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Nepal de laatste maanden ook nog af te
rekenen met overstromingen en
landverschuivingen ten gevolge van een
extreem zware moesson. Tot overmaat van
ramp kregen de boeren in de streek van
Kathmandu te maken met een
sprinkhanenplaag, die een deel van de
oogsten verslonden.

Beste Nepal liefhebbers,
De wereldwijde uitbraak van de COVID-19
pandemie, en de daaropvolgende lockdown
hebben ons allemaal op onvoorstelbare
manieren uitgedaagd. Nagenoeg geen enkele
plaats in de wereld ontkomt aan de ellende
van dit coronavirus. Nepal vormt daarop geen
uitzondering. De economische en sociale
gevolgen van deze crisis zullen naar
verwachting enorm zijn. Nadat de Nepalese
regering op 22 juli de nationale lockdown heeft
opgeheven, stijgt het aantal corona
besmettingen in de vallei van Kathmandu
momenteel exponentieel. De ziekenhuizen in
de hoofdstad kunnen de toevloed van COVID19 patiënten niet meer aan, en nieuwe
gevallen worden gewoon terug huiswaarts
gestuurd. De pandemie veroorzaakt in Nepal
niet enkel een ongekende gezondheidscrisis,
maar ook een voedselcrisis. Voedselgebrek en
honger liggen op de loer.
Behalve de ontelbare problemen die de
corona-pandemie met zich meebrengt, kreeg

De absolute armoede in Nepal was de
afgelopen 20 jaar met de helft afgenomen tot
25% van de totale bevolking. De voornaamste
reden hiervoor was een hoger gezinsinkomen
toegeschreven aan de lonen van Nepalese
arbeiders in het buitenland. Door de COVID-19
pandemie zijn vele van de Nepalese
gastarbeiders werkloos geworden, waardoor
de geldtransacties gestopt zijn. Een daling van
deze financiële overschrijvingen zou Nepal een
decenium kunnen terugbrengen op vlak van
gezondheidszorg en economische
vooruitgang.
De Nepalese regering kon ondertussen wel
rekenen op de goedkeuring van een COVID-19
project voor noodhulp en gezondheidszorg ter
waarde van 29 miljoen US$, om het land te
helpen de pandemie in te dijken en de
volksgezondheid te versterken. Deze
overeenkomst werd op 7 april afgesloten tussen
de Wereldbank en het lokale Ministerie van
Financiën.

Danny Verhasselt
Secretaris BNFA
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ACTIVITEITEN JULI – AUGUSTUS 2020
Ten gevolge van de COVID-19 epidemie in ons land, werd door de veiligheidsraad
nog steeds 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 of zullen worden, mits het respecteren van opgelegde veiligheidsvoorschriften om extra coronabesmettingen te beperken.

19 juli: Gathemangal of
Ghantakarna-festival
Gathemangal of Ghantakarna
Chaturdahi is een festival dat in de vallei
van Kathmandu voornamelijk door de
Newari-gemeenschappen wordt
gevierd in de zomermaanden juli of
augustus op basis van de lokale
maankalender. Het is gebaseerd op de
legende van de demon Ghantakarna
die de lokale bevolking lastig viel en
later door een kikker in een moeras werd
verdronken. Mensen herdenken het
festival door een demon uit stro te
maken en deze later te verbranden. Ter
gelegenheid van dit festival spijkeren de
Newari een metalen constructie met
drie tanden boven hun deuren om het
kwaad af te weren.

samenwerkte met de Naga's om de
regen tijdens de moesson te beheersen,
aangezien de Naga's worden
beschouwd als de bron van water. Op
deze dag hangen toegewijden een foto
van Naga-goden boven hun
deuropening en bieden gebeden,
wierook, bloemen, speciale lekkernijen
en melk aan de Naga-goden aan, uit
dankbaarheid voor het beeindigen van
de hevige regenval.

