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Nepalezen zullen, zoals in alle landen
waar er een volledige lockdown van
kracht is, last hebben van zowel mentale
als fysieke problemen.

Beste Leden,
Op 25 april en 12 mei 2015 verwoestten
twee aardbevingen Nepal, waarbij meer
dan 9.000 mensen omkwamen. De
vernieling van vele huizen resulteerde
toen in een interne ontheemding van
meer dan twee miljoen mensen die
onderdak, voedsel en medische hulp
zochten. Er rest nog veel werk om de
verwoesting van toen volledig te
herstellen en sommige bevolkingsgroepen zijn nog steeds in nood. In deze
pijnlijke omstandigheden verscheen
Covid-19 ten tonele, waardoor het land
nu in een nog grotere crisis verkeerd. In
vele opzichten zal de Covid-crisis Nepal
op dezelfde manier beïnvloeden als de
aardbevingen van 2015. De twee
crisissen zijn verschillend van aard, maar
beide waren onverwacht en zullen
zware gevolgen hebben. Ik ben er van
overtuigd dat COVID op lange termijn,
economisch gezien, Nepal echt zal
verlammen. Er zullen zich zware noden
voordoen met betrekking tot zowel
gezondheid als voedselzekerheid. De

Wat de economie betreft, zal Nepal er
zeker heel erg onder lijden. Meer dan 5
miljoen Nepalezen werken in het
buitenland. Ze sturen geld op naar huis
en 25% van de Nepalese economie is
ervan afhankelijk. Maar met de Covidcrisis zal dit grotendeels afnemen. In
andere opzichten, zoals deze op vlak
van handel, productie en infrastructuur,
zal Nepal net als de rest van de wereld
lijden. Naast de economische ramp ten
gevolge van de volledige stop van het
toerisme, zijn veel mensen werkloos door
de tijdelijke sluiting van alle bedrijven. In
grote steden zoals Kathmandu, hebben
de armste mensen veel te lijden onder
de lockdown. Ze zijn wat we noemen
dagloonarbeiders. Ze zijn afhankelijk van
elke dag naar hun werk te kunnen gaan
om er hun brood te verdienen. Omdat
er tijdens de lockdown geen
economische activiteit is, hebben ze in
feite geen geld en niets te eten. Veel
van deze arbeiders zijn nu teruggekeerd
naar hun dorpen, waar ze hopelijk een
huis en een kleine hoeveelheid land
hebben om te bewerken, om op die
manier te kunnen overleven.

Danny Verhasselt, secretaris BNFA
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ACTIVITEITEN MEI – JUNI 2020
Ten gevolge van de COVID-19 epidemie in ons land, werd door de veiligheidsraad
beslist dat alle manifestaties waarop grote groepen mensen aanwezig zouden zijn
afgelast dienen te worden. Aldus kunnen er jammer genoeg nog steeds geen
activiteiten plaatsvinden binnen de Nepalese gemeenschap in België.
Hieronder wel een kort overzicht van een aantal festiviteiten die in Nepal gevierd
werden.

7 mei: Buddha Jayanti 2020
Het Buddha Purnima- of Buddha Jayantifestival werd dit jaar op 7 mei gevierd.
Deze dag die ook bekend staat als de
Vesak-dag, heeft een drievoudige
betekenis: toen Boeddha werd geboren,
de verlichting en Nirvana bereikte op die
datum. Het is het belangrijkste festival
voor Nepalese boeddhisten, maar wordt
er door alle burgers gevierd.

van de Shah-koningen beëindigd en
Nepal tot republiek uitgeroepen. De
oprichting van de republiek maakte
tevens een einde aan de burgeroorlog
die bijna tien jaar duurde. Deze
herdenking wordt gevierd met onder
meer een militaire parade in Kathmandu
en met verschillende kleinschalige
programma's georganiseerd door
diverse overheidsinstanties in het hele
land.

Kloosters voeren er speciale puja's
(ceremonies) uit, stoepa's en de
Boeddhistische heiligdommen worden er
opnieuw wit gekalkt en versierd in heel
Nepal. Duizenden pelgrims komen
samen in de belangrijkste Boeddhistische
centra van Nepal zoals Lumbini,
Boudhanath en Swyambhunath. 's
Avonds worden al deze monumenten
met honderden boterlampjes verlicht.
Een waar schouwspel.

29 mei: Everest Day
Nepal viert elk jaar op 29 mei Mt. Everest
Day ter nagedachtenis aan de eerste
beklimming tot de top van de Mount
Everest door Sir Edmund Hillary en
Tenzing Norgay Sherpa in 1953.

