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Beste Nepal liefhebbers,
Vooreerst willen we alle leden en
sympathisanten van de BNFA, alsook de hele
Nepalese gemeenschap in ons land, een
gelukkig en voorspoedig Nepalees nieuwjaar
2078 toewensen.
Op 14 april werd de start van het nieuwe jaar
2078 in de Bikram Sambat kalender gevierd.
Laat ons hopen dat de start van het nieuwe
jaar ons voorspoed mag brengen, en ons allen
van de corona-pandemie mag verlossen.
Ondertussen blijven we in ons land, maar
tevens in de hele wereld, wel met de Coronavirus worstelen. Sinds maart vorig jaar en tot op
heden, is het zonder twijfel voor iedereen een
bewogen tijd vol onzekerheden geweest.
En vooral een tijd waarin ons geduld en
doorzettingsvermogen op de proef werd en
nog steeds wordt gesteld.
Terwijl wij hier met de derde Coronagolf
moeten afrekenen, worstelt Nepal met de start
van de tweede golf. India hapt al dagen naar
adem nu er een verwoestende tweede

Coronagolf over het land rolt en de dagelijkse
besmettingscijfers stijgen. ’s Werelds tweede
meest bevolkte land rapporteerde vorige
donderdag bijna 315.000 nieuwe besmettingen
in 24 uur, het hoogste aantal wereldwijd in één
etmaal sinds de start van de pandemie. India is
na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen
land ter wereld. Als buurland van Nepal, en als
land waar vele Nepalezen tewerkgesteld zijn, is
het een onmogelijke taak om de Indische
variant van het coronavirus buiten Nepal te
houden. Er zijn recent dan ook meer
besmettingen en overlijdens ten gevolge van
COVID-19 in Nepal gemeld. De regering heeft
recent de maatregelen verscherpt en onder
andere de scholen werden opnieuw in heel
Nepal gesloten. Ook de hotels en restaurants
worden aan strengere coronaregels
onderworpen.
Met de introductie van COVID-19-vaccins over
de hele wereld, beginnen veel mensen voor
het eerst sinds lange tijd weer naar de toekomst
te kijken. Reizen zal niet meer teruggaan naar
hoe de dingen "vroeger" waren. Maar we zijn
ervan overtuigd dat reizigers met de juiste
voorbereidingen en informatie de wereld zullen
kunnen blijven verkennen, inclusief de
prachtige Himalaya-regio.

Danny Verhasselt
Secretaris BNFA
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ACTIVITEITEN MAART – APRIL 2021
Ten gevolge van de COVID-19 epidemie in ons land, werd er door de veiligheidsraad beslist dat er nog steeds geen manifestaties in open lucht of in binnenruimtes
georganiseerd mogen worden. Aldus kunnen er jammer genoeg geen activiteiten
plaatsvinden binnen de Nepalese gemeenschap in België.
Hieronder wel een kort overzicht van een aantal festivals die in Nepal gevierd
werden.

11 maart: Maha Shivaratri
Maha Shivaratri is een van de
belangrijkste festivals van Nepal en
betekent letterlijk "Nacht van Shiva". Het
wordt gevierd op de 14e dag van de
Māgha-maand, volgens de
hindoeïstische maankalender.
Aangenomen wordt dat op deze dag
de sterren op het noordelijk halfrond op
de meest optimale posities staan om de
spirituele energie van een persoon te
verhogen. Er wordt ook aangenomen
dat het Shiva-principe het meest actief is
op deze dag van het jaar. Maha
Shivaratri markeert de samenkomst van
Shiva en Shakti. Maha Shivaratri viert ook
de nacht waarop Lord Shiva de
"Tandav", of de kosmische dans,
uitvoerde.
Honderdduizenden toegewijden
bezoeken op die dag de Pashupatinathtempel in Kathmandu, een van de
heiligste heiligdommen van de hindoes.
Pashupatinath wordt beschouwd als de
beschermer van de Kathmandu-vallei
en van Nepal.
Toegewijden zingen de hele nacht 'Om
Namah Shivay' terwijl ze bidden.
Toeristen genieten van de sfeer met
nieuwsgierigheid, terwijl kleurrijke en
naakte sadhu's mediteren, poseren voor
foto's en interactie hebben met hun
discipelen.