03 augustus: Rakshya Bandhan
of Janai Purnima

25 juli: Nag Panchami
Tijdens de viering van Nag Panchami
voeren de Nepalezen specifieke
gebeden uit voor de slangengoden of
de Naga’s. Er wordt aangenomen dat
Nag Panchami de overwinningsviering is
van een machtige Tantrische koning die

Janai Purnima is een van de meest
heilige en belangrijke festivals van de
hindoe-religie. Het festival viert de band
van puurheid en veiligheid. Volgens de
Nepalese kalender valt dit festival op de
dag van de volle maan van de
Shrawan- of Bhadra-maand. Dit jaar valt
het op 3 augustus. Janai betekent
‘gezegende draad’ en Purnima
betekent ‘volle maan’. Op deze dag
voeren hindoeïstische Nepalese
mannen, voornamelijk uit de Brahmin en
Chhetri kaste, hun jaarlijkse ritueel uit om
de Janai te veranderen. De ‘Janai’ is
een gezegende draad van katoen dat
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over de borst wordt gedragen. Andere
mensen die de Janai niet dragen,
dragen een heilige kleurrijke draad
genaamd “Doro of Raksha Bandhan”
om de pols. Er is een overtuiging dat
deze gezegende koord wordt gedragen
voor veiligheid en bescherming. Volgens
het wijdverspreide geloof wordt de
Raksha Bandhan gezuiverd door
mantra's uit de Veda's en wordt het
daarom beschouwd als een symbool
van bescherming.
Mensen die in de Terai-regio wonen,
vieren deze dag als het Rakhi-festival
voor het versterken van de band van
liefde tussen zussen en broers.
Op deze dag wordt een speciaal
gerecht met de naam ‘Kwati’ bereid,
dat als feestmaal met de rest van de
familie wordt genuttigd. Kwati is een
soep gemaakt van een mix van negen
verschillende soorten gekiemde bonen.

troost uit het feit dat de heilige koe de
overleden zielen veilig heeft vervoerd op
hun reis na het leven. Kinderen verkleed
als koeien, Sadhu’s en andere grillige
karakters van allerlei aard vullen de
straten. Speciale nummers van lokale
tijdschriften worden verspreid vol satire
en grappen over gereputeerde en
beroemde mensen.

11 augustus: Krishna
Janmashtami
Janmashtami is de geboortedag van Srii
Krishna. Lord Krishna zou geboren zijn in
de hindoe maand Shravan
(augustus/september) op de achtste
dag na de volle maan om middernacht.

04 augustus: Gai Jatra
Het Gai Jatra-festival is gewijd aan de
ziel van de overledenen, en is ook een
straatfestival van komedie en politieke
satire. De ‘gai’ of koe is heilig voor de
Hindoes aangezien ze Laxmi, de godin
van rijkdom, vertegenwoordigt. Er wordt
aangenomen dat ze de zielen van de
behoeftigen naar de poorten van de
hemel leidt. Het festival is ook een
gelegenheid voor satire, grappen en
kleurrijke processies. Mensen die hun
familieleden hebben verloren, putten

Op deze feestdag vasten de toegewijden van Krishna tot middernacht.
Rond middernacht wordt een pop die
de baby Krishna voorstelt heen en weer
gewiegd in een met bloemen bedekte
wieg en vervolgens breekt men het
vasten met een feestmaal. In veel huizen
wordt een zilveren wiegje vereerd als
symbool van de geboorte van Krishna
en van zijn belofte de wereld te
bevrijden van het kwaad.
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21 augustus: Teej festival
Teej, dat steeds plaatsvindt in de maand
augustus, is een festival dat drie dagen
lang door vrouwen in heel Nepal wordt
gevierd. Gehuld in rode sari's, rode tika,
en rode armbanden, zingen en dansen
vrouwen dagenlang op traditionele
volksliederen. Het is vooral belangrijk
voor gehuwde vrouwen, wanneer ze
een speciale uitnodiging krijgen om hun
ouderlijk huis te bezoeken en te feesten.
Na een lang feest, ook wel bekend als
Dar, gaan de vrouwen 24 uur lang
vasten, waarbij de meesten niet eten of
zelfs geen water drinken. Wat
fascinerend is, is om vrouwen van alle
leeftijden, jong en oud, urenlang te zien
dansen in de hitte, regen, een hele dag
lang zonder een druppel water of eten.
Vrouwen in rode sari die in de rij staan
om te bidden en bloemen, fruit en
wierook te offeren bij de dichtstbijzijnde
Shiva-tempel op de dag van Teej. Het is
een lust voor het oog in de
Pashupatinath-tempel, waar duizenden
vrouwen gedrapeerd in rood en groen
het terrein van de tempel verdringen.
Waarnemers kunnen foto's maken van
deze vrolijk dansende vrouwen, waarbij
soms vrouwelijke buitenlandse toeristen,
worden gevraagd om mee te doen aan
de feestvreugde. De betekenis van zo'n
festival is dat vrouwen om speciale
zegeningen van Lord Shiva vragen om
een goede echtgenoot in hun leven te
hebben, terwijl ze bidden voor een lang
leven en welvaart. Op de laatste dag
van dit driedaagse festival stellen
vrouwen zeven verschillende Goden
tevreden door hen voedsel, geld en
verschillende offergaven aan te bieden,
en ook te baden in rode modder en hun
tanden te poetsen met Datiwan (takken
van een specifieke struik) in de hoop dat
dit hun lichaam en ziel zuivert.
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EEN GREEP UIT DE NEPALESE ACTUA