28 mei: Dag van de Republiek
De Dag van de Republiek is een
nationale feestdag in Nepal. Het
herdenkt de datum waarop de eerste
bijeenkomst van de constituerende
macht van Nepal plaatsvond op 28 mei
2008. Toen werd het 240-jarige bewind

Deze dag wordt gevierd met
herdenkingsevenementen, optochten
en speciale festiviteiten in Kathmandu
en de Everest-regio.
De ‘Mount Everest Dag’-viering is een
belangrijke gelegenheid voor de
promotie van het bergtoerisme in
Nepal.
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19 – 21 juni: Tiji Festival
Het Tiji festival is een jaarlijks terugkerend
evenement dat plaatsvind in Lo Mantang (Upper Mustang). De naam is
een afkorting van het woord "Tempa
Chirim" wat de overwinning betekent
van Lord Boeddha's incarnatie "Dorjee
Sonnu" op een demon genaamd “Man
Tam Ru”, een kwaadaardig wezen dat
zich voedt met mensen en stormen en
droogtes veroorzaakt. Het Tiji-festival vind
meestal plaats in juni en duurt 3 dagen.
Tijdens deze viering worden er door de
monniken van Lo-Manthang’s
"Choedhe" klooster religieuze en
spectaculaire dansen uitgevoerd.

Het ‘Ropain-festival’ laat de boeren hun
stress even vergeten en brengt hen een
vrolijk moment van samenhorigheid. Het
festival bestaat uit een traditionele
viering met zang, dans en met
moddergevechten onder mekaar.

29 juni: Ropain Festival
Het festival van de rijstvelden.
Het Ropain-festival is een belangrijke
dag in Nepal, waar 80% van de
bevolking nog steeds van de landbouw
leeft. Ropain betekent plantage en is
gerelateerd aan de rijstplant. Rijst is het
hoofdvoedsel van Nepal. De rijstzaadjes
die vóór de moesson worden gezaaid,
worden op de Ropain dag overgeplant
in de rijstvelden. Continu werken in zon,
regen en modder is een zware job.
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EEN GREEP UIT DE NEPALESE ACTUA

Corona cijfers in Nepal

wordt geconfronteerd met een groot
aantal infecties door een poreuze grens
met India, dat tot de landen behoort
met het hoogste aantal infecties
wereldwijd.

Versoepeling van de lockdown

Sinds eind februari de eerste
vaststelling van een Corona besmetting
in Nepal werd gemeld, heeft dit virus
er recent zijn opmars begonnen.
Het aantal besmettingen stijgt de
laatste weken aan een tempo van
enkele honderden per dag, doch het
aantal dodelijke slachtoffers blijft voor
een land met iets meer dan 30 miljoen
inwoners toch beperkt tot 18 op dag
van vandaag.
Er zijn echter enkele opmerkelijke
vaststellingen:
De Nepalese regering heeft een
substantieel hoog aantal COVID-19gevallen gemeld onder de jonge
bevolking. Het hoogste aantal COVID19-infecties komt voor bij mensen
tussen de 21 en 30 jaar oud, gevolgd
door de leeftijdsgroepen van
respectievelijk 11-20 jaar en 31-40 jaar.
Sinds 13/06 zijn er 1.792 gevallen
onder mensen tussen de 21 en 30 jaar,
wat neerkomt op bijna 39 procent van
de totale infecties in het Himalayaland. Nepalese functionarissen en
deskundigen zeggen dat het hoge
besmettingspercentage onder jongeren
te wijten is aan het feit dat de meeste
geïnfecteerde Nepalezen werknemers
zijn die terugkeerden uit India. Meer
dan 85 procent van degenen die
besmet zijn met COVID-19 in Nepal,
zijn teruggekeerd uit India. Nepal

De regering van Nepal, die sinds 24
maart een totale lockdown had
afgekondigd, heeft recent de
modaliteiten daarvan herzien. Enkele
van de beperkende maatregelen zullen
worden versoepeld na een recent
kabinetsbesluit.