Maha Shivaratri staat bekend als een
van de meest gevierde religieuze
festivals voor hindoes. Elk jaar worden
hindoes van over de hele wereld tijdens
dit festival in veel Shiva-tempels gezien.
De Pashupatinath-tempel is de plaats
met de meeste bezoekers op deze dag.
Aangezien Maha Shivaratri voornamelijk
verband houdt met de nacht, blijven de
toegewijden de hele nacht op om er te
bidden tot Lord Shiva.

28 maart: Holi
Het hindoeïstische 'kleurenfestival', Holi,
wordt gevierd op de laatste dag van de
volle maan van de hindoeïstische
lunisolaire kalendermaand, die meestal
in maart valt.
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In Nepal staat Holi eveneens bekend als
Fagu Purnima. Holi was oorspronkelijk
een festival om het begin van de lente,
goede oogsten en vruchtbaarheid van
het land te vieren. De eerste
vermeldingen ervan dateren uit een
gedicht uit de 4e eeuw.
Tegenwoordig is het beter bekend als
een symbolische herdenking van een
legende uit de hindoeïstische
mythologie. Het verhaal is dat er eens
een koning was die een hekel had aan
zijn zoon, prins Prahlada, die Lord Vishnu
aanbad. Hij probeert de prins
verschillende keren te vermoorden,
maar slaagt er telkens niet in. Ten slotte
zit de zus van de koning, Holika, die naar
verluidt immuun is voor verbranding, bij
de jongen in een vuur. De prins komt
echter ongedeerd tevoorschijn, terwijl
zijn tante in het vuur brandt en sterft.
Holi Dahan herinnert zich deze
gebeurtenis en aan de vooravond van
Holi worden enorme vreugdevuren
aangestoken als een symbolische
weergave van Holika's crematie. Het
festival wordt ook geassocieerd met de
eeuwige liefde tussen Lord Krishna en
Radha.

Holi wordt gekenmerkt door kleurrijke
optochten begeleid door volksliederen,
dansen en een algemeen gevoel van
ontspannen plezier. Iedereen jaagt
iedereen achterna en gooit felgekleurd

poeder en water over elkaar. De traditie
van het gooien van felgekleurd poeder
en water zou voortkomen uit het
liefdesverhaal tussen de twee
hindoegoden, Radha en Lord Krishna.
Krishna is beroemd afgebeeld met een
helderblauwe huid en de legende gaat
dat hij verdrietig was dat hij geen blanke
huidskleur had zoals Radha. Hij vertelde
zijn moeder hierover en zij stelde voor
dat hij in plaats van een blanke huid te
wensen, Radha in plaats daarvan met
verf zou insmeren, zodat ze allebei een
gekleurde huid hebben; vandaar de
traditie om anderen te 'kleuren' als teken
van genegenheid bij Holi.

De kleuren van de poeders hebben
symbolische betekenissen. Blauw staat
voor Krishna, rood staat voor liefde en
vruchtbaarheid, groen symboliseert de
lente en nieuwe groei en geel is de kleur
van kurkuma, een specerij afkomstig uit
India en een natuurlijke remedie.
Het festival begint in de nacht van de
volle maan. Op straathoeken worden
vuren aangestoken om de lucht van
boze geesten en slechte vibes te
zuiveren, en om de vernietiging van de
slechte Holika te symboliseren, naar wie
het festival is vernoemd. De volgende
ochtend vullen de straten zich met
jongeren die rennen, schreeuwen,
giechelen en spelen. De avonden
worden besteed aan het bezoeken van
vrienden en familie.
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Tijdens Holi worden zoete lekkernijen
genuttigd, vermoedelijk om ieders
energie op peil te houden met al dat
poeder gooien. Om de feestvierders van
brandstof te voorzien, worden grote
hoeveelheden desserts geserveerd,
zoals Gujiya, pakketjes met bladerdeeg
gevuld met gedroogd fruit, geserveerd
met suikersiroop; malpua, gefrituurde
minipannenkoekjes; en thandai, een
zoete, melkachtige drank op smaak
gebracht met kardemom, saffraan,
venkelzaad en rozenwater.

vieren dit festival volgens hun eigen
ritueel. De meest bewogen plaatsen
tijdens het festival zijn Bhaktapur Durbar
Square en Thimi Balkumari. Een enorme
wagen met een standbeeld van de god
Bhairava wordt door honderden mensen
naar de Khalla Tole getrokken.

