December 2020

ISARD 2020: EEN KOPJE TROOST
De huidige pandemie heeft ook Nepal niet gespaard: de landelijke lockdown begon op
24 maart en daardoor hebben velen hun job in de stad verloren. Daardoor besloten
jongeren en dagloners terug naar het bergland buiten de stad te trekken en aan de slag
te gaan in de o zo belangrijke landbouwsector.
Ondanks deze vele extra handen hebben de boeren het financieel niet gemakkelijk om
zaden en andere noodzakelijke landbouwproducten te kopen. Dankzij Isard (Integrated
Selfhelp for Rural Development in Sindulpalchowk) krijgen zij de nodige steun en
omkadering. Hier springt Chautaara VZW mee in de bres. We hebben een
subsidieaanvraag gedaan in de provincie Oost-Vlaanderen met gunstig gevolg. Er werd
voor 2020 een subsidie toegezegd van 5.000 €. Chautaara VZW staat in voor het
restbedrag van 2.316 € tot 100 %, zijnde 7.316 €.
Er werd een projectplan opgemaakt door ISARD, een uittreksel uit het dossier:
Chautaraa VZW project:
In 2020 with Chautaraa VZW we will work on developing coffee production in our
working area along with work on post-harvest and market linkage. Following
intervention will be carried out to develop the coffee production.
Koffie is in Nepal vrij recent een populair product geworden. Het loont dus om meer
koffieplantages aan te planten en zo meer boeren een economisch perspectief te
bieden. De koffiekwekerijen zijn erg belangrijk omdat zij het aanschaffen van jonge
struikjes betaalbaar maken voor de koffieboeren.

In Bwase, Karthali, Dhuskun
en Sun-kosi, werden vier
kweekplaatsen aangelegd
voor kof-fiestruikjes. Nadien
werden die verdeeld onder
37 plaatselijk boeren.

Kweekplaats van jonge koffieplantjes

Maar…. Het is niet alleen het coronavirus dat roet in het eten heeft gestrooid. Dit jaar
heeft het moesson-seizoen zich vroeger aangekondigd dan normaal en is bovendien
heviger dan ooit. In de ruime streek van Sindulpalchowk zijn er ten gevolge van
landverschuivingen tot op heden
zeven personen omgekomen en
werden ongeveer 40 families
gedwongen te verhuizen! Dit is de
tweede keer dat dit zich in ernstige
mate voordoet. Na de aardbeving
in 2015 werd in dezelfde streek de
rivier in Barabise ongeveer 400
meter verlegd door een grote
aardverschuiving die eveneens
meerdere slachtoffers eiste.
Uitzetten van koffieplantjes

Terrassenteelt in het
ISARD-gebied

ANG PANG
Balu, onze contactpersoon in
Ang-Pang, het dorp in de Low
Everest Region in de provincie
Solukhumbo, heeft een aantal
foto’s doorgestuurd van de
realisatie van een sanitair
blok in de school van AngPang. De kosten van dit
project werden voor 70%
gefinancierd door Chautaara.
In de toekomst zijn er nog
plannen om de resterende delen van het dorp waar nog geen waterleiding ligt van dit
comfort te voorzien.

CCID KATHMANDU
In CCID, het dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking, zijn er door de
pandemie grote problemen ontstaan. Voor zover we op de hoogte zijn komen er nu
weinig of geen kinderen naar het centrum. Aangezien er door de ouders een minimale
dagvergoeding betaald wordt zijn er merkelijk minder inkomsten en daardoor komt het
huren van het gebouw in het gedrang. In december 2020 hadden enkele vrijwilligers van
Chautaara (privé) een reis gepland naar Nepal, het ideale moment om eens langs te
gaan bij CCID. Maar ja, ook daar dacht Corona anders over… Zoals reeds aangegeven
hebben we voor het ogenblik minder vlot contact met Mena, de verantwoordelijke van
het dagcentrum. We hopen zo vlug mogelijk contact te krijgen met het dagcentrum.

Orde in ons e-adressenbestand
Voortaan zal deze e-nieuwbrief verzonden worden als bijlage in een emailbericht.
Daarom zouden we graag een update doen in ons email adressenbestand. 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”.

Corona in NEPAL
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor financiële steun omdat we
dit jaar niet de mogelijkheden hadden om een kalender aan te bieden. De FOD Financiën
heeft, in het bijzonder voor de VZW’s en andere organisaties die afhankelijk zijn van
donaties, extra fiscale korting ingesteld. In onderstaande tabel kan je er meer zicht op
krijgen wat een storting je effectief kost.
Je schenkt
40 €
60 €
80 €

Het kost je slechts
16 €
24 €
32 €

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!

Herinnering aan Monniken in de abdij, Gent mei 2013