De beperking van de exploitatie van
veel activiteiten die de levens van
velen in het land, en op zijn beurt de
economie hadden beïnvloed, worden
opgeheven. Sommige diensten zullen
echter nog langer moeten wachten op
hun beurt om de activiteiten te mogen
hervatten. Er zijn drie fasen
aangewezen voor hervatting van alle
diensten, waarbij de meeste activiteiten
in de eerste fase vanaf 15 juni terug
van kracht werden.
Veiligheidsmaatregelen en protocollen
zullen strikt moeten worden nageleefd
tijdens het uitvoeren van de meeste
activiteiten. De diensten die voorlopig
opgeschort blijven zijn onder andere
de scholen, hogescholen, onderwijs- en
opleidingscentra en alle binnenlandse
en internationale vluchten, behalve
evacuatie- en repatriëringsvluchten.
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Repatriëringsvluchten naar
Nepal
Geconfronteerd met kritiek op de
repatriëringsvluchten ad hoc, heeft de
regering na bijna drie maanden van
lockdown eindelijk een voorlopige lijst
van chartervluchten aangekondigd om
Nepalezen die in het buitenland
gestrand zijn terug te brengen. Op
donderdag 11 juni landden de eerste
twee vluchten volgens het vooraf
geplande schema van de Nepalese
regering en gecharterd door de
regering van Koeweit met enkel
vrouwelijke arbeidsters.
Er was vorige week verontwaardiging
op sociale media nadat de eerste
vluchten op 5 juni vanuit de VAE en
Birma passagiers terugbrachten die
niet op de prioriteitenlijst stonden van
degenen die onmiddellijke evacuatie
nodig hadden. De lijst bevatte
ontslagen werknemers, vrouwen,
zwangere en gehandicapte Nepalezen
en diegenen die gestrand waren nadat
hun kortlopende visa waren verlopen.
Volgens de regering was de vertraging
veroorzaakt door het voorbereiden van
test- en quarantainevoorzieningen bij
aankomst voordat ze binnenkomende
chartervluchten toestonden. Vorige
woensdag vaardigde het ministerie
van Toerisme en Burgerluchtvaart een
voorgestelde dienstregeling uit voor
vluchten voor de komende twee
weken om dringend 24.148 Nepalezen
vanuit het buitenland terug naar huis
te brengen. Hiervoor zullen diverse
luchtvaartmaatschappijen tussen 14 en
25 juni 35 internationale
chartervluchten uitvoeren. Alle
passagiers zullen op het vliegveld met
het befaamde PCR- wattenstaafje
getest worden, en naar de
opvangcentra in de Kathmandu-vallei

gebracht worden. Deze worden voor
elk van de zeven provincies apart
gehouden. Ze zullen daar twee dagen
wachten op resultaten, en als ze
negatief worden bevonden,
teruggebracht worden naar hun
thuisprovincies, waar ze twee weken
in quarantaine moeten gaan of zichzelf
moeten isoleren. Als ze positief zijn,
worden ze naar isolatieafdelingen in
Kathmandu gebracht.

Grensconflicten met India
Nepal en China zijn boos over de
recente publicatie van een nieuwe
kaart van het grensgebied in de streken
van Kasjmir en Ladakh. De kaart
bevatte enkele van de met Nepal
betwiste gebieden binnen de grenzen
van India. De internationale grens
tussen twee landen wordt nog steeds
door bilaterale verdragen bepaald. Elk
eenzijdig soort actie kan geen legitieme
claim op hun aanwezigheid opleveren.
Het parlement van Nepal heeft hierop
van zijn zijde formeel een herziene
kaart van het land goedgekeurd, met
inbegrip van drie gebieden die het
betwist met zijn gigantische buurland
India. De nieuwe kaart vermeld als
extra een relatief kleine regio hoog in
de Himalaya, maar het heeft de
spanningen tussen twee van 's werelds
grootste mogendheden, India en
China, doen oplopen. In Nepal, dat
tussen beide is ingeklemd, hebben
mensen woedend gereageerd door te
protesteren en India te beschuldigen
van het negeren van de soevereiniteit
van het land. In de afgelopen maanden
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heeft een nieuwe Indiase weg op een
strategische bergpas de spanningen
aangewakkerd. Als klap op de vuurpijl
zitten India en China al vast in een
militaire impasse in de noordelijke
regio Ladakh, waar hun troepen al
wekenlang het hoofd moeten bieden.
Hiervan hebben we gisteren 16/06
jammer genoeg de gevolgen kunnen
zien door een militair conflict met
doden zowel aan Indische als aan
Chinese zijde. Nepal en India delen
een open grens van ongeveer 1.880 km.
De twee landen hebben nu definitieve
kaarten gemaakt die 98% van de grens
beslaan, maar de Lipulekh-pas,
Kalapani en Limpiyadhura in het
westen van Nepal behoren tot de
gebieden die nog steeds worden
betwist.
Ondertussen keurde het Huis van
Afgevaardigden unaniem de nieuwe
administratieve en politieke kaart van
Nepal goed met inbegrip van de
gebieden Kalapani, Limpiyadhura en
Lipu Lekh, die meer dan vijf decennia
door India werden bezet.
De aanpassing van het nationale
embleem van Nepal werd gezien als
een blijkvan ongekende eenheid in het
politieke spectrum van Nepal.

