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over de behoefte aan groei van
toerisme naar Nepal, had de regering
ertoe aangespoord om alles in het werk
te stellen om de reizigers te informeren
dat de wederopbouw tegen 2020 een
feit zou zijn.

Beste Leden,
Beste Nepal liefhebbers,
Met de uitbraak van COVID-19 zijn we
allen plots in een heel andere wereld
beland. Zowel in ons Belgenland, als in
de meeste landen in de wereld heerst
een periode van quarantaine en grote
gezondheidszorgen. Zo ook in Nepal.
Na de wereldwijde pandemie van
COVID-19, heeft de Nepalese regering
de ‘VNY 2020’ campagne officieel
afgeblazen. Nepal is in ‘volledige
lockdown’ van 24 maart en deze
beslissing werd reeds verlengd tot 8 april.
In Nepal werden tot op heden officieel 5
besmettingen van COVID-19
gedetecteerd.
De ‘Visit Nepal 2020’ campagne was
gepland om de toeristische sector in
Nepal nieuw leven in te blazen na de
aardbevingen van 2015. Het rapport

Eind december werd er in het Chinese
Wuhan een nieuwe stam van het
coronavirus gedetecteerd. China is één
van de belangrijkste bronlanden voor
het toerisme in Nepal. In de loop van
een paar maanden begon het virus
verschillende landen binnen te dringen
in de vorm van een pandemie. Terwijl de
meeste landen over de wereld
worstelden om het virus het hoofd te
bieden, bleef Nepal gespaard en bleef
de Nepalese regering grotendeels
zelfgenoegzaam terwijl de minister van
toerisme erop uit was om de campagne
te promoten, tot grote ergernis van de
belanghebbenden.
Hierdoor werd de campagne, die
bedoeld was om dit jaar 2 miljoen
toeristen naar Nepal te trekken,
uiteindelijk vervroegd afgesloten.
Momenteel krijgen buitenlanders geen
visum meer om Nepalees grondgebied
te betreden. De internationale
luchthaven van Kathmandu is reeds
sinds 25 maart gesloten en dit tot nader
order reeds tot 15 april.

Danny Verhasselt, secretaris BNFA
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Ten gevolge van de opmars van COVID-19 in ons land, werd door onze regering
beslist dat alle manifestaties waarop grote groepen mensen aanwezig zouden zijn af
te gelasten.
Aldus werden onderstaande voorbereide manifestaties jammer genoeg afgelast. We
houden jullie op de hoogte moesten deze alsnog in het najaar terug gepland worden.

Nepal Day 2020
Dit jaar was Brugge aan de beurt om de
jaarlijks terugkerende ‘Nepal Day’ te
organiseren. Normaal gezien zou deze
activiteit met Nepalese dansen, muziek,
cultuur en culinaire geneugtes
plaatsvinden op Paasmaandag 13 april.
Jammer genoeg werd dit geannuleerd.

Buddha Jayanti 2020
De verjaardag van Boeddha is een
Boeddhistisch festival en een feestdag
die in het grootste deel van Oost-Azië
wordt gevierd ter herdenking van de
geboorte van de Prins Siddhartha
Gautama, later de Gautama Boeddha
en grondlegger van het Boeddhisme. In
Zuid- en Zuidoost-Azië wordt het gevierd
als Vesak, wat meer nadruk legt op de
verlichting en dood van de Boeddha.
Volgens de Theravada Tripitakageschriften werd Gautama geboren c.
563–480 BC in Lumbini in het
hedendaagse Nepal, en opgegroeid in
de Shakya-hoofdstad Kapilavastu in
Nepal.

lunisolaire kalenders. De datum voor de
viering van de verjaardag van Boeddha
varieert van jaar tot jaar op de WestGregoriaanse kalender, maar valt
meestal in april of mei. In schrikkeljaren
kan het in juni worden gevierd.
In Nepal, de geboorteplaats van
Boeddha, wordt zijn verjaardag gevierd
op de dag van de volle maan in mei.
Het festival staat bekend onder
verschillende namen, Buddha Jayanti,
Buddha Purnima, Vaishakh Purnima,
Saga Dawa en Vesak. Purnima betekent
volle maan in het Sanskriet. Onder de
Newars van Nepal, vooral van de
Shakya-clan van Newars, is het van
groot belang omdat ze het beschouwen
als een voortzetting van de wijze van de
Śākyas - de clan waartoe de familie van
Lord Buddha behoorde.
Dit jaar had de Nepalese gemeenschap
in België plannen om deze viering op 09
mei te laten plaatsvinden. Ook deze
manifestatie werd jammer genoeg
geannuleerd.