Corona cijfers in Nepal

De vrees dat het Corona-virus vanuit het
westen van Nepal, waar veel mensen
wonen die in India werken, ging
overslaan naar de vallei van Kathmandu
is ondertussen bevestigd. Vanwege de
snelle piek in de nieuwe gevallen in
Kathmandu, zijn alle bedden en
intensive-care afdelingen die
beschikbaar zijn in ziekenhuizen,
allemaal toegewezen aan COVID-19
patiënten. Nieuwe patiënten kunnen
niet meer opgenomen worden en
worden asymptomatische patiënten
terug huiswaarts gestuurd, terwijl er een
oplossing gezocht wordt voor de
andere, meer ernstige patiënten.
Doordat er geen bedden meer
beschikbaar zijn voor nieuwe patiënten,
zijn ambtenaren van het Ministerie van
Gezondheid zelfs gestopt met het
contacteren van besmette mensen om
hen te informeren over hun
testresultaten. Ambtenaren van de
afdeling Epidemologie en
Ziektebestrijding rekenen nu op de 100
bedden isolatieafdeling die is opgezet in
het Kathmandu Medical College-

ziekenhuis in Duwakot. Artsen van het
Ministerie van Volksgezondheid
erkennen dat de situatie in de Vallei van
Kathmandu alarmerend is, maar zeggen
dat er geen andere opties zijn dan het
respecteren van de voorzorgsmaatregelen. Daarom worden de inwoners
extra gesensibiliseerd om bij
bijeenkomsten een onderlinge afstand
te bewaren en mondmaskers te dragen.
Vorige zondag werd in bepaalde
gebieden binnen de Vallei opnieuw een
lokale lockdown ingevoerd. Het
Ministerie heeft tevens hotels, restaurants
en eetgelegenheden aanbevolen om
de regels strikt te volgen op risico van
sluiting. Een avondklok tussen 19.00 en
07.00 uur, en de invoering van de
oneven-even nummerplatenregel zowel
voor openbaar als particulier transport
zou moeten voorkomen dat er nog veel
mensen de vallei binnenkomen.

Opheffing van de nationale
lockdown
De regering van Nepal, die sinds 24
maart een totale lockdown had
afgekondigd, heeft deze op 22 juli
opgeheven. Er blijven echter nog een
aantal beperkende maatregelen.
Zo werd beslist dat de internationale en
binnenlandse vluchten pas vanaf 17
augustus hervat zouden kunnen worden.
Gisteren werd deze beslissing al
herroepen en werd de heropstart van
het luchtvaartverkeer in- en uit Nepal
uitgesteld tot 1 september. Terwijl het
aantal Corona-besmettingen nog
exponentieel stijgt, heeft de regering de
lockdown opgeheven om de
economische gevolgen van de
pandemie te verminderen. Privé vervoer
over de weg werd op basis van even en
oneven nummerplaten terug
toegestaan. Het openbaar vervoer werd
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enkel in Kathmandu heropgestart terwijl
de langeafstandsbussen pas vanaf 17
augustus hun werk zullen mogen
hervatten. Scholen blijven tot nader
order nog steeds gesloten tot 1
september.