14 april: Bisket Jatra – Nepalees
nieuwjaar

Een ander deel van Bhaktapur
genaamd Balkumari Thimi heeft een zeer
spectaculair kleurenfestival (Sindur
Jatra). Mensen uit verschillende delen
van Madhyapur Thimi verzamelen zich
met hun eigen strijdwagens in Layeku
Thimi. Mensen vieren en delen de
begroeting door met Simrik (rood /
oranje) kleurpoeder te gooien en muziek
te spelen. Een plaats genaamd Bode is
getuige van een tongpiercing
ceremonie. Een van de inwoners brengt
de hele dag door met een ijzeren pin
door zijn tong en zwerft door
verschillende delen van de stad terwijl hij
meerdere fakkels op zijn schouders
draagt.

Bisket Jatra is een jaarlijks terugkerend
evenement in Bhaktapur en Thimi in
Nepal. Het festival wordt aan het begin
van het nieuwe jaar gevierd in de Bikram
Sambat-kalender, maar het festival zelf is
niet gerelateerd aan Bikram Sambat.

Ongeveer een maand eerder wordt de
wagen opgesteld in de buurt van de
Nyatapole-tempel (tempel met vijf
verdiepingen). De meest spectaculaire
gebeurtenis op Bhaktapur Taumadhi is
het touwtrekken tussen de inwoners van
het Thane (bovenste) en Kone
(onderste) deel van de stad. Elk team
probeert deze opzij te trekken, maar
later gaat de wagen richting Khalla Tole.
Een enorme Yoh si Dyo (een traditionele
houten paal) van ongeveer 25 meter
lang wordt op de avond van nieuwjaar
in de Yosi khyo gebouwd, de Yoh si
wordt afgebroken als het nieuwe jaar
officieel begint.

Volgens de legende is deze viering het
"festival na de dood van de slang".
Talrijke delen van de stad Bhaktapur
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Corona cijfers in Nepal

dag dat het aantal nieuwe
besmettingen de grens van 1.000
overschreed. De laatste keer dat Nepal
meer dan 1.000 gevallen op één dag
had geregistreerd, was op 10 december
vorig jaar, toen meer dan 1.200 gevallen
werden bevestigd.
Bedden op de intensive care voor
Covid-19-patiënten raken in het hele
land vol. Gezondheidsfaciliteiten in de
Kathmandu-vallei zijn bezet door ernstig
geïnfecteerde mensen, omdat mensen
volgens artsen pas een behandeling
zoeken nadat hun gezondheidstoestand
begint te verslechteren. Het aantal
mensen dat op de intensive careafdelingen werd opgenomen, bedroeg
148. Drieënveertig daarvan hebben
nood aan beademingsapparatuur.

Te midden van een sterke toename van
nieuwe gevallen met de nieuwste
varianten van Covid-19, kondigde de
Nepalese regering vorige maandag een
hele reeks beperkingen aan, en gaf het
provinciale en lokale overheden de
opdracht om verschillende maatregelen
te nemen om de verspreiding van de
ziekte tegen te gaan.
Volgens het ministerie van
Volksgezondheid en Bevolking werden in
de afgelopen 24 uur van vorige
maandag 1.227 nieuwe gevallen
geregistreerd, waarvan 98 bij kinderen.
De Kathmandu-vallei registreerde 634
gevallen - 505 zijn afkomstig uit
Kathmandu, 97 uit Lalitpur en 32 uit
Bhaktapur.
In die afgelopen 24 uur waren acht
mensen overleden aan de besmetting
met het coronavirus. Vorige maandag
was het de tweede opeenvolgende

Onder de besluiten die maandag zijn
genomen, heeft het kabinet gevraagd
om scholen en andere academische
instellingen in Nepal te sluiten. Ze kunnen
echter vooraf geplande examens blijven
afnemen. Online lessen worden opnieuw
opgestart, en dit al minimaal tot 14 mei.
Bioscopen, feestzalen, dancings, clubs,
gezondheidsclubs, sportscholen,
zwembaden en sportvelden zijn
gesloten; vergaderingen, politieke
bijeenkomsten en bijeenkomsten in
stadions zijn verboden. Alleen religieuse
ceremonies door priesters zijn tot 14 mei
toegestaan in tempels, kloosters, kerken
en moskeeën.
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Er mogen echter niet meer dan 25
mensen samenkomen op festivals,
bruiloften, andere levensrituelen en
begrafenissen, alsook op persoonlijke
bijeenkomsten indien ze niet virtueel
kunnen worden gehouden.

ziekenhuizen om een specifiek aantal
bedden toe te wijzen voor Covid-19zorg, en om afspraken te maken met
ziekenhuizen - privé en openbaar - en
met medische hogescholen voor de
behandeling van geïnfecteerden.