De exacte geboortedatum van
Boeddha is gebaseerd op de Aziatische
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Mej. Nirusha Khatri werd
verkozen tot Miss Nepal Europa
2020.
Tien Nepalese schoonheden streden op
26 januari laatsleden in Leuven om de
kroon van ‘Miss Nepal Europa 2020’.
De Nepalese meisjes kwamen uit 7
verschillende Europese landen en
werden door een deskundige jury
beoordeeld op schoonheid en
persoonlijkheid. De jury bestond uit
de huidige Miss Nepal 2019 Mej.
Anushka Shrestha, de directeur van de
organisatie "Hidden Treasure" Mr.
Pramod Ratna Kansakar, het bekende
model en actrice Mevr. Carolyn
Collinda en de acteur, mode-coach en
internationaal model Mr. Prashant
Tamrakar.

Jyoti Bhatta werd geëerd als tweede
runner-up.
De organisatie van de "Miss Nepal
Europe 2020" verkiezing was in
handen van "Dreams Nepal" en was
een spetterende show met een
afwisseling van dans en muziek. De
beroemde Nepalese zangers Mevr.
Nalina Chitrakar, de Heer Arjun Shahi
en de muzikanten Suvash Sundas,
Prabhat Nepali en Ramu Pariyar gaven
een schitterend optreden voor het
grote publiek. De gloednieuwe ‘Miss
Nepal Europa 2020’ is dankzij haar
selectie al zeker van een plek in de
finale van de Miss Nepal Worldverkiezing die in het najaar van 2020 in
Nepal wordt georganiseerd.

De choreografie was in handen van de
voormalige ‘Miss Nepal 2005’, Mevr.
Sugarika KC. Samen met Mevr. Sofia
Maharjan Karki heeft zij de hosting
van het gehele programma verzorgd.
Op de catwalk werd een
presentatieronde gehouden waarin alle
kandidaten in moderne versies van de
traditionele Nepalese sari zich aan het
publiek en de jury lieten zien. Alle
unieke kledingstukken werden door
de bekende modeontwerper Mr. Yubi
Thapa gemaakt.
Na 2 selectierondes was het
uiteindelijk de kandidaat uit Finland,
Mej. Nirusha Khatri, die de
felbegeerde kroon van Miss Nepal
Europa 2020 ontving uit handen van
de huidige Miss Nepal World. De
eerste runner-up werd Mej. Sangita
Thapa uit Ierland en de Belgische Mej.
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Vakantiesalon Antwerpen
De Grootste Vakantiebeurs in
Vlaanderen vond van 23 tot en met 26
januari plaats in Antwerp Expo.
Je kon er de stand van de Ambassade
van Nepal terugvinden op stand 4802
in Hal 4.
Desondanks de opmars van het online
boeken van vakanties, was de opkomst
in Antwerpen meer dan bevredigend
te noemen.
Voor de volgende editie opent
Antwerp Expo de deuren voor de
grootste vakantiebeurs in Vlaanderen
onder de noemer van 'het
Internationale Vakantiesalon
Vlaanderen', en dit van 19 november
tot en met 22 november 2020
Het Vakantiesalon Vlaanderen zal u
zeker niet teleurstellen. 400 exposanten
staan voor u klaar om u te helpen bij
het zoeken naar uw ideale vakantieinvulling.

Vakantiesalon Brussel
Dit jaar zwaaiden de paleispoorten van
Brussels Expo open voor de 62ste editie
van het Vakantiesalon van Brussel en
dit van donderdag 6 tot en met zondag
9 februari 2020.
Je kon er de stand van de Ambassade
van Nepal terugvinden op stand 03150.
In Brussel was de opkomst en interesse
voor Nepal eveneens zoals gehoopt.
Ook dit jaar mochten we meer dan
100.000 bezoekers verwelkomen op
deze vakantiebeurs.
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Nepal in Lockdown
Nepal is de afgelopen week volledig in
‘lockdown’ gegaan nadat vijf gevallen
van het coronavirus waren bevestigd.
Alle vijf de patiënten hebben naar
verluidt het virus opgelopen in het
buitenland.
Duizenden toeristen zijn er gestrand
nadat de regering alle internationale
vluchten had opgeschort om de
verspreiding van COVID-19 te
voorkomen.
Ondanks het kleine aantal
besmettingen ging het land op 24
maart volledig op slot - een beslissing
die de regering nam nadat ze slechts
het tweede geval had gevonden, een
Nepalese student die via Qatar
thuiskwam uit Frankrijk. Vluchten en
langeafstandsbussen werden
opgeschort en de landsgrenzen
verzegeld, zelfs voor de eigen burgers.
Oorspronkelijk behandelde Nepal de
uitbraak als een verre bedreiging. De
lokale grappen over de vermeende
immuniteit van Nepalezen tegen het
virus vielen zelfs op bij
overheidsfunctionarissen, die het land
tot een "coronavirusvrije zone"
verklaarden om de Visit Nepal 2020toerismecampagne te stimuleren.
Nu het coronavirus zich wereldwijd
heeft verspreid, is de stemming in
Nepal echter steeds ernstiger
geworden. De sluiting van de grens is
gedeeltelijk gericht op Nepalese
arbeiders in het buitenland - die nu

vastzitten in het buitenland met weinig
hulp van hun regeringen.
Tot dusver lijken de meeste burgers de
lockdown op te volgen, deels omdat de
Nepalese politie altijd al strikte
handhavers zijn geweest. In een land
waar de meeste mensen sterk
afhankelijk zijn van toerisme, zal de
economische impact waarschijnlijk
meedogenloos zijn - maar er zijn nog
geen maatregelen aangekondigd.
Premier KP Sharma Oli is vorige week
dinsdag opgenomen in het ziekenhuis
wegens hartproblemen en heeft sinds
zijn ontslag op vrijdag nog geen
financiële maatregelen aangekondigd.

