
 

 

 

                 September  2021 
 

 

Beste sympathisant, 
 

 

 

Ontbijtbuffet op 24 oktober. 

 

 

 

Vorig jaar heeft corona er een stokje voor gestoken, maar dit jaar zijn we weer 

op post voor het jaarlijkse ontbijtbuffet. Het wordt een ontmoeting waar we 

kunnen bijpraten en vernemen hoe het onze partners in Nepal vergaat. Het 

domein “De Campagne” ligt bovendien in een mooie omgeving die uitnodigt tot 

wandelen.  



Wanneer ? Zondag 24 oktober 2021 , van 9 u tot 12 u.  

Waar ? Domein “De Campagne”, Gijzelstraat 12 te 9031 Drongen 

Programma van 9 tot 12 u.                                                                                                                        

Doorlopend ontbijtbuffet, we voorzien een glaasje bubbels, koffie, thee, 

fruitsap, chocomelk, water, enz…  brood, koffiekoeken, beleg, fruit, granola, 

yoghourt, omelet, enz…                            

Rond 10.30 u volgt een korte toelichting over Chautaara en onze plannen voor 

het komende jaar.      

Kostprijs: volwassenen: 20 €  pp;  kinderen (van 4-12 jr): 10 €  pp 

Inschrijven: door storting van bedrag (20 € x aantal V, 10 € x aantal K) met 

vermelding van uw naam op rekening  BE29 9793 2641 0964 van Chautaara 

VZW voor 15 oktober !  (Gelieve niet het rekeningnummer voor giften via SOL te 

gebruiken)  

Talm niet om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt. Elk jaar moeten we 

mensen teleurstellen ! 

 

De tweede coronagolf maakt de Nepalezen armer en de 

economie slechter. 

De overheid heeft geen oplossingen ! 

De tweede golf lijkt over zijn hoogtepunt heen. De economie ligt in puin en er is weinig 

hoop op een spoedig herstel. Bij benadering heeft ruim de helft van de 

beroepsbevolking zijn werk verloren. Veel dagloners in de steden zijn terug naar het 

platteland (in de bergen) gegaan en hebben daar geprobeerd om landbouwer te worden 

(zie artikel ISARD). Door de lockdowns werden miljoenen Nepalezen onder de 

armoedegrens geduwd, wat betekent dat ze geen toegang meer hebben tot voldoende 

voedsel, basisgezondheidszorg en onderwijs. De winst van de afgelopen 10 jaar is 

volledig tenietgedaan.  

Hier volgen een paar schrijnende verhalen: 

“ Vier maanden geleden was toeristengids Shankar Bhattarai begonnen met lesgeven 

om de kost te verdienen. Hij besteedde zijn vrije tijd aan het lezen over geschiedenis en 

cultuur van Nepal om zich beter voor te bereiden op het toerisme na de lockdown. Helaas 

de tweede lockdown doodde wat er nog over was van het toerisme. Bhattarai overweegt 

om buiten Nepal werk te gaan zoeken….” 



Bir Bahadur Lama is drager en als het zijn geluksdag is zal hij een paar klanten krijgen 

om vrachten voor hen te dragen. Anders zit hij op de tempeltrappen de dag door te 

brengen met andere werkloze dragers. Ik wou dat ik niet met honger zou moeten slapen 

en dat de lockdown snel zou eindigen, “dat is alles wat ik wens”. 

Tijdens de lockdown vorig jaar legde de bank beslag op de taxi van Ganesch Tamang die 

hij had gekocht met 500.000 Nep Roepies (“3600 €), zijn spaargeld vergaard met 

jarenlang zwoegen in een Golfstaat. Zonder enige bron van inkomsten is hij nu terug in 

zijn dorp en houdt hij vee. 

(Overgenomen uit Samachar – NL) 

 

Vele kleintjes maken een groot ! 

Steun jij ons ook via Trooper !  In geval je een on-line aankoop doet kan je door een 

eenvoudige link bij de aankoop bij een groot aantal on-line winkels een extra steun 

geven aan Chautaara VZW. Ga naar trooper.be/chautaaravzw, zoek de webshop en doe 

je inkopen.  Je betaalt geen eurocent extra maar een klein bedrag wordt door de online 

winkel afgestaan aan het goede doel !  Dank bij voorbaat. 

 

 

Eco- en Boerenmarkt in Kontich. 
 

Het laatste weekend 

van augustus konden 

we ter gelegenheid van 

de Eco- en Boerenmarkt 

een stand opzetten om 

Chautaara bekend te 

maken.  Er was een 

ruime belangstelling, dit 

mede door de 

organisatie van Kontich 

Mondiaal. 

 

 

 

 



CCID Kathmandu 
Centre Children with Intellectual Disabilities 

 

Bij het opheffen van de tweede lockdown was er terug groen licht voor het heropenen 

van het dagcentrum. Sinds eind maart zijn er terug kinderen in het dagcentrum, dit 

vond plaats tijdens het Holifeest.  Getuige onderstaande foto en wens. 

 

 
 

Moge de gunstige gelegenheid van Holi je leven vullen met de levendige kleuren van 

vreugde, liefde en succes. Fijne Holi aan alle CCID- families. 

 

Het Holifeest in de lente is tevens het Nieuwjaarsfeest voor de hindoes. De oorsprong van dit 

feest ligt in de natuur, de religie, de mythologie en de historie van de hindoes. Holi wordt dan 

ook in samenhang met een reeks van gebeurtenissen gevierd. Een feest houdt een boodschap 

in. Zo symboliseert Holi de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, 

van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. 

 

ANG PANG 
Dorpsontwikkeling in Solukhumbo , Low Everest Region 

 

Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft het overleg tussen de verschillende 

partners (ISARD, Ang Pang, Tashi Delek (NL) en Chautaara), reeds meer vorm gekregen. 

Er is een voorstel van budgetplan opgesteld en daarin kunnen Tashi Delek uit Nederland 

en Chautaara elk een aandeel opnemen. We dienen hierbij te vermelden dat de 



plaatselijke overheden alsook de dorpsbewoners eveneens een aandeel hebben in dit 

budget. De fondsen van Chautaara komen van giften van de donateurs en van subsidies. 

 

 

ISARD 
Integrated Selfhelp for Agriculture and Rural Development 

 

De ontvangen subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen en van de gemeente Kontich 

zijn volledig aangewend voor de aanleg van plantages van koffie, uitgebreid met o.a. 

kiwi- en avocadoteelt in de verschillende dorpen in de Regio van Barabise, de 

hoofdplaats van Sundolpalchowk. Het is afwachten over de resultaten van de oogst. 

 

 

 
 

Deze e-nieuwbrief wordt verzonden als bijlage in een e-mailbericht. In geval je de e-nieuwsbrief en andere 

berichten van Chautaara VZW niet meer wenst te ontvangen, vragen we je  een emailbericht te zenden naar 

info@chautaara.org met de melding: “schrappen van adres”.  

Voor een fiscaal aftrekbare gift: stort op rekening nr. BE11 7350 1646 6948 van VZW SOL met vermelding; “voor project 492” 

(deze mededeling is 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