Repatriëringsvluchten naar
Nepal
Slechts een tiende van de naar
schatting 300.000 in het buitenland
gestrande Nepalese arbeiders die naar
huis willen terugkeren, is de afgelopen
zes weken effectief kunnen terugkeren
vanwege het beperkte aantal vluchten
op de luchthaven van Kathmandu.
Hoewel Nepal heeft besloten de
repatriëringsvluchten te betalen voor
sommige van zijn arbeiders die in het
buitenland zijn gestrand als gevolg van
de COVID-19-crisis, zijn er gewoon niet
genoeg vluchten om de naar schatting
300.000 arbeiders in de Golf en Maleisië
die naar huis willen komen, terug te
halen. Sinds 15 juni zijn slechts 30.000
Nepalese arbeiders teruggevlogen met
repatriëringsvluchten, en zelfs
werkgevers die bereid zijn
chartervluchten te betalen om
ontslagen werknemers naar huis te
sturen, krijgen geen toestemming van de
luchthavenautoriteit in Kathmandu. De
overheid heeft een limiet gesteld aan
het aantal dagelijkse
repatriëringsvluchten vanwege de
beperkte capaciteit om passagiers te
testen, in quarantaine te plaatsen en te

vervoeren bij aankomst op de
luchthaven van Kathmandu. Vanaf 1
september zouden reguliere
internationale vluchten met beperkte
frequentie en bestemmingen
toegestaan worden. Vorige week heeft
Nepal een richtlijn uitgevaardigd om de
kosten te dekken voor het naar huis
vliegen van sommige categorieën
Nepalese werknemers die in het
buitenland vastzitten, met behulp van
het Foreign Employment Welfare Fund.
Zelfs als deze richtlijn wordt
geïmplementeerd, is het niet duidelijk
hoe werknemers naar huis zullen komen
als er niet genoeg vluchten zijn. De
'Repatriëring van gestrande Nepalese
werknemers in buitenlandse
tewerkstelling als gevolg van COVID-19,
2020'-richtlijn werd opgesteld als reactie
op het voorlopige bevel van het
Hooggerechtshof eerder deze maand
om oordeelkundig gebruik te maken van
het fonds dat nu meer dan 5,7 miljard
NRs omvat en samengesteld werd uit
bijdragen van alle Nepalezen die in het
buitenland werken.
De richtlijn erkent dat ontheemde
werknemers in hun eerste contractjaar
tot de meest kwetsbaren behoren,
aangezien ze nog steeds moeite
hebben om de aanwervings- en
reiskosten terug te betalen die verband
houden met hun tewerkstelling, en die
vaak informeel geleend werd aan hoge
rentetarieven.
Werkgevers die contracten schenden
door niet de verantwoordelijkheid op
zich te nemen voor de repatriëring van
werknemers of door hun salarissen en
andere rechten te vereffenen, zullen de
komende vijf jaar door de FEB worden
uitgesloten van het rekruteren van
Nepalese werknemers.
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Net als bij heel wat anders in Nepal, ligt
de uitdaging nu in de uitvoering van de
richtlijn. Het vereist dat ambassades en
wervingsbureaus bijzonder responsief en
proactief zijn om migranten te helpen
die voldoen aan de criteria voor
repatriëringondersteuning.
De Nepalese regering moet ook een
meer proactieve rol spelen via
diplomatieke inspanningen, vooral met
landen waarmee ze bilaterale
arbeidsovereenkomsten hebben
gesloten. Een keerzijde is dat
werknemers die geen geldige
arbeidsvergunning hebben, en die
tijdens deze crisis tot de meest
kwetsbaren behoren, niet zullen kunnen
profiteren van dit bijdragende fonds. Dit
geldt ook voor het huishoudelijk
personeel dat vanwege het verbod via
illegale kanalen reisde. Maar er zijn ook
anderen die zouden kunnen ingrijpen
om een fonds op te zetten, zoals de
ontwikkelingspartners van Nepal en de
particuliere sector. Recruiters hebben
onlangs 3,5 miljoen NRs bijgedragen aan
het COVID-19-fonds van de premier, dat
gebruikt kan worden voor
migrantenspecifieke behoeften. De
pandemie heeft echter een grove
onvoorbereiding van Nepal op
noodhulp aan migranten blootgelegd.