Volgens het Ministerie van
Volksgezondheid en Bevolking heeft
Nepal tot nu toe slechts 802 mensen
getest - met 799 negatieve resultaten,
één herstellende persoon en drie
geïsoleerd. Het Health Emergency
Operation Center meldde donderdag
dat 17 mensen uit voorzorg geïsoleerd
waren en dat er 44 nieuwe gevallen
werden opgespoord, maar deze
werden negatief bevonden. Het
ministerie heeft ook 25 ziekenhuizen in
het hele land aangewezen om het virus
aan te pakken en heeft meer dan
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200.000 US$ uitgegeven voor de
aankoop van medische apparatuur.
De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) onderzocht de enige
testfaciliteit van Nepal, het National
Public Health Laboratory in
Kathmandu, en verklaarde dat het
centrum in staat was het virus
nauwkeurig te testen.

concentreren op de bescherming van
de oude en kwetsbare groepen. Slechts
4 procent van de mensen in Nepal is
ouder dan 60 jaar. “

Het testen zal waarschijnlijk toenemen,
aangezien de regering vorige zaterdag
een vlucht naar Guangzhou, China
heeft gestuurd om de door haar
gekochte medische apparatuur terug te
brengen.
Ondanks de lage aantallen kan de
armoede en het gebrek aan artsen in
Nepal catastrofaal zijn - hoewel de
demografie een voordeel kan zijn.
Ziekenhuizen missen persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM),
ventilatoren, zuurstofcilinders en
intensive care-afdelingen, waardoor
medisch personeel op haar hoede is
voor het behandelen van patiënten.
Door een gebrek aan
gezondheidswerkers zijn de
ziekenhuizen verwoed op zoek naar
nieuw personeel.
Sameer Dixit van het Center for
Molecular Dynamics vertelde Foreign
Policy: “Als we een situatie als Italië,
Spanje en de Verenigde Staten
tegenkomen, dan kunnen we die niet
aan. Maar gelukkig hebben we een
jonge bevolking, en de meest
risicogroep is slechts 10 procent van de
mensen. De regering moet zich dus

Nepal heeft ondertussen duizenden
buitenlandse toeristen gered die
gestrand waren in afgelegen
berggebieden in het hele land nadat de
autoriteiten de lockdown hadden
opgelegd om de verspreiding van de
coronaviruspandemie tegen te gaan,.
Naar schatting 10.000 toeristen uit
Europa, Australië, Zuid-Korea, de
Verenigde Staten en Canada zitten vast
in wandelroutes en andere toeristische
locaties in het land, zei Kabindra
Bhatta van de Nepal Tourism Board.
Hij zei dat de afgelopen drie dagen
ongeveer 600 mensen uit Europese
landen zijn geëvacueerd. Nepal heeft
vorige week alle internationale
vluchten stopgezet en is afgesloten om
de pandemie te bestrijden.
Van de 964 die tot dusver zijn gered,
zijn er volgens de officier meer dan 200
6

overgevlogen uit Lukla, nabij Everest,
177 uit Jomsom, nabij de grens van
Nepal met China, en 60 vanuit
Annapurna basiskamp.

BNFA T-shirts te koop
Ben je nog op zoek naar een leuke Tshirt, of wil je de Belgium Nepal
Friendship Association steunen?
Koop vandaag nog je T-shirt.
Verkrijgbaar in koningsblauw en wit
zijn deze shirts te bekomen in de
maten S, M, L, XL en XXL aan de prijs
van 10,00 €/ stuk.
Alle info via onze website:
http://bnfa.net/webwinkel.html
Dank bij voorbaat voor jullie steun.

"De meesten van hen werden per
vliegtuig vervoerd, terwijl tientallen
ook over land naar Kathmandu
reisden", vertelde Bhatta aan Anadolu
Agency. De VS, Canada en Australië
probeerden over chartervluchten te
onderhandelen om hun burgers uit
Nepal te evacueren, voegde hij eraan
toe. Dit is ondertussen allemaal
succesvol afgerond en deze toeristen
werden terug naar hun thuisland
gebracht.
Tienduizenden buitenlanders
bezoeken elk lenteseizoen, dat loopt
van april tot mei, Nepal voor
trektochten en bergbeklimmen. Het
Ministerie van Toerisme sloot de
expedities op de Everest en andere
Himalaya-pieken door de pandemie
twee weken geleden af.
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