Vreedzame betogingen door de
Nepalese jeugd
Honderden jonge demonstranten
namen op dinsdag 9 juni deel aan een
betoging in Kathmandu om onder
andere betere test- en
quarantainevoorzieningen te eisen om
de pandemie van het coronavirus
(COVID-19) beter te bestrijden.
Demonstranten marcheerden door de
straten terwijl ze leuzen scandeerden,
toen de veiligheidstroepen
waterkanonnen inzetten om de
menigte uiteen te drijven. Tien
demonstranten werden tijdens deze
demonstratie gearresteerd.
Meer demonstraties waren op korte
termijn te verwachten, en gebeuren
nog steeds tot op de dag van vandaag.

Duizenden mensen verzamelden reeds
op een grote verkeersader in
Kathmandu.
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Eerder deze week gebruikte de politie
knuppels, waterkanonnen en traangas
om de protesten in de buurt van de
residentie van de premier te
onderbreken. Demonstranten eisen
betere quarantainevoorzieningen, meer
tests en meer transparantie bij de
aankoop van medische benodigdheden
om de crisis te bestrijden.
De Nepalese regering zegt dat ze
ongeveer $ 89 miljoen heeft uitgegeven
om de pandemie te bestrijden,
ongeveer 310.000 tests heeft uitgevoerd
en ongeveer 158.000 mensen in
quarantaine heeft geplaatst. Maar
activisten houden vol dat dit niet
genoeg is in een land met 30 miljoen
mensen.

Discriminatie op basis van kaste
Op kaste gebaseerde discriminatie
blijft een nationale tragedie, maar
wordt zelden besproken. Terwijl de
wereld vecht tegen COVID-19, oogstte
de dood van een aantal jonge mannen
in Rukum, Nepal de nationale
aandacht en haalde dit de
krantenkoppen op elk nieuwsportaal.
De mannen stierven echter niet aan
COVID-19; in plaats daarvan werden
ze vermoord vanwege kastediscriminatie. Wat was de reden? Eén

van de vermoorde jongeren was een
Dalit; zijn aanstaande bruid, een
Thakuri - een van de 'hogere kaste'.
Nepal werd op 4 juni 2006 vrij
verklaard van kaste-discriminatie,
maar bijna 14 jaar sinds deze
verklaring worden mensen uit de
zogenaamde "lagere kaste" nog steeds
geconfronteerd met discriminatie en
wordt hun bepaalde
basisvoorzieningen en infrastructuur
ontnomen. Volgens artikel 24 van de
grondwet van Nepal mag niemand
worden onderworpen aan enige vorm
van discriminatie op grond van zijn /
haar afkomst, kaste, stam,
gemeenschap, beroep of fysieke
conditie. Elke daad van discriminatie is
strafbaar en de slachtoffers hebben het
recht om schadevergoeding te krijgen.
Er bestaat echter nog steeds
discriminatie en de samenleving blijft
verdeeld tussen 'hogere kaste' en
'lagere kaste'. Kaste-discriminatie is
niet iets dat recentelijk in Nepal is
ontstaan. Het is een cultureel en sociaal
fenomeen dat al duizenden jaren deel
uitmaakt van de tradities van het
hindoeïsme en mensen verdeelt
volgens kaste in een hiërarchische
volgorde op basis van hun afkomst.
Sinds het einde van de monarchie in
Nepal heeft de regering moeite gehad
om dit soort discriminatie te
belemmeren, en dit met beperkt
succes, terwijl ze tegelijkertijd de
religieuze vrijheid in een veelgeprezen
seculiere staat onderschrijft. De
inspanningen van verschillende
regeringen, zoals wetswijzigingen, zijn
drastisch onvoldoende gebleken, ook
al is discriminatie op grond van kaste
van een religieuze traditie veranderd
in een schending van de
mensenrechten met internationale
gevolgen.
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BNFA steun voor de armsten in
Nepal
BNFA wil zich inzetten om de armsten
in Nepal te steunen die het momenteel
door de economische en
gezondheidscrisis moeilijk hebben.

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.

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
Onze vzw kan geen fiscale attesten
voor belastingvermindering afleveren
voor stortingen van meer dan 40,00 €
op jaarbasis.
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