving van 2015.  
 
De stad heeft helaas 
ingeboet aan authen-
ticiteit: pareltjes van 
kleine gebouwtjes zijn 
verdwenen. 
 
Gelukkig zijn de ver-
schillende sites zoals 
Bouddhanath,  
de Monkey temple en 
het complex waar de 
hindoes hun overlede-
nen cremeren   
bewaard gebleven en 
hebben ze het label 
van werelderfgoed. 

Op weg naar Melamchi Ghyang. 
 
De dag na aankomst in Kathmandu vertrokken Hilde, Peter & Didi in de vroege 
ochtend voor een helse rit van zeven uur in een jeep naar het bergdorp Melamchi 
Ghyang. Eerst moesten ze door het ochtendverkeer in de hoofdstad geraken  
om vervolgens ook de drukke, stoffige buitenwijken van de stad achter hen te  
laten. Ze stelden vast dat de wegen er niet op verbeterd zijn. Zo is de ‘highway’ 
waar in 2019 de aanzet tot verbreden gestart was, nog steeds niet klaar.  
Veel heeft te maken met de grote corruptie van de wegenwerkersmaatschappijen 
die het werk binnenhalen, een fiks voorschot vragen, de job opstarten met het 
storten van bergen zand en andere materialen en nadien … hun kat sturen … 
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Nadat Hilde, Peter & Didi die ‘highway’ verlaten hadden, bleef het verkeer druk en 
werd de rijweg barslecht. Aan een slakkengangetje van zo’n 20km/u reden ze heel 
wat uren later de Melamchi vallei binnen. Vorig jaar werd deze vallei – op ongeveer 
hetzelfde tijdstip als in Wallonië – door een grote overstroming geteisterd.  
De ravage is na een jaar nog zeer goed zichtbaar. 
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Veel mensen die na de aardbeving 
in 2015 hun huis kwijtraakten,  
besloten toen om niet langer meer 
in de bergen te wonen.  
Ze trokken naar de vallei, dicht bij 
de stad Melamchi Pool Bazaar om  
er hun leven terug op te starten. 
 
Helaas … zeven jaar later zijn  
diezelfde mensen opnieuw alles 
kwijt en hebben velen het zelfs niet 
overleefd.  
 
De stad richtte zich zo goed moge-
lijk op na die alles vernietigende 
overstroming, maar de  
littekens zijn enorm. Wat weleer 
een bloeiende vallei was met vele 
kleine hotelletjes, forelkwekerijen, 
winkels en bedrijvigheden die in de 
bevoorrading van de hoger gelegen 
dorpen voorzagen, is er nu een laag 
stenen van anderhalve meter  
hoogte met hier en daar nog een 
restant van een meegesleepte  
woning.  
 
Die aanblik maakte ons trio stil  
en verdrietig. 
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De weg naar boven is sinds de overstroming nog 

slechter dan voordien.  

Tegen 10 km/uur ging de rit verder. 
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Een nieuwe kabelbrug. 
 
De volgende moeilijkheid,  
eveneens een gevolg van diezelfde 
overstroming, is het feit dat de 
degelijke, gloednieuwe betonnen 
brug over de rivier, door het 
kolkende water compleet werd 
meegesleurd.  
 
Een kabelbrug werd dankzij 
sponsorgeld van KetaKeti 
geïnstalleerd en leidt nu de mensen 
over de rivier die vijftig meter dieper 
stroomt. Deze brug biedt momenteel 
de enige toegang naar het dorp. 
 
Toen onze voorzitster Hilde van Purna 
Gautam, de directeur van de school,  
de dringende vraag kreeg om de 
kabelbrug te financieren, aarzelde 
KetaKeti niet. 
Wij begrepen dat de kabelbrug het 
enige transportmiddel zal zijn om het 
leven de komende jaren in Melamchi 
Ghyang mogelijk te maken.  

www.KetaKeti.be 
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Eten voor het hele 
dorp en de school, 
medicijnen, 
gasflessen, 
bouwmaterialen, 
meubilair, maar ook 
gewonde mensen… 
worden via de 
kabelbrug van of  
naar Kathmandu 
getransporteerd. 
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Een blij 
weerzien. 
 