Noodweer in Nepal
Noodweer heeft half juli in Nepal tot
overstromingen en aardverschuivingen
geleid. Daardoor zijn zeker veertig
mensen om het leven gekomen.
Duizenden zijn dakloos geworden. Er zijn
bovendien nog verscheidene vermisten,
maakten de autoriteiten bekend. Het
district Myagdi, 200 kilometer ten
noordwesten van
hoofdstad Kathmandu, is het zwaarst
getroffen door het noodweer. Er werden
twintig lichamen geborgen. Bij de
zoekacties naar andere slachtoffers
maakten reddingswerkers onder meer
gebruik van helikopters. Ze konden tot
dusver vijftig personen in veiligheid
brengen, elf gewonden werden naar
een ziekenhuis in de buurt gebracht.
Ook in de streek van Sindupalchowk, het
episch centrum van de aardbeving van
April 2015, werden een aantal dodelijke
aardverschuivingen gemeld.
Wateroverlast en grondverschuivingen
komen in Nepal veel voor tijdens de
moessonperiode, de regentijd die loopt
van juni tot eind september.

Ideeën voor de heropstart van
het toerisme in Nepal
De reis- en toerismebranche ligt ten
gevolge van de COVID-19 pandemie
gedurende de afgelopen vier maanden
volledig stil. Sommige landen hebben de
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piek bereikt en hebben hun interne en
clustertoeristische activiteiten opnieuw
opgestart, terwijl andere voorzichtig
toezien en heropening overwegen. Het
is duidelijk dat de meeste landen over
de hele wereld momenteel hun
lockdowns en reisbeperkingen
versoepelen door de noodzakelijke
gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in
te voeren en op te leggen. De wereld
streeft er vandaag naar om het toerisme
weer op gang te brengen. Nepal is een
van de meest veerkrachtige
bestemmingen en de onlangs
gepubliceerde ‘Operationele Richtlijnen’
moedigen belanghebbenden uit de
industrie aan om zich voor te bereiden
op het hervatten van het toerisme. Maar
"Protocollen en Richtlijnen" zijn niet
voldoende, vooral niet in dit nieuwe
normaal, wanneer reizigers zeer selectief
en gevoelig zijn over hun favoriete
bestemmingen, wier lot gebaseerd zal
zijn op paraatheid en efficiëntie van het
beheer, waardoor het vertrouwen van
de reizigers wordt gewekt. Vanuit de
Nepal Tourism Board werden 5 criteria
gedefinieerd die door de reis- en
toerismebranche uitgevoerd zouden
moeten worden om het toerisme weer
op gang te krijgen:
1. Human Capital Development (HCD) programma's voor de effectieve
implementatie van operationele
richtlijnen. De praktische en effectieve
implementatie van protocollen en
richtlijnen moet op dit moment de
topprioriteit zijn, wat vraagt om
opleidingsprogramma’s om de
vaardigheden van het reispersoneel in
het algemeen te verbeteren en te
versterken. We kunnen alleen de
paraatheid en effectiviteit van Nepal
garanderen als er in alle toeristische
diensten met getraind personeel
gewerkt wordt.