Passagiers op het openbaar vervoer
mogen niet rechtstaan, en moeten
allemaal een mondmasker dragen. Als
passagiers geen mondmaskers hebben,
moet de chauffeur er een beschikbaar
stellen voor niet meer dan NRs 10 per
stuk. Het openbaar vervoer moet ook
ontsmettingsmiddelen beschikbaar
hebben.

Het ministerie van Volksgezondheid
moet de lokale overheden ook
vergoeden voor de kosten die nodig zijn
voor het onderzoeken van zaken en het
opsporen van contacten en voor het
screenen van mensen die het land
binnenkomen. Aangewezen
ziekenhuizen en laboratoria moeten
gratis testen op Covid-19 volgens de
richtlijnen en het behandelprotocol van
het ministerie van Volksgezondheid.

Ook winkels en kantoren moeten
mondmaskers beschikbaar stellen voor
klanten en bedienden. Zonder
mondmasker mag men deze niet
betreden.

Hotels en restaurants zijn alleen geopend
van 8.00 uur tot 20.00 uur en moeten de
gezondheidsveiligheidsprotocollen
naleven, zoals tafels opstellen op twee
meter afstand, en niemand zonder
mondmaskers is toegelaten.

Het grote publiek wordt gevraagd om
de veiligheidsprotocollen te volgen,
zoals in quarantaine blijven totdat ze hun
testresultaten krijgen als ze in contact zijn
geweest met een Coronageïnfecteerde.
Lokale besturen hebben ook de
bevoegdheid gekregen om
aanvullende beperkende maatregelen
af te dwingen als het aantal
besmettingen er de 1.000 overschrijdt in
grote steden, 500 in submetropolen en
200 in gemeenten en
plattelandsgemeenten.

Het kabinet heeft ook het ministerie van
Volksgezondheid en Bevolking
opgedragen een plan uit te werken om
Covid-19 te voorkomen, te beheersen
en te behandelen.
Het ministerie heeft de opdracht
gekregen om afspraken te maken met
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De vaccinatiegraad in Nepal kan
worden beïnvloed als India de
export van Covishield-vaccins
stopzet
Van de 2 miljoen Coronavaccins
waarvoor Nepal al heeft betaald, moet
het Serum Instituut nog 1 miljoen dosissen
leveren. Met slechts 500.000 dosissen op
voorraad, is er extra voorraad nodig
voor diegenen die in de tweede fase
van het programma zouden worden
gevaccineerd.
Als alles volgens plan was verlopen,
zouden inmiddels alle 55-plussers de
eerste dosis vaccin hebben gekregen,
een belangrijke mijlpaal in het beperken
van de ernst van Covid-19 en
sterfgevallen als gevolg daarvan.
Volgens de gegevens van het ministerie
van Volksgezondheid en Bevolking, van
de 3.136 die zijn overleden aan
complicaties van Covid-19, was 72,1
procent ouder dan 55 jaar.
Het ministerie van Volksgezondheid was
van plan om alle mensen boven de 55
jaar in de tweede fase van de
campagne te inoculeren. Maar zonder
voldoende doses vaccin bij de hand,
waren ze genoodzaakt de prioriteitenlijst
te wijzigen.
De regering besloot alleen degenen
boven de 65 jaar te inoculeren in deze
tweede fase.
De overheid heeft misschien de eerste
van de twee doses gegeven aan
mensen boven de 65, maar ze heeft niet
genoeg voor de tweede dosis voor hen.
De overheid heeft slechts 500.000
dosissen op voorraad.