Uiteindelijk 
kwam ons trio 
per jeep moe 
maar gelukkig 
in Melamchi 
Ghyang aan en 
was het voor 
hen een 
bijzonder blij 
weerzien met 
alle bekenden. 
Het voelde aan 
als ‘thuiskomen’ 
in het huis van 
Purna en zijn 
hartelijke 
vrouw, 
Jhangmu. 
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De volgende ochtend 
na het ontbijt werden 
ze al vroeg op school 
verwacht voor de 
dagelijkse 
‘assemblée’ op de 
speelplaats. 
Ze werden op het 
podium gevraagd  
en ontvingen de 
traditionele katha’s 
en bloemenkransen. 
Een eerste speech 
hoorde er natuurlijk 
ook bij. 
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Daarna begon de 
ontdekkingstocht naar 
de vele veranderingen 
in de school. 
 
Wat hen meteen 
opviel was dat zowel 
leerkrachten als 
leerlingen veel vlotter 
contact met hen 
namen, dan enkele 
jaren terug. 
Zeker voor Hilde,  
die al drieëntwintig 
jaar het dorp en de 
school bezoekt, was 
dat een hele fijne 
ervaring. 
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Voortdurend kwam er 
wel iemand een 
praatje maken en 
lieten mensen hun 
blijdschap merken om 
Hilde, Peter & Didi 
terug te zien.  
Ook polsten zowel 
leerlingen, leraren als 
dorpsbewoners 
nieuwsgierig hoe het 
met ons trio ging en 
kwamen meerdere 
mensen van alles en 
nog wat aan hen 
vertellen. 
 

KetaKeti en zijn 
schoolwerking. 
 
Hilde stapte een klas 
binnen en werd 
uitgenodigd om tussen 
de leerlingen op de 
schoolbanken te zitten. 
Een beetje 
onwennigheid was te 
voelen,  maar al vlug 
lieten de leerlingen 
hun verlegenheid  
varen en werd er 
naarstig over en  
weer gepraat.  

www.KetaKeti.be 



Tijdens de speeltijd was er de gelegenheid om het lerarenlokaal binnen te 
stappen. Dit lerarenlokaal, een drietal jaar geleden gesponsord door Rotary Club 
Damme, is een hele verbetering, ten opzichte van het voorgaande lokaal. 
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Het bevindt zich nu centraal bij de inkom van het schoolgebouw.  
Wie de school binnenkomt of de school verlaat, loopt er onderdoor.  
Rechts en links van deze doorgang bevinden zich respectievelijk het  
IT-lokaal en de opslagruimte voor sportmaterialen en een kleine bib.  
Het lerarenlokaal heeft uitzicht op de speelplaats en de klaslokalen.  
 
Purna hield een toespraak voor de leerkrachten, waarin hij het belang  
van de langdurige, standvastige werking van KetaKeti onderstreepte,  
die het mogelijk heeft gemaakt de school uit te bouwen.  
 
“Without KetaKeti, the school would not be where it is today, we would certainly 
not be able to live up to what we stand for: providing decent education to children 
from underprivileged families. Without KetaKeti, the school would not be where  
it is in the region in a financially very accessible way.” 

De lonen van de leerkrachten, de financiering van het internetsysteem,  
de bedden en de matrassen voor de leerlingen in het internaat, de financiering 
van de tijdelijke keuken en de eetzaal, de zonneboilers om warm water voor  
de douches te voorzien … KetaKeti heeft het allemaal kunnen realiseren.  
En wat zijn die douches een grote verbetering voor de interne leerlingen.  
Ze kunnen nu twee keer per week een warme douche nemen. 



