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De kapper uit het televisieprogramma 'De Heren Maken De Man' trekt naar Nepal
om er de holebigemeenschap bij te staan. "Centen geven is makkelijk, maar je
moet als mens wat meer doen", stelt Peter Platel.
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In een gesprek met Gazet van Antwerpen
licht de uitbater van de bekende
kapsalons Wakko in Antwerpen en
Brussel toe wat voor hondenleven
holebi’s in Nepal lijden. Platel bezocht het
Aziatische land anderhalf jaar geleden al
eens en was diep onder de indruk van
wat hij daar zag. “Alleen een materiële of
financiële schenking doen is makkelijk,
vind ik. Maar wanneer je als mens iets
meer kan doen, dan moet je dat gewoon
doen.”
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Vooral in de transgendergemeenschap
zijn er veel problemen, vertelt de
bekende kapper in de krant: “Die
mensen hebben nood aan een alternatief
voor de prostitutie. Zo is er bijvoorbeeld
een kapsalon opgericht waar zij kunnen
werken, maar dat loopt niet op wieltjes.
Het is de bedoeling dat ik daar ga werken
om de ellende wat te verdrijven.”
Daarnaast wil Platel samen met de
plaatselijke hulpverleners een evenement
opzetten dat de pers haalt. Maar dat is
natuurlijk niet vanzelfsprekend. “Ik weet niet of het een gevaarlijke missie is,
glamoureus zal het er in elk geval niet aan toegaan. De holebi- en
transgendergemeenschap wordt door de overheid fel onderdrukt en leeft
ondergedoken. Er is ook ontzettend veel agressie. Ik hoop dus dat ik niet in de
gevangenis terechtkom en heb mijn advocaat in elk geval verwittigd. Onze actie
is legaal, maar dat wil niet zeggen dat de politie ons effectief zal steunen.”
Randinfo Nepal
De Federale Democratische Republiek Nepal is een bergachtig land in Azië dat ligt
in de Himalaya tussen India en China (Tibet). De meerderheid van de bevolking
(80,6%) belijdt het hindoeïsme. De grondwet bepaalt dat Nepal een
hindoekoninkrijk is, maar het hindoeïsme is niet ingesteld als staatsgodsdienst.
Ook het boeddhisme is er belangrijk: 10,7% van de bevolking hangt deze
godsdienst aan. Hiernaast hangt 4,2% van de bevolking de islam aan en 3,6% is
aanhanger van het inheemse kirant-geloof.
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