Indien alles volgens plan verliep, moest
de vaccinproducent de resterende één
miljoen doses een week na aflevering
van de eerste zending opsturen. Maar
met de vertraging bij de levering en het
besluit van de Indiase regering om
tijdelijk geen vaccins meer uit te voeren,
is het vaccinatieplan van Nepal op een
probleem gestuit.
India zal tijdelijk alle belangrijke exporten
van het AstraZeneca coronavirusvaccin,
gemaakt door het Serum Institute of
India, stopzetten om aan de eigen
noodzaak, ten gevolge van de explosie
aan besmettingen in eigen land, te
kunnen voldoen.
De nieuwe beslissing van de Indiase
regering zal van invloed zijn op de
levering van rechtstreeks aangekochte
vaccins.
Het ministerie van Volksgezondheid en
Bevolking is van plan om de tweede
dosis toe te dienen aan degenen die
tussen 27 januari en 5 maart in de eerste
fase zijn gevaccineerd:
eerstelijnsgezondheidswerkers,
gevangenen, mensen in
bejaardentehuizen, journalisten,
gekozen vertegenwoordigers en
stafleden bij lokale overheden. Aan
degenen die in de tweede fase zijn
gevaccineerd - mensen ouder dan 65
jaar, is het ministerie van plan de tweede
dosis later toe te dienen.
Maar deze data kunnen veranderen als
India besluit de export stop te zetten.
Terwijl ongeveer 438.000 waren ingeënt
in de eerste fase, werden meer dan 1,35
miljoen mensen ouder dan 65 jaar
ingeënt in de tweede fase van de
campagne.
Naast een miljoen dosissen die in
subsidie uit India kwamen en twee
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miljoen doses die Nepal kocht van het
Serum Institute of India - waarvan er nog
een miljoen moeten worden afgeleverd,
heeft Nepal ook 348.000 doses
ontvangen van de COVAX-faciliteit, die
zich ertoe verbindt genoeg vaccins om
20 procent van de bevolking van het
land te inoculeren. Dit zou betekenen
dat ongeveer 13 miljoen dosissen
zouden komen als een subsidie van de
COVAX-faciliteit.
Maar de levering van vaccins onder de
COVAX-faciliteit zal waarschijnlijk ook
worden beïnvloed door het besluit van
de Indiase regering, meldde UNICEF, de
inkoop- en distributiepartner van het
programma.
India is 's werelds grootste fabrikant van
vaccins. Het Serum Institute of India
heeft het Covishield-vaccin van
AstraZeneca vervaardigd en dit heeft de
voorkeur van arme landen, waaronder
Nepal, gezien de gemakkelijke opslagen transportinfrastructuurvereisten.
"We begrijpen dat de levering van
Covid-19-vaccins aan economieën met
lagere inkomens die deelnemen aan de
COVAX-faciliteit waarschijnlijk vertraging
zullen oplopen als gevolg van een
tegenslag bij het verkrijgen van
exportvergunningen voor verdere
dosissen Covid-19-vaccins
geproduceerd door het Serum Institute
of India. verzonden in maart en april, ”
meldde UNICEF.

China heeft 800.000 doses BBIBP-CorVvaccin verstrekt, maar deze moeten nog
in Nepal aankomen. Bovendien zeggen
rapporten dat drie doses van het vaccin
nodig zijn in plaats van twee, zoals in het
geval van andere, om effectief te zijn.
Een Bahreinse prins had op 15 maart ook
2.000 doses van het in China gemaakte
vaccin meegebracht, maar het was
verwikkeld in controverse omdat er
blijkbaar geen voorafgaande
toestemming was van het ministerie van
Volksgezondheid en Bevolking voor de
invoer ervan.
Nepal heeft 48 miljard Rs toegewezen
om 52 procent van zijn bevolking op zijn
kosten te inoculeren. Slechts 72 procent
van de bevolking hoeft te worden
gevaccineerd tegen Covid-19,
aangezien bestaande vaccins niet zijn
uitgeprobeerd bij kinderen onder de 14
jaar en deze leeftijdsgroep is goed voor
28 procent van de bevolking.
Na het besluit van de Indiase regering
om de export te beperken, kan de
poging van Nepal om in de nabije
toekomst meer vaccins aan te schaffen
op een wegversperring terechtkomen.

Maar liefst 64 landen met lagere
inkomens, waaronder Nepal, zullen
vaccins krijgen van de COVAX-faciliteit.
Naast Covishield hebben de Nepalese
autoriteiten ook goedkeuring verleend
voor gebruik in noodgevallen voor het
BBIBP-CorV-vaccin van het Chinese
bedrijf Sinopharm en het Covaxin-vaccin
van het Indiase bedrijf Bharat Bioshield.
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Pandemie trekt de economische
groei van Nepal naar negatief
terrein
De Nepalese economie kende een
negatieve groei van 1,99 procent in het
afgelopen fiscale jaar, dat eind juli
eindigde, grotendeels als gevolg van de
Covid-19-pandemie, volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Eerder in april vorig jaar werd het
economische groeipercentage van het
land herzien naar 2,27 procent.
In het eerste kwartaal van dit fiscale jaar
is het economische groeipercentage
ook negatief met 4,6 procent, maar het
herstelt zich in een V-vorm.
Het bruto binnenlands product van het
land, gebaseerd op de herziene
schatting, staat op Rs 3.94 biljoen, zei het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Kathmandu-vallei ademt
opnieuw de slechtste lucht ter
wereld in
De federale hoofdstad van het land, de
Kathmandu-vallei, stootte opnieuw de
slechtste lucht ter wereld uit.