Na de aardbeving van 2015 voorzag KetaKeti ook een 
slaapzak en een rugzak voor elke interne leerling, alsook 
een som geld voor de aankoop van extra voeding voor alle 
internen om de barre winter toch gezond – al was het in tenten – door te komen. 
Nu het nieuwe schoolgebouw er staat, werd ook de heraanleg van de speelplaats 
door een mooie gift van Château Castigno gerealiseerd. 
 
Vorig schooljaar ontstond de nood aan extra klaslokalen, door het toenemende 
leerlingenaantal. Het succes voor deze leerlingentoename kwam door de 
inschrijving van een veertigtal nieuwe meisjes! Daar waren we bijzonder blij  
om en onze vzw besloot meteen om drie prefab-units te sponsoren,  
zodat de extra klaslokalen er konden komen. 
 
De aankoop van een stuk land achter het schooldomein, werd enkele jaren geleden 
gerealiseerd. Daarop zou een nieuwe keuken, eetzaal en de uitbouw van de derde 
graad middelbaar onderwijs komen.  
Dan hoeven de leerlingen na de tweede graad secundair onderwijs niet meer naar 
Kathmandu te trekken om er hun middelbare schoolloopbaan te vervolmaken. Ze 
zouden dit in Melamchi Ghyang kunnen doen, wat financieel voor de families veel 
gunstiger zou zijn, want onderwijs volgen in de hoofdstad is bijna 10 keer duurder 
dan in het bergdorp. 
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Ook kinderen uit omliggende scholen in de vallei zullen hierdoor dezelfde kansen 
krijgen en zo op gelijk niveau klaar zijn met hun middelbare studies,  
om eventueel later hoger onderwijs te starten. 
De studierichtingen ‘science’ en ‘management’ zullen worden aangeboden.  
Vorig jaar was er nood aan extra klaslokalen door het groeiende aantal leerlingen. 
Het was een succes voor de school dat een veertigtal nieuwe meisjes zich 
inschreven in Shree Melamchi Ghyang school.  
KetaKeti engageerde zich meteen om drie prefab-units te sponsoren. 



Pagina 13 Nieuwsbrief KetaKeti www.KetaKeti.be 

1 + 1 = 5 of 6 ofwel 10 … 
 
Wat door samenwerking mogelijk wordt. 
 
Het feit dat de school de voorbije 23 jaar zo is kunnen groeien en dat ze jaar na 
jaar de degelijkheid van haar onderwijs bewijst, maakt het voor andere 
organisaties aantrekkelijk. Met een eigen specifieke werking, waardoor de school 
en de hele gemeenschap tot een prachtig geheel wordt opgetild, maken ze elk op 
hun domein en toch gezamenlijk veel mogelijk. 
Dit te mogen ervaren maakt ons en in ’t bijzonder onze voorzitster Hilde stil, zelfs 
emotioneel, zoiets gaat recht naar het hart. Wat 23 jaar geleden begon met Hildes 
ja-woord aan een openluchtklasje en z’n leraar, Purna Gautam, die zij aantrof 
tijdens een bezoek aan het bergdorp, is stap voor stap uitgegroeid tot een prachtig 
project, dat bijdraagt aan een betere toekomst voor talloze Nepalese kinderen.  
Dit ontroert haar en ons diep en het voelt goed aan dat het Hilde en KetaKeti met 
volgehouden moed lukt om het verschil te maken in het leven van vele Nepalese 
kinderen, niet op zijn minst in het leven van vele Nepalese meisjes. 