2. Lancering van het
certificeringsprogramma of voorzien van
een veiligheidscertificaat voor de hele
toeristische sector. Veel landen en
bestemmingen hebben zich aangemeld
voor het bekomen van het wereldwijde
veiligheids- en hygiënelabel ("Safe
Travels") van de World Travel & Tourism
Council (WTTC). Evenzo zou de regering
en de bestemmingsautoriteiten van
Nepal hun certificeringsprogramma of
veiligheidslabel voor hotels, restaurants,
luchtvaartmaatschappijen, transport,
verhuur en andere dienstverleners
moeten invoeren, die voldoen aan de
gestandaardiseerde hygiëne- en
veiligheidsprotocollen, wat op hun beurt
het vertrouwen van de reizigers zal
vergroten. Het heeft ook een periodiek
monitoring- en controlemechanisme
nodig, wat een opdracht kan zijn
waarbij het ministerie, de dienst voor
toerisme, de toeristenpolitie en alle
andere relevante autoriteiten op de
bestemming betrokken zijn.

3. Geleidelijke hervatting van de
luchtvaart. Als alle veiligheids- en
hygiëneprotocollen zijn ingevoerd, zou
de herstart van de luchtvaart de
toegangspoort zijn tot het herstarten van
het toerisme of het herstel van het
toerisme. Met de ervaring van diverse
succesvolle repatriëringsvluchten van en
naar Tribhuwan International Airport, zijn
ze nu praktisch verzekerd en vrijwel klaar
voor de hervatting van binnenlandse
vluchten, en konden ze geleidelijk en
systematisch regionale en internationale
vluchten hervatten onder gunstige
omstandigheden en volgens de
verwachte vraag van de markt.
4. Modaliteit voorbereiden voor de
versoepeling van reisbeperkingen en
formaliteiten: Het versoepelen van
reisbeperkingen is fundamenteel om het
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toerisme weer op gang te brengen,
maar het vereist weloverwogen
besluitvorming met passende
maatregelen om de verspreiding van
COVID-19 te beheersen, waarmee
reizigers rekening moeten houden.
Ondertussen zouden het versoepelen
van reisformaliteiten zoals Visa bij
aankomst (e-visum), eenvoudig en
naadloos inchecken en uitchecken bij
aankomst en vertrek, enz. erg handig en
bemoedigend zijn voor de reizigers.
5. Promoten van Nepal als
reisbestemming.
Bestemming Nepal zou meer gepromoot
moeten worden op de reismarkt, met de
laatste updates en de middelen om
mensen te inspireren tijdens deze
crisisfase en hen uit te nodigen om
Nepal eventueel later te bezoeken.
Voorlopig zou Nepal zich kunnen
concentreren op het verspreiden van
regelmatige of periodieke updates van
reisinformatie via belangrijke nationale
en internationale mediakanalen, sociale
media / digitale marketingkanalen en
mediabedrijven, organisaties en
platforms van partners die zijn
aangesloten bij de Nepal Tourism Board.
Promotie door middel van video's die de
paraatheid, bereidheid en
vastberadenheid van Nepal laten zien
om toeristen te verwelkomen in de
nieuwe norm om veiligheids- en
hygiënenormen te waarborgen. Men
kan stellen dat deze crisis Nepal een
speciale kans heeft gegeven om het
toerisme opnieuw op te starten met
algemene beleidshervormingen en met
de beste strategieën om de toekomst
van reizen en toerisme in Nepal aan te
pakken. Het zal natuurlijk veel wilskracht
en een intrinsieke motivatie vereisen met
leiderschap en de autoriteiten voorop.