bosbranden in meer dan 60 districten
van het land.
Een AQI van 200 tot 300 wordt als zeer
schadelijk voor de menselijke
gezondheid beschouwd.
Kathmandu, Rara, Dhangadi, Bharatpur,
Simara en Saura behoren tot de zwaarst
getroffen plaatsen door de
luchtvervuiling in Nepal. De AIQ had
vorige week op de meeste van deze
plaatsen de waarde van 300
overschreden.
Tot en met vorige week waren de
Kathmandu-vallei en andere steden
bedekt met dikke smog, waardoor
ademen moeilijk was. Dit had ook het
zicht in en rond de Kathmandu-vallei
verminderd.
De weersomstandigheden in de
Kathmandu-vallei zijn ondertussen
gewijzigd en recente hevige regens
hebben de lucht opnieuw uitgeklaard
en gezuiverd.
Nepal was vorige week getuige van
bosbranden op meer dan 530 plaatsen,
volgens gegevens van het Department
of Forest and Land Conservation. De
regering en de betrokken autoriteiten
zijn er echter niet in geslaagd
onmiddellijke en effectieve maatregelen
te nemen.

Kathmandu was vorige week de meest
vervuilde stad ter wereld met een
luchtkwaliteitsindex (AQI) van 256,
volgens IQAir, een internationale
organisatie die gegevens over
luchtverontreiniging verzamelt en
publiceert.
De luchtvervuiling is niet alleen in de
vallei maar ook in het hele land
gestegen als gevolg van talrijke
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De regering van Nepal sluit
scholen en hogescholen voor
vier dagen vanwege extreme
luchtvervuiling

belangrijkste oorzaak van deze
bijzondere zorg voor het milieu.

De regering van Nepal had besloten om
alle onderwijsinstellingen vanaf 30 maart
voor vier dagen te sluiten vanwege de
ernstige verslechtering van de
luchtkwaliteit in de afgelopen dagen.

De Nepalese regering heeft besloten het
lopende academische jaar met twee
maanden te verlengen om de verloren
tijd als gevolg van de Covid-19pandemie te compenseren.

Het ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Technologie nam
maandag het besluit en stelde dat de
toenemende luchtverontreiniging de
gezondheid van kinderen nadelig zou
kunnen beïnvloeden.

De academische sessie, die in april zou
eindigen, zal nu pas in juni worden
afgesloten, omdat studenten
onvoldoende tijd hebben gehad om te
studeren vanwege de maandenlange
lockdown om de pandemie te
beheersen. Volgend schooljaar zal de
extra tijd van het studiejaar
teruggebracht worden naar 10
maanden.

In het hele land werd de afgelopen
dagen een plotselinge stijging van de
luchtverontreiniging waargenomen. Het
ministerie van Volksgezondheid en
Bevolking had een verklaring afgeleverd
waarin de mensen werden
gewaarschuwd voor de nare gevolgen
van de slechte luchtkwaliteit, en had er
bij iedereen op aangedrongen de
nodige voorzorgsmaatregelen te nemen
en onnodig naar buiten gaan te
vermijden.
Mensen, vooral degenen die in
Kathmandu wonen, kloegen over
brandende ogen en neus, jeukende keel
en andere gezondheidsproblemen.
Als gevolg van het slechte zicht, ten
gevolge van de smog, werden vorige
week ook binnenlandse en
internationale vluchten op de enige
internationale luchthaven van het land
getroffen.
Naast andere redenen worden
wijdverbreide gevallen van
natuurbranden, die in dit seizoen veel
voorkomen, genoemd als de