Het feit dat nu ook veel meisjes onderwijs krijgen, heeft in Melamchi Ghyang 
eveneens sterk te maken met het project van Peter Schmieding,  
een tandarts uit Montana (U.S.A.). 
Hij startte samen met zijn vrouw een aantal jaren geleden in Kathmandu en de 
Helambu vallei een eigen organisatie, genaamd Tsering Fund.  
Door het Amerikaanse meter- en peterschap systeem van Tsering Fund voor 
kansarme meisjes en wezen uit de Helambu regio, kunnen nu 400 meisjes 
schoollopen. In Kathmandu werd er ook een weeshuis en een schooltje geopend  
om de noden van een aantal kinderen in de hoofdstad op te vangen. 
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Het was voor Hilde, 
Peter & Didi een unieke 
gelegenheid om  
Peter Schmieding in 
november 2022 in 
Melamchi Ghyang  
te ontmoeten. 
Na zijn dagtaak als 
tandarts zaten ze  
met z’n allen samen, 
meerdere avonden 
zelfs, om uit te 
wisselen over de 
diverse projecten en 
fundamenten te leggen 
voor een toekomstige 
samenwerking.  
 
Uniek in Melamchi 
Ghyang is dat Peter 

Schmieding met verworven fondsen uit Amerika en een team van vrijwillige 
tandartsen een tandartspraktijk heeft weten op te richten!  
In de medische post in Melamchi Ghyang is nu een professionele 
tandartspraktijk werkzaam, wat nieuw en uniek is in de hele wijde omgeving! 
Alle materialen om dit te realiseren werden ook via de kabelbaan naar het 
bergdorp gebracht! Eens te meer een bevestiging van de noodzaak van het 
financieren van deze kabelbaan! 
  
Lhakpa Hyolmo, één van de adoptiemeisjes van de familie Schmieding,  
volgt momenteel haar laatste jaar tandartsopleiding in Kathmandu. Samen  
met Peter Schmieding, haar adoptiepapa, doet ze al enkele maanden regelmatig 
consultaties om gebitten van zowel leerlingen van de school, alsook inwoners 
van het dorp, te verzorgen. Peter vertrouwde ons toe, dat de gebitjes van de 

kinderen er vaak slecht 
aan toe zijn, hoewel op 
school met veel aandacht 
en zorg wordt aangeleerd 
om dagelijks te poetsen. 
Oorzaken zijn: een veel 
te eenzijdige voeding, 
naast het te goedkope 
snoepgoed, dat je in het 
dorp gemakkelijk kan 
kopen.  
In de toekomst zal 
Lhakpa de tandarts-
praktijk runnen, in 
samenspraak met  
Peter en verscheidene 
vrijwillige tandartsen  
uit Amerika.  
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Ons zonne-energieproject. 
 
Tijdens het verblijf in het dorp kreeg Hilde ook de kans om voor de klas  
te staan. Het lesonderwerp’ environment’ komt in de tweede graad van  
de secundaire afdeling zo goed als dagelijks aan bod. Het was een leerrijke 
ervaring voor haar om meerdere lessen te kunnen volgen en  
met de leerlingen in overleg te gaan. 
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Rotary Club Damme, die al enkele jaren zijn schouders zet onder het project  
om de school, de medische post en nu ook de tandartspraktijk van  
zonne-energie te voorzien, is hier ook vragende partij.  
Samen met Rotary Club Damme vinden we het heel belangrijk dat leerkrachten 
en leerlingen in dit project mee stappen en dat ze de hele problematiek over  
de verantwoordelijkheid van eigen en mondiale leefomgeving een boost geven. 
 

Ontmoeting met Rotary Club KTM Midtown. 
 
Met een gerust gemoed – nu ja ‘gerust’? – vertrokken Hilde, Peter & Didi, via de 
kabellift uit Melamchi Ghyang. Ze kwamen terug met warme herinneringen,  
vele toekomstplannen, opgeladen en in de startblokken voor nieuwe uitdagingen.  

www.KetaKeti.be 

Ze hadden nog een belangrijke  
taak te vervullen. 
In Kathmandu hadden Hilde,  
Peter & Didi én Purna een meeting 
met Rotary Club KTM Midtown. 
Voorzitter en ondervoorzitter van 
deze club alsook mevrouw  
Jo Logghe, lid van deze 
internationale club en ereconsul  
voor België – zij is van Brugse 
origine – waren zeer geïnteresseerd  
in de werking van de school en  
het zonnepanelenproject.  