De impact van COVID-19 op het
onderwijs en de gezondheid van
de Nepalese jeugd
20% van de kinderen eet minder, 52%
studeert helemaal niet thuis
Een enquête onder de Nepalese jeugd
tijdens de lockdown heeft bevestigd wat
experts vreesden: de meerderheid van
hen heeft door de corona-crisis een
negatieve invloed gehad op vlak van
onderwijs en voeding.
Meer dan de helft van de
ondervraagde gezinnen meldde een
verlies aan banen of inkomsten,
waardoor een derde van de
huishoudens te kampen had met een
tekort aan voedsel, medicijnen en
andere benodigdheden.
Volgens de eerste van een maandelijkse
enquête die eind mei landelijk werd
gehouden door UNICEF Nepal en
Sharecast Initiative, heeft de lockdown
het meest direct gevolgen gehad voor
de kinderen in die huishoudens.
Aangezien er ondertussen meer dan
twee maanden zijn verstreken sinds de
enquête werd gehouden, is de situatie
voor de Nepalese jeugd ondertussen
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waarschijnlijk nog slechter. Ongeveer
7.500 huishoudens met ten minste één
kind kwamen aan bod in deze enquête,
waarvan meer dan 70% van de ouders
in de landbouw terwerkgesteld zijn en
een kwart op een vaste baan kon
rekenen.
Provincie 2 (provincie in de zuidoostelijke
regio van Nepal met als hoofdstad
Janakpur) meldde de hoogste
percentages banen en inkomstenverlies
(77%), en degenen wier inkomen het
meest werden getroffen door de COVID19-lockdown, woonden voornamelijk in
de submetropolen. Mensen die in grote
steden en in de provincie Gandaki
woonden, werden minder getroffen
door de sluiting.
Dit betekent zeker dat de pandemie en
de lockdown de reeds scheve
inkomensverschillen binnen Nepal
vergroten. Degenen die minder dan
20.000 NRs (ongeveer 190,00 €) per
maand verdienden, waren degenen
van wie het levensonderhoud het meest
negatief werd beïnvloed door de
gevolgen van de pandemie op de
economie.
Huishoudens die de dupe werden van
dit inkomensverlies, meldden een tekort
aan voedsel, medicijnen, brandstof en
andere benodigdheden. Sinds het
onderzoek in mei werd gehouden,
hadden veel huishoudens al te weinig
voedsel en waren er verstoringen in de
toeleveringsketen. Geldtransfers van
Nepalezen die in het het buitenland
werken, zijn in april gehalveerd in
vergelijking met dezelfde maand vorig
jaar.
Hoewel 64% van de ondervraagden zei
dat er geen tekorten waren, meldden
plattelandsrespondenten in
Sudurpaschim en Provincie 2 de meeste

voedseltekorten. De tekorten kwamen
tot uiting in gezinnen die geen vlees,
eieren, zuivelproducten en bepaalde
groenten konden betalen. Dit zal naar
verwachting de ondervoeding onder
Nepalese kinderen onder de vijf jaar
doen toenemen, van wie 43% al
ondervoed was.
Meer dan de helft van de kinderen in de
provincie Karnali is het slachtoffer van
onvoldoende voeding. Veel van de
meest kwetsbare kinderen die
schoolmaaltijden kregen, hebben de
afgelopen vijf maanden niet naar school
kunnen gaan en hebben aldus deze
aanvullende voeding mislopen.
Een op de vijf huishoudens die in mei in
de enquête werden ondervraagd, zei
dat hun kinderen een kleinere variëteit
en kleinere porties kregen in minder
maaltijden. Het is begrijpelijk dat de
daling van de voedselinname het
hoogst was in huishoudens met de
laagste inkomens - een derde van hen
zei dat hun kinderen minder te eten
kregen.
UNICEF zegt dat hoewel sommige van
deze vaststellingen verband kunnen
houden met bestaande tekorten vóór
de moesson, waarschuwt het dat de
reactie van de ouders om de
voedselinname bij hun kinderen te
verminderen zorgwekkend is.
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste
gezinnen in mei konden overleven door
hun spaargeld te gebruiken (in de
betere gezinnen) of door geld te lenen
van vrienden en familieleden (in de
armere huishoudens).
Voorlopige overheidsstatistieken tonen
aan dat het aantal kinderen onder de
vijf jaar dat is overleden in maart-apriljuni van dit jaar met 30% is gestegen in
vergelijking met dezelfde drie maanden
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vorig jaar - voornamelijk als gevolg van
een gebrek aan vervoer om zieke
kinderen naar een ziekenhuis te
brengen, of door de weigering om
medische hulp in te roepen vanwege de
angst voor het virus.
Misschien was de meest ernstige impact
van de lockdown op het onderwijs. Zelfs
in mei zei 95% van de huishoudens dat
hun kinderen niet meer naar school
gingen en 52% studeerde niet eens thuis.
Slechts 29% had toegang tot
afstandsonderwijs, maar slechts de helft
maakte er gebruik van.
Dat betekent dat slechts ongeveer 12%
van de Nepalese kinderen online of via
radio / tv lessen volgt. Zelfs hier is de
ongelijkheid groot: terwijl tot een derde
van de kinderen in huishoudens met een
hoger inkomen gebruik maakte van
hulpmiddelen voor afstandsonderwijs,
deed slechts 5% in armere gezinnen dat.
"Het aanhoudende verlies van toegang
tot onderwijs in gezinnen met een laag
inkomen kan onomkeerbare negatieve
effecten hebben op de economie van
het land en een negatief effect hebben
op het potentieel van het land om een
rechtvaardige en duurzame
ontwikkeling te verzekeren", concludeert
UNICEF.
Het positievere aspect van de
onderzoeksresultaten is dat er een hoge
mate van bekendheid is over de manier
waarop COVID-19 wordt overgedragen,
en dat de meeste gezinnen de nodige
voorzorgsmaatregelen bleken te nemen.
Meer dan 93% wist hoe het coronavirus
zich verspreidde, welke preventieve
maatregelen ze moesten nemen en de
meesten zeiden dat ze vaak handen
wasten met zeep, thuis bleven en buiten
maskers droegen. Dit betekent dat
preventieve maatregelen tegen COVID-