Ministerie besluit het schooljaar
met 2 maanden te verlengen

Scholen in het hele land werden
gedwongen te sluiten na de lockdown
door Covid-19, die op 24 maart 2020
begon. Ze begonnen eind 2020 weer
open te gaan nadat de regering de
beperkingen om de verspreiding van het
virus tegen te gaan had versoepeld.
Op 20 september verlaagde de
overheid de voorgeschreven studie-uren
en verminderde de studielast voor
studenten met 30 procent met als doel
het academisch jaar in april af te sluiten.
Met de verkorting van het curriculum en
de studie-uren gaf de overheid in
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overleg met de lokale overheden ook
toestemming voor de hervatting van
scholen. Scholen in de meeste delen
van het land konden om verschillende
redenen echter geen persoonlijke lessen
geven, waardoor de regering de
academische sessie moest verlengen.
Een onderzoek dat in november werd
uitgevoerd door de National Campaign
for Education, een overkoepelend
orgaan van meer dan 300 organisaties
die werkzaam zijn in de onderwijssector,
toonde aan dat virtueel leren niet
effectief was voor 64,3 procent van de
ondervraagde studenten. Evenzo bleek
uit een rapport van UNICEF dat drie op
de tien studenten geen toegang
hebben tot een van de virtuele
leermiddelen.

veroorzaakt door tegenstrijdige
verklaringen van de ministeries van
Volksgezondheid en Onderwijs.
Terwijl het ministerie van
Volksgezondheid ouders hadden
geadviseerd hun kinderen niet naar
scholen te sturen en scholen te sluiten in
14 districten die een hoog risico op
Covid-19-infecties liepen, bleef het
ministerie van Onderwijs voor het
aanbieden van lessen.
Het crisisbeheersingscentrum Covid-19
heeft de regering uiteindelijk
aanbevolen de scholen tot 14 mei te
sluiten.

Experten zeggen dat de verlenging
nodig was omdat studenten nauwelijks
tijd kregen om te studeren. Met twee
extra maanden kunnen studenten de
verloren tijd tijdens de pandemie
compenseren.
Ongeveer zeven miljoen studenten
studeren op schoolniveau verspreid over
36.000 scholen in het hele land.
Ongeveer 80 procent van hen studeert
in 29.000 openbare scholen.

Nepal opent officieel haar
grenzen voor reizigers die
ingeënt zijn met Covid-19vaccins

De regering besluit de scholen
tot 14 mei te sluiten

Nepal heeft eind maart nieuwe
reisregels afgedwongen die de
quarantainevereisten schrappen voor
buitenlandse toeristen die beide doses
van het Covid-19-vaccin hebben
gekregen, in een poging om een impuls
te geven aan door de pandemie
getroffen reis- en toerisme industrie.

Het besluit volgt op de aanbeveling van
het Covid-19 Crisis Management Centre
om onderwijsinstellingen in de meest
getroffen districten vanaf 19 april 2021te
sluiten vanwege de piek in
coronavirusinfecties.
De regering heeft besloten om alle
scholen te sluiten tot 14 mei.
Het besluit om scholen te sluiten komt
met veel verwarring, grotendeels

Volgens de nieuwe reisprotocollen
moeten gevaccineerde toeristen die
Nepal binnenkomen, binnen een
periode van 72 uur voor vertrek uit het
land van herkomst, een negatieve
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polymerasekettingreactie (PCR) testrapport bekomen.
Nadat ze in Nepal zijn aangekomen,
moeten ze op eigen kosten nog een
PCR-test uitvoeren en in het isolement in
het hotel blijven tot dit resultaat gekend
is.
Als het rapport positief is, moeten ze,
volgens de regels, op eigen kosten voor
verdere isolatie in het hotel blijven. Bij
een negatief PCR-resultaat kunnen ze
hun rondreis aanvangen.
Evenzo moeten de trekking- of
reisbureaus die de toeristen behandelen
een verzekering van Rs 100.000 voor hun
eigen gidsen voorzien.

wensen, ten minste vier documenten
indienen bij de incheckbalies van de
luchtvaartmaatschappij voordat ze aan
boord gaan van de vlucht naar Nepal:
PCR-negatief rapport 72 uur voor vertrek
opgesteld, documenten waaruit blijkt
dat ze zijn ingeënt met volledige doses
Coronavaccin; een kopie van een
aanbevelingsbrief uitgegeven door de
Nepal Tourism Board en Department of
Tourism; bewijs van hotelboeking in
Nepal; en een reisverzekering die het
zoeken en redden van noodgevallen en
behandeling tijdens hun reis door Nepal
dekt.
De regering heeft echter de
verzekeringsvereiste ter waarde van $
5.000 gerelateerd aan een mogelijke
Covid-19 besmetting geschrapt.
De luchtvaartmaatschappijen moeten
de passagiers toestaan om naar Nepal
af te reizen na controle van deze vier
documenten. Deze nieuwe regel
vervangt alle reisregels die eerder door
de overheid zijn uitgevaardigd.

