
 

 

 

                 December 2022 
 

 

Beste sympathisant, 

 
 

Traditioneel ronden we het jaar af met de vierde nieuwsbrief. Wij vermoeden dat 

meerderen onder jullie soms vragen hebben bij de aard van de door ons 

gesteunde projecten, de drijfveer van onze groep vrijwilligers en onze contacten 

in Nepal. Dit komt aan bod in de rubriek “Voor alle duidelijkheid”. Verder brengt 

Carlo een uitgebreid verslag over zijn reis naar Nepal in november laatstleden. 

Het buffet, dat normaal in het najaar doorgaat, is om tal van redenen verplaatst 

naar het vroege voorjaar en gaat door op zondag 26 februari 2023 in dezelfde 

locatie in Drongen. U ontvangt nog een nieuwsflash eind januari met een 

uitnodiging om in te schrijven. Noteer alvast deze datum in uw agenda. 

 

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID 
 

Een chautaara is een ontmoetingsplaats, 

een plaats om tot rust te komen of te 

pauzeren op je lange weg. In Nepal 

bestaat dit uit een rond of rechthoekig 

stenen platform, rond of tussen één of 

twee schaduwrijke bomen.  



Chautaara vzw bouwt duurzame bruggen tussen 

bevolkingsgroepen hier en in Nepal, nu en in de 

toekomst. We steunen vaste partnerorganisaties die 

vanuit lokale noden projecten opstarten. We zoeken 

hiervoor actief naar subsidiekanalen, kennis en 

leerrijke samenwerkingsverbanden. Chautaara vzw is 

een vierdepijler-initiatief. De “vierdepijler” is een verzamelnaam voor alle 

burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd die vanuit 

Vlaanderen ondernomen worden. De vzw bestaat ongeveer 15 jaar. Hieronder 

geven we een beeld van de verschillende partnerorganisaties in Nepal. Ook is er 

info terug te vinden op onze website www.chautaara.be.  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.chautaara.be/


CCID in Kathmandu  
 

CCID staat voor “Centre for Children with Intellectual Disabilities”. Het is een dag 

centrum dat op initiatief van een aantal moeders samen met VSN (Volunteer 

Society of Nepal) is opgericht om deze kinderen meer kansen te bieden. 

Schrijnend genoeg is een kind met beperkingen op mentaal gebied een blaam 

voor de familie. De begeleiders en vrijwilligers focussen zowel op de ontwikkeling 

van de kinderen zelf als op de ondersteuning van de ouders en sensibilisering van 

de maatschappij. Wij ondersteunen met bijdragen voor de lonen en voeding.   

 

Ang Pang, district Solukhumbo 

 

Ang Pang is een klein dorp (500 inw) gelegen in het Mount Everestgebied. Door 

verschillende trekkings in Nepal werden de contacten met de bewoners, via de 

daar wonende gidsen, intenser. Indertijd (2009) werd met financiële steun een 

school gebouwd en de lerarenopleiding opgezet. Achtereenvolgens werden 

fondsen overgemaakt voor de aanleg van een waterleiding in 2011, afgewerkt in 

2018; een lerarenopleiding om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen in 

2014, de herstelling van het schoolgebouw na de aardbeving in 2015. In 2020 

volgde  de bouw van een sanitair blok voor de school en in 2021 de aankoop van 

materiaal om de leerkrachten en kinderen te behoeden voor corona. 

 

 

ISARD, district Sindhupalchowk. 
 

Isard, een NGO erkend door Nepal, staat voor Integrated Self-help Association for 

Rural Development. Isard geeft bijzondere aandacht aan boeren en landarbeiders 

van lage kaste en gemarginaliseerde etnische groepen. Isard richt zich op 

basisbehoeften als watervoorziening, werk, infrastructuur, bodembeheer en 

onderwijs, dit alles via een modelboerderij, spaargroepen, trainingen voor teelten 

en serreteelt en aanleg van irrigatiesystemen. Door meerdere jaren (sinds 2011) 

subsidiedossiers in te dienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen zijn fondsen 

overgemaakt  om de projecten te realiseren. (geschiedenis in website Chautaara) 



Deze fondsen werden telkens aangevuld met giften van donateurs. Een bijzonder 

jaar was 2015 waarin ten gevolge van de aardbeving op 25 april, een grote oproep 

voor fondswerving veel financiële steun opleverde. Momenteel zijn een reeks 

groenten, kruiden en koffie als nieuwe producten in het kweekprogramma 

opgenomen. Voor de planning van het programma, de implementatie en de 

subsidieregeling werken we, naast met ISARD zelf, samen met ICFON 

(International Council for Friends of Nepal) uit Nederland. 