19 Nepalis ook kunnen beschermen
tegen andere veel voorkomende
infecties zoals diarree, tyfus, tuberculose
en andere aandoeningen van de
luchtwegen.
De gecontacterde families vertelden
dat ze de meeste informatie over de
ziekte hadden gekregen via radio (82%),
van familie en vrienden (72%), mobiele
telefoon (38%) en wijkambtenaren.

De invloed van COVID-19 op het
bergtoerisme in Nepal
Het coronavirus heeft in Nepal meer dan
150.000 mensen werkloos gemaakt in de
sector van de bergsport (trekking en
bergbeklimmen). Volgens de Nepal
Mountaineering Association (NMA) zijn
alleen al meer dan 125.000 personen
direct en indirect betrokken in de
bergsportsector. Evenzo zijn volgens de
Trekking Agencies Association of Nepal
(TAAN) meer dan 25.000 mensen
betrokken in de trekkingsector.
Volgens de Nepal Tourism Board werken
ongeveer 90.000 arbeiders in de
bergsport- en trekkingsector van Nepal.
Secretaris bij het Ministerie van Toerisme,
Kedar Bahadur Adhikari, zei dat het plan
is om gedurende 30 dagen ongeveer
4.000 banen te creëren door nieuwe
wandelgebieden te identificeren die
onmiddellijk kunnen worden gebruikt.
Het is echter niet waarschijnlijk dat het
geïmplementeerd zal worden,
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aangezien het met de situatie van
lockdown niet gemakkelijk is.
Deze mankracht is door Corona volledig
werkloos geworden en miljoenen roepies
zijn verloren gegaan op vlak van
inkomsten. Hoewel het aantal toeristen
dat enkel voor bergtoerisme komt klein
is, is de bijdrage van toeristen voor
trektochten en bergbeklimmen in de
toeristische sector van het land toch
hoog te noemen op basis van de
verblijfsduur van toeristen en de
gemiddelde uitgaven per hoofd van de
bevolking.
Voor de meeste trekkingroutes in Nepal
blijven toeristen minimaal drie weken in
Nepal. Evenzo besteden toeristen die
voor bergbeklimmen gaan meer tijd en
geld dan deze die enkel voor een
trekking komen.
Volgens het ministerie van Cultuur,
Toerisme en Burgerluchtvaart heeft de
totale toeristische sector in Nepal meer
dan 42 miljard NRs verloren als gevolg
van Corona. Volgens het Department of
Tourism is het gemiddelde verblijf van
een toerist in Nepal 13 dagen en zijn de
dagelijkse uitgaven ongeveer 48 US$. De
duizenden personen die hun baan in het
berg- en trekkingtoerisme verloren
hebben, kunnen geen financiële hulp
krijgen, ook al had de regering
aangekondigd hulp te bieden. Werkloze
arbeiders zouden eventueel wel kunnen
worden ingezet bij het schoonmaken
van berg- en wandelