
 

 

                Maart 2021 
 

 

Beste sympathisant, 
 

Het blijft een nieuwsbrief in een Corona-teneur. We vangen aan met een uitgebreid 

jaarverslag dat meer de nadruk legt op de situatie van de verschillende partners in Nepal 

en over de eerder beperkte activiteiten bij ons. 

Hierbij willen we vooreerst onze donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage 

gedurende dit moeilijk Corona-jaar. Dank zij jullie zijn we er in geslaagd onze inkomsten 

en uitgaven in evenwicht te houden. 

Onze partners in Nepal komen eerst aan bod met eerder beperkt nieuws . 

In Nepal is de politieke situatie vrij onstabiel, daarvan getuige de bijdrage, overgenomen 

uit een tijdschrift van een Nederlandse groep. 

 

TERUGBLIK OP 2020 

Zoals het verslag van de meeste verenigingen is het onze eveneens gekenmerkt door de 

gevolgen van de Corona pandemie. Voor we het goed en wel beseften doorkruiste de 

pandemie de activiteiten van onze partners in Nepal en ook hier werden alle geplande 

acties in vraag gesteld om te eindigen in een annulatie. Kortom, we werden in snelheid 

gepakt. Elke vergadering van de stuurgroep bestond erin om af te wegen of de komende 

activiteit of actie al dan niet kon doorgaan. Een voorziene privéreis van een aantal leden 

van Chautaara naar Nepal, met inbegrip van contacten met de 

projectverantwoordelijken, werd eveneens voor een jaar uitgesteld. Hierdoor werd de 

intensiteit van de verwachte samenwerking ook bemoeilijkt. We hopen dit contact in 

november 2021 te kunnen realiseren.  



Eind 2019 konden we een subsidiedossier indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen dat 

gericht was op de uitbouw van landbouwactiviteiten binnen het ISARD-project. Het ging 

voornamelijk over het aanplanten van koffiestruiken en het aankopen van brand- en 

droogovens voor koffie. Dit is mede gerealiseerd dankzij de tussenkomst van ICFON 

(International Council of Friends for Nepal) in Nederland met wie we een intense 

samenwerking hebben. Niettegenstaande een lichte vertraging door de pandemie is 

Bivas Neupane, de plaatselijke coördinator, er in geslaagd om het geheel binnen de 

vooropgestelde termijn gerealiseerd te krijgen. We kunnen dit dossier dan ook positief 

evalueren. Voor de vooropgestelde kostprijs van dit project van 7316 € werd 5000 € 

subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen ingebracht. De overige 2316 € kwam van 

onze sponsors. 

In Ang Pang heeft het plaatselijke bestuur van de school het initiatief genomen om het 

gebouw te voorzien van een sanitair blok. Hiervoor werd 1000 € overgemaakt om het 

materiaal te bekostigen. Er zijn ons tot op heden geen verdere initiatieven bekend. 

Bij CCID (Centre for Children with Intellectual Disabilities in Kathmandu), het 

dagcentrum voor kinderen met een beperking, is de werking door de coronapandemie 

ernstig verstoord. Omwille van de lockdown in KTM konden de kinderen niet naar het 

dagcentrum komen. Daardoor werd de werking tot bijna nul herleid. De huiseigenaars 

hebben zelfs overwogen om het huurcontract op te zeggen. De financiële steun voor de 

tweede jaarhelft, zijnde 2340 €, is omwille van de weggevallen werking niet 

overgeschreven.  Ondertussen (februari 2021) hebben we vernomen dat de werking in 

de komende maanden heropgestart zal worden. 

Hoewel de werking van de VZW naar buiten toe noodzakelijkerwijs op een laag pitje 

werd gezet, hebben we toch niet stilgezeten. Administratief hebben we de nodige 

wettelijke registraties in orde gebracht. Voor de boekhouding hebben we online wat 

bijgeleerd en daardoor hebben we het budget voor een externe boekhouder kunnen 

besteden aan de partners in het zuiden.   

De kwartaaluitgave van de nieuwsbrief , het bijwerken van de folder, het updaten van 

de website, het volgen van vorming in het kader van fondswerving, het opmaken van 

een subsidiedossier voor Stad Gent, de aanzet voor een subsidiedossier van de 

gemeente Kontich, enz… zijn activiteiten op de achtergrond die op momenten van 

lockdown werden aangepakt. 

De jaarlijkse info-ontmoeting met buffet, de uitgave van een kalender zijn door de 

omstandigheden geannuleerd. De verkoop van de kalender gebeurt via individueel 

initiatief maar ook vaak bij collectieve ontmoetingen, dit was dan ook de reden om dit 

jaar geen uitgave te doen. We hopen dat dit in 2021 weer mogelijk wordt.  De financiële 

bonus die deze beide activiteiten opbrengen is ruimschoots ingevuld door onze oproep 



om een financiële bijdrage, ondersteund door het gunstig fiscaal tarief, ingesteld door 

de Vlaamse Overheid.   