 

 

Tashi Delek, district Solukhumbo 
 

Sinds twee jaar zijn we, eerder toevallig, in contact gekomen met een 

Nederlandse Stichting “Tashi Delek”. Zij werken samen met ISARD (benoemd in 

de vorige paragraaf) maar enkel op logistiek gebied of anders uitgedrukt, zij 

bouwen met de hulp van Isard hun werking verder uit. Tashi Delek is werkzaam in 

een groep dorpen rond Ang Pang (ook benoemd in een vorige paragraaf) Sherpa 

Mude, Mude Pasal , Beli Danda, Kerung en Ang Pang. De doelstellingen zijn 

identiek aan deze waar Isard voor staat. 

 

In het volgende artikel, het reisverslag van Carlo, kan u een beter beeld krijgen 

van de huidige situatie in de projectgebieden. 

 

 

Bezoek projectgebieden in Nepal, najaar 2022 
 

 

Schiphol, 20 oktober, 16.00u.  

Met 2 jaar vertraging (je weet allicht hoe dat komt) stap ik samen met m’n broer 

het vliegtuig op richting Doha (Qatar). Neen, we gaan niet naar het 

wereldkampioenschap voetbal. In Doha nemen we een aansluitende vlucht naar 

Kathmandu. De luxueus afgewerkte luchthaven van Doha staat in schril contrast 

met wat we de komende 3 weken in Nepal zullen zien. Dit voelt vreemd aan. 

Hoeveel Nepalezen hier in Qatar het leven lieten bij de bouw van de WK-

infrastructuur, zullen we nooit weten. We weten wel dat dit ook na het affluiten 

van de finale zal verder duren. Hopelijk heeft dit evenement, zoals beweerd 

wordt, toch iets kunnen veranderen aan de arbeidsomstandigheden. Maar ”Fair 



Play”, iets waar het voetbal zich graag mee vereenzelvigt, zal het op dit vlak nooit 

worden, vrees ik. 

 

Solukhumbu, 4 november, 6.00u 

 

De voorbije 2 weken hebben we Kathmandu verkend en een trekking naar de Nar 

Phu vallei tot een goed 

einde gebracht. De 

schoonheid van het 

land en de bevolking 

hebben me opnieuw 

weten te raken. Voor 

deze laatste week 

hebben we, samen met 

3 ISARD-medewerkers, 

enkele bezoeken gepland aan hun  projectgebieden. Na een volledige dag rijden 

vanuit Kathmandu, zijn we gisteren in het district Solukhumbu aangekomen. Een 

boerderij in Sherpa Mude wordt onze uitvalsbasis. Om 6.00u opstaan loont: de 

“Himalaya range” is in de opkomende zon adembenemend mooi. 

 

 

Meteen een prima start van een lange dag vol bezoeken. We spreken met 

verschillende boeren en boerinnen in Angpang, één van de dorpen in het 

projectgebied in Solukhumbu. 

De dorpelingen vertellen ons 

enthousiast hoe ze door deel 

te nemen aan het ISARD-

project, nu meer groenten 

kunnen telen dan wat ze zelf 

nodig hebben. Op die manier 

kunnen ze een deel van hun 

oogst verkopen en hun 

levensstandaard verhogen. Ze telen nu  wortels, tomaten, bloemkolen, pepers, 

aubergines, paddenstoelen, enz. 

 



Met trots tonen ze ons hun serres en 

groetevelden. Jammer dat november niet 

echt hét seizoen is om het resultaat te zien. 

De meeste groenten zijn ondertussen 

geoogst en op de markt verkocht. Ook die 

verkoop wordt door ISARD professioneel 

begeleid. In overleg met de boeren zorgen ze 

ervoor dat de producten geleidelijk op de 

markt komen, zodat de prijzen niet kelderen.  

Het wordt duidelijk dat voor ISARD een 

landbouwproject meer is dan enkel zaden en 

plantgoed ter beschikking stellen. De opleiding van de boeren op vlak van o.a. 

bemesting, oogsttechnieken en financieel beheer is minstens even belangrijk.  

 

Tijdens één van de bezoeken ontstaat er een spontane toeloop van boerinnen uit 

het dorp. Er volgt een geanimeerde discussie tussen hen en de ISARD-

medewerkers. Het is één van de vele overlegmomenten waarop iedereen zijn zeg 

kan doen en het project mee richting kan geven.  

