
 

 

 

                 December  2021 
 

 

Beste sympathisant, 

 
 

We hebben er zo hard naar uitgekeken: eind 2021 een nieuwsbrief kunnen schrijven 

waar het moe-gehoorde “C-woord”, dat ook dit jaar beheerste, niet in voorkomt…  

De realiteit is evenwel anders.  

En toch, vanuit een zekere koppigheid, willen we volharden en bij de terugblik op dit 

jaar enkel positieve c-woorden gebruiken.   

- CCID, het dagcentrum in Kathmandu voor kinderen met een mentale beperking, 

heeft in 2021 na een erg moeilijke periode de draad weer opgepikt. De 

communicatie met de lokale vrijwilligers loopt nog niet optimaal en blijft in 2022 

een aandachtspunt.   

- Begin 2021 kregen we van de gemeente Kontich (OK, dat is geen echt c-woord, maar 

het klinkt wel zo) subsidie om het landbouwproject “coffee farming” van ISARD te 

ondersteunen.  

- Tijdens het najaar werd een nieuw plan van ISARD heel concreet. Zij hebben een 5-

jarig project opgestart dat zal uitmonden in lokale coöperaties waarin boeren 

samen een betere toekomst tegemoet kunnen gaan.  

- Via ISARD leerden we de Nederlandse stichting Thashi Delek kennen. Zij hebben al 

enkele jaren goede contacten in de regio waar o.a. Angpang gevestigd is. Thashi 

Delek wordt de komende jaren onze compagnon om het ISARD-project te 

ondersteunen. 



- Het ontbijtbuffet in de Campagne in Drongen zit nog fris in ons geheugen. Het gaf  

ons eindelijk weer de kans jullie fysiek te ontmoeten. Jullie aanwezigheid maakte 

die dag compleet. 

Dit alles konden we nooit realiseren zonder jullie, onze Chautaara-sympathisanten. Dus 

oprechte dank voor elke contributie die jij al deed en, zo hopen wij, zal blijven doen. 

 

Dhanyabad (bedankt) en een charmant 2022 

Het Chautaara-team 

 

 

Fietstocht Kontich Mondiaal, 21 november 
 
 

 



Op zondag 21 november 2021, in de week van de smaak, organiseerde Kontich 
Mondiaal een fietstocht in en rond de gemeente Kontich met als doel de verschillende 
projecten die de gemeente subsidieert in de kijker te zetten. Dit gebeurde ook met 
Chautaara VZW. In Rauwaard waar Kris en Lu wonen, werd dan ook een kleurrijk tentje 
opgezet waar zelfgemaakte momo’s geserveerd werden (met dank aan Sangita, een 
Nepalese dame die in Duffel woont en die ons de knepen van het vak geleerd heeft). 
Een 50-tal enthousiaste fietsers en ook familie/vrienden van Kris en Lu mochten deze 
proeven en kregen een korte uitleg over onze 3 projecten. 
Ondanks de regenachtige start was dit een geslaagd initiatief dat smaakt naar meer…. 
Dank aan de gemeente Kontich en alle inwoners voor deze steun! 
 
Lu, Kris en Griet  

 

Ontbijtbuffet in de Campagne, Drongen op 24 oktober. 
                                                                          

Het jaarlijkse ontbijtbuffet, dat door C het 

vorig jaar niet kon doorgaan, kon in 2021 

gelukkig wel plaats vinden, net in de 

betrekkelijk korte periode van 

versoepelingen. Af en toe mag je ook eens 

geluk hebben ! Veel van onze trouwe 

supporters waren op post en hebben 

genoten van een uitgebreid ontbijt op 

smaak gebracht met wat info over de 

huidige stand van zaken.  Ook onze 

zustervereniging, Tashi Delek, uit Nederland, 

was goed vertegenwoordigd en kon de 

gelegenheid te baat nemen om zich 

uitgebreid voor te stellen.  

We nodigen je alvast uit om 16 oktober 2022 

in jullie agenda aan te kruisen !   

 

 

 



 

 
 

Annick 

 

 

Arbeidsmigranten uit Bangla-desh, India en Nepal in ……….. 

Qatar !  (DS 20/11) 

 
In Qatar zijn vorig jaar vijftig werknemers om het leven gekomen en 506 arbeiders 

ernstig gewond geraakt, meldt de internationale arbeidersorganisatie van de VN 

International Labour Organisation (ILO). Er werken twee miljoen arbeidsmigranten aan 

negen nieuwe stadions, een nieuwe luchthaven, wegen, infrastructuur voor openbaar 

vervoer, hotels en zelfs een nieuwe stad. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de 

bouw. De meesten zijn arbeidsmigranten uit Bangla-desh, India en Nepal. De 

arbeidsomstandigheden in Qatar worden nauwkeurig onder de loep genomen omdat 

volgend jaar het WK voetbal wordt georganiseerd in de golfstaat. Het ILO zegt met het 

rapport One is too Many het meest complete beeld van werkgerelateerde 

sterfgevallen en verwondingen in Qatar ooit te hebben opgesteld.  



Smritee Lama, nationaal secretaris van de vakbond GEFONT in Nepal, maakt een 

balans op van de situatie van migrantenarbeiders in Qatar. Het aantal arbeiders die in 

hun slaap sterven” neemt de laatste jaren enorm toe. Voor de familie van de 

betrokkenen is dat een dubbele klap: niet alleen zijn ze hun geliefde vader, zoon of 

broer plots kwijt, deze “natuurlijke” sterfgevallen zijn niet gedekt door de verzekering, 

het zijn immers geen arbeidsongevallen ! Sinds 1994 bestaat er een steunprogramma 

voor Nepalese arbeidsmigranten. In Qatar bestaat dit echter pas sinds 2011. Men 

tracht er Nepalese migranten samen te brengen, maar dat moet in het geheim omdat 

in Qatar geen vakbondsrechten gelden. Een bedenkelijke situatie….. 

 
(Bronnen; ACV-CSC BIE, ILO, Amnesty International) 

 
 

 
 

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