We kijken uit naar betere omstandigheden voor het jaar 2021. We hopen de draad van 

de traditionele activiteiten terug te kunnen opnemen en misschien uit te breiden ! 

      

ISARD  

(Integrated Selfhelp for Agriculture and Rural Development) 

 

In Sundolpalchowk is het project 

betreffende de aanplanting van koffie 

goed opgestart en een eerste tussentijds 

verslag is naar ons verzonden. Wij gaan 

nu naar de provincie een verslag 

opmaken ter verantwoording van de 

ontvangen subsidie. We kijken verder uit 

naar de aangevraagde subsidie bij de 

gemeente Kontich. 

 

ANG PANG 

(Dorpsontwikkeling in Solukhumbo, Low Everest Region) 

Voor het ogenblik hebben we geen bijzonder “nieuw” nieuws ontvangen uit Ang Pang. 

 

CCID KATHMANDU 

(Center Children with Intellectual Disabilities) 

De Corona pandemie heeft de werking van het dagcentrum ernstig verstoord. We 

hebben terug contact maar…. de voorziene opstart is weerom uitgesteld door 

gezondheidsproblemen van Meena, de plaatselijke initiatiefneemster. Van zodra zij 

weer actief is worden de deuren weer opengezet en hernemen we de financiële steun 

aan het dagcentrum. 

 



Politieke onrust in Nepal 

 

Door een hoog oplaaiende partijruzie in de regerende partij, de Communistische partij 

van Nepal (CPN), heeft de premier recentelijk het parlement naar huis gestuurd en 

nieuwe verkiezingen uitgeroepen die eind april/ begin mei 2021 zullen gaan 

plaatsvinden. Het merendeel van de CPN is het niet met hem eens en is daarom naar de 

Hogeraad gestapt om naar eigen zeggen de ongrondwettelijke stap van hun eigen 

premier ongedaan te maken.   

De CPN is vlak voor de verkiezingen in 2017 ontstaan door het samengaan van de 

communistische partij (UML), die geleid werd door premier Khadga Prasad Sharma Oli, 

en de andere Communistische Partij (Maoïst), die geleid werd door Puspa Kamal Dahal, 

alias Prachanda. De CPN heeft toen een absolute meerderheid behaald en heeft drie en 

half jaar geregeerd met Oli als premier. De partijruzie zou gaan over het feit dat Oli en 

Prachanda afgesproken zouden hebben dat ze na twee en half jaar de macht zouden 

ruilen. Echter weigerde premier Oli na twee en halfjaar afstand te doen van zijn 

premierschap. Deze partijruzie is vervolgens geheel uit de hand gelopen en heeft 

uiteindelijk geleid tot het ontbinden van het parlement. Echter heeft het 

hooggerechtshof de premier teruggefloten en moet snel het parlement weer 

bijeenroepen. 

Het politieke klimaat is tot op het bot verdeeld en dagelijks zijn er protesten. Zowel de 

aanhangers van Prachanda & Nepal als de aanhangers van Oli gaan de straat op om te 

protesteren en vinden dat hun leiders gelijk hebben en hoe het nu verder gaat is dus 

koffiedik kijken. 

(Overgenomen uit Nieuwsbrief van Tishi Dalek NL) 

 

  

Covid-19 in Nepal 

 

Tot op 26 februari 2021 zijn er in Nepal 273.837 geregistreerde besmettingen waarvan 

er 2.767 doden te betreuren zijn. Per dag komt het op 150-300 besmettingen neer. Qua 

cijfers lijkt Nepal veel minder getroffen te zijn dan andere landen. Dit zou ook te maken 

kunnen hebben met het onbetrouwbare registratiesysteem, evenals met het feit dat 

Nepalezen liever niet willen testen, thuis uitzieken en eraan overlijden, waardoor 

Corona als doodoorzaak niet in de boeken komt. Een ding is wel zeker dat het werkelijk 

aantal besmettingen en doden door corona vele malen hoger is. 

(Overgenomen uit Nieuwsbrief van Tichi Dalek NL) 



Orde in ons e-adressenbestand  

Deze e-nieuwbrief wordt voortaan verzonden als bijlage in een emailbericht. In geval je 

de e-nieuwsbrief en andere berichten van Chautaara niet meer wenst te ontvangen, 

vragen we je  een emailbericht te zenden naar info@chautaara.org met de melding: 

“schrappen van adres”.  

 

Stort op rekening nr. BE11 7350 1646 6948 van VZW SOL met vermelding; “voor project 492” (noodzakelijk om Chautaara te 

identificeren als begunstigde) en uw volledige naam en adresgegevens.  (Om jou het fiscaal attest te kunnen opsturen, voor 

een gift van minimum 40 €) SOL Vzw stort je gift aan ons door.  Dank bij voorbaat! 

mailto:info@chautaara.org