Ze toonden veel respect voor het werk dat Purna Gautam 
en KetaKeti in de voorbije drieëntwintig jaar gerealiseerd 
hebben. De fundamenten voor een vlotte samenwerking werden gelegd en 
gemaakte afspraken tussen Rotary Club KTM Midtown en Rotary Club Damme 
worden de komende maanden verder uitgewerkt. 
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Toekomstplannen: wat willen we in 2023 realiseren? 
 
Eerst en vooral doorgaan met het betalen van de weddes van acht leerkrachten, 
zoals we nu al vele jaren doen. 
Om volwaardig hoogstaand onderwijs te bieden en het niveau te bewaren,  
is dit nog altijd broodnodig. Naast de leerkrachten die door de staat betaald worden 
willen we het huidige leerkrachtenteam behouden. 



We hopen ook dat we 
met de Rotaryclub 
Damme en Midtown 
KTM de ‘Global Grant’ 
zullen kunnen 
realiseren, om de 
school en de hulppost 
zelfstandigheid te 
bieden qua 
elektriciteit.  
 
 

En graag zouden we extra aandacht schenken aan de voeding van de kinderen in 
het internaat, als we daar de financiële middelen voor hebben. 
Nu eten de kinderen drie keer per dag, zeven dagen op zeven ‘dal bhat’:  
witte rijst, een linzensoep en een gekruid prakje van aardappelen met  
wat spinazie en soms wat andere groenten. 
Zeker, ze lijden geen honger (geen lege brooddozen) maar ze missen heel wat 
essentiële voedingsstoffen (eieren, fruit, kaas) om gezond groot te worden. 
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Dhanyabad!  धन्यवाद 

 
DANK JE WEL aan alle sponsors groot en klein, aan alle organisaties,  
die ons al vele jaren steunen bij het verwezenlijken van ons project! 
 
Uiteraard hopen wij van harte dat jullie blijven meewerken om vele kinderen  
een betere toekomst te geven.  
Zonder jullie steun kunnen wij onze werking niet realiseren! 
 
Aarzel niet om te storten op onze rekening bij de Kon. Boudewijn Stichting  
BE10 0000 0000 0404 met als mededeling: +++015/0360/00009+++.  
Vanaf 40 EUR/jaar krijgt u dan een fiscaal attest. 
 
Zo helpen jullie de dromen van Nepalese meisjes en jongens waar te maken  
en kunnen wij samen met jullie hen een kansrijke toekomst bieden. 
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vzw KetaKeti   Kerkstraat 15   8340 Damme 
 050 37 03 31 

www.ketaketi.be         info@ketaketi.be 
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Kom ons project bekijken ! 
 
Op donderdag 30 maart vanaf 19 uur houdt KetaKeti een speciale Nepalavond: 
Peter Schmieding komt zijn film ‘Helambu’ voorstellen. 
Hij liet deze film met als thema ‘wat betekent het om meisjes uit kansarme regio’s 
in Nepal een goeie scholing te bieden’ maken door een jonge professionele equipe. 
 
Deze avond gaat door in de Cultuurfabriek van  Sijsele, Damme, Stationsstraat 22 
 
Toegangskaarten voor deze film en de hele Nepalavond zijn  
in voorverkoop te verkrijgen,  
online www.ketaketi.be en bij galerie Indigo in Damme. 
 
Voor de film 15€  
VIP- kaarten aan 50 € (inclusief hapje en drankje) 
Een concrete uitnodiging ontvangen jullie nog via een volgend schrijven. 
 
We mikken op een volle zaal… 
 
 
Graag zouden we afsluiten met een warme oproep 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€. KetaKeti heeft geen werkingskosten:  
elke Euro gaat integraal naar ons project.  
  
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 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 
Jorn Libeert, bestuurslid 
Rosana Naessens, bestuurslid 
 



Foto’s bij deze nieuwsbrief werden gemaakt door Peter Vanhaeren en Hilde Kuypers, waarvoor dank. 