 

 
 

Het doet ongelooflijk deugd om te zien hoe de financiële ondersteuning van 

Chautaara vzw hier écht een verschil maak. Deze “community” waarin vooral 

vrouwen actief zijn, is sedert de start van het project eind 2020 veel hechter en 

sterker geworden.  Dit is één van de redenen waarom Chautaara de 

samenwerking met ISARD is aangegaan. Het verhoogt ons respect voor de lokale 

ISARD-medewerkers die de projectplannen omzetten in daden.  

 



Angpang, 4 november, 16.00u 

Op het einde van de dag gaan we nog even langs in de dorpsschool van Angpang. 

De voorbije jaren heeft Chautaara de school ondersteund, o.a. bij de heropbouw 

na de aardbeving. Maar we hebben pech: op vrijdag namiddag zijn alle scholen in 

Nepal dicht. Dus behalve de gebouwen is daar verder niet veel te zien. We zien 

wel het extra gebouw dat recent gebouwd werd. Het secretariaat en de 

“leraarskamer” werden er in ondergebracht. En kijk, op onze terugweg komen we 

een groepje schoolkinderen tegen die graag op de foto gaan. 

 

 

 

Bahrabise, 6 november, 9.00u 

Gisteren alweer een volledige dag gereden om 

tegen de avond Bahrabise te bereiken, een 

kleine stad in het district Sindhupalchok waar 

ISARD een vestiging heeft. Vandaag bezoeken 

we één van koffieplantages die met jullie steun 

werden  opgestart. Daarnaast ontvingen we in 

2021 hiervoor subsidies van de provincie Oost 

Vlaanderen. Ook vanuit  “Kontich Mondiaal” 

werd dit koffieproject financieel ondersteund. 

(De teelt van kiwi en avocado, die eveneens door 

Kontich ondersteund wordt, ligt in deze tijd van het jaar stil) 



 

Wat we te zien krijgen verrast ons: jonge 

koffieplantjes hebben schaduw nodig, bijgevolg 

worden ze geplant op heuvelterrassen, tussen 

andere planten en bomen. De planten staan kris 

kras verspreid over de heuvel. Dat maakt het 

oogsten zeer intensief.   

In de gebouwen van ISARD geef Bivas ons 

toelichting over de verschillende bewerkingen die 

zij vervolgens 

doen om 

verkoopbare koffiebonen te bekomen. Fijn 

om te zien dat op het didactisch paneel ook 

ons logo prijkt. Het was nog fijner om de koffie 

ook te proeven. En die was heerlijk. Echt! 

 
 

Nieuws uit CCID, Kathmandu 
 

26 oktober; Tihar is het festival van kleuren en van licht. CCID heeft het festival 

met de nodige feestvreugde doorgemaakt. Het dagcentrum werkt deels met 

ouders en deels met vrijwilligers, ook soms uit 

het buitenland. De kinderen worden gekleed in 

traditionele kledij en 

dansen op het ritme 

van “Duesi Bhailo”, 

een traditioneel lied 

(te horen op youtube). 

Hierbij horen uiteraard 

snoep en lokaal fruit.   

 

 

 

 

 



 

 

Ontbijtbuffet in de Campagne, Drongen op zondag 26 

februari 2023. 
 

We blikken vooruit naar het voorjaar 2023. Traditioneel organiseren we het 

ontbijtbuffet op het laatste WE van oktober maar dit jaar werden we door 

omstandigheden gedwongen om het buffet te verplaatsen naar begin 2023, 

namelijk op zondag 26 februari 2023. Je kan tijdig familie en vrienden uitnodigen 

om gezamenlijk van een rijkelijk ontbijt te genieten. Tijdens deze altijd gezellige 

bijeenkomst brengen we u in een kort verslag op de hoogte van onze werking met 

de partners in Nederland en het werk van de partners in Nepal. U ontvangt eind 

januari nog een nieuwsflash om in te schrijven. Noteer de datum alvast in jullie 

agenda !  

 

 

 

Aandacht voor een wijziging. 

Het email adres van Chautaara is gewijzigd, schrap het oude (info@chautaara.org) 

Ons nieuw email adres is: chautaara.vzw.977@gmail.com 
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Tihar in Gent 2012 

Het Chautaara-team wenst u een warm eindejaar en een 

2023 vol positieve gedachten, woorden en waarden. Dank 

voor uw steun in het voorbije jaar en in de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

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 

chautaara.vzw.977@gmail.com 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 volledige 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! 
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