Ondertussen heeft de regering het visum
bij aankomst voor toeristen na een jaar
hervat. Buitenlandse toeristen dienen het
visum aan te vragen bij de Nepalese
ambassades en diplomatieke missies in
hun respectievelijke landen. Als
buitenlanders echter geen Nepalese
missies en/of ambassades in hun land
hebben, en problemen ondervinden bij
het verkrijgen van visa, mogen ze een
visum bij aankomst aanvragen op de
internationale luchthaven Kathmandu
Tribhuvan.
Er worden geen visa bij aankomst
verstrekt aan toeristen die over land de
grens oversteken.
Volgens de nieuwe regels moeten
toeristen die een visum bij aankomst

De sterk op toerisme gebaseerde
economie van Nepal had het moeilijk in
2020 toen het land een enorme
omzetdaling zag. Door de pandemie
gingen ook tienduizenden banen
verloren.
Volgens de statistieken van het Ministerie
van Immigratie bezochten vorig jaar
slechts 230.085 buitenlandse toeristen
Nepal, ongeveer hetzelfde aantal als in
1986. De meesten van hen kwamen aan
voordat het land op 20 maart
inreisbeperkingen oplegde.
Het jaar 2021 begon teleurstellend.
Nepal ontving in januari minder dan
9.000 buitenlandse bezoekers. De
teleurstelling hield aan in februari met
9.146 aankomsten, een scherpe daling
12

van 87,6 procent jaar-op-jaar, die de
lokale economie aantastte.
Nepal hoopt dat reizigers dit voorjaar,
dat loopt van maart tot eind mei, naar
het land terugkeren en dat wordt
beschouwd als het hoogseizoen voor
toeristen. Het is de enige periode dat er
een mogelijkheid is om de Everest, 's
werelds hoogste berg, te beklimmen.

Het aantal klimmers dat een
klimvergunning vroeg om in de
Himalaya te klimmen tijdens
deze lente, bedraagt tot op
heden 492
In Nepal heeft het aantal klimmers dat
toestemming vraagt om bergen te
beklimmen, waaronder de Everest, in het
voorjaar 492 bereikt. Volgens het
Ministerie van Toerisme zijn de meeste
van deze vergunningen afgegeven voor
de Everest.

Volgens de statistieken hebben 55
mensen uit 7 groepen toestemming
gekregen voor Lhotse. 44 mensen
hebben toestemming gekregen om
Annapurna te beklimmen en 30 om
Dhaulagiri te beklimmen. 27 klimmers uit
2 groepen hebben toestemming
gevraagd om Ama Dablam te
beklimmen. In Manaslu heeft één
persoon toestemming gekregen. 8
mensen uit één groep gaan naar
Makalu. Volgens de afdeling hebben 23
mensen uit 3 groepen toestemming
gekregen om de Nuptse te beklimmen. 5
mensen hebben toestemming gekregen
in Pumari, een persoon in Tukuche en 8
in Tilicho. Een totaal van Rs 401,6 miljoen
is verzameld voor alle vergunningen die
tot op heden voor deze lente werden
verstrekt.

Dit seizoen hebben 290 mensen uit 30
groepen toestemming gekregen om Mt.
Everest te beklimmen. Voor het eerst
sinds 2019 zijn klimmers opnieuw
enthousiast om de Himalaya te
bedwingen. Het klimseizoen 2020 was
afgelast vanwege de Corona-epidemie.
Na Everest hebben meer klimmers
toestemming gevraagd om Lhotse,
Annapurna en Dhaulagiri te beklimmen.
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BNFA zoekt steun voor de
armsten in Nepal
BNFA wil zich blijven inzetten om de
armsten in Nepal te steunen die het
momenteel door de economische en
gezondheidscrisis moeilijk hebben.
Alle financiële steun is dan ook van harte
welkom. Een bijdrage kan gestort
worden op de rekening van de BNFA
BE91 7340 1103 5676 BIC: KREDBEBB
Met vermelding: Steun Nepal BNFA

BNFA T-shirts te koop
Wil je de Belgium Nepal Friendship
Association steunen?
Koop vandaag nog ons BNFA 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.

Onze vzw kan geen fiscale attesten voor
belastingvermindering afleveren voor
stortingen van meer dan 40,00 € op
jaarbasis.
Wij willen alle gulle schenkers van harte
bedanken voor de financiële steun die
we reeds mochten ontvangen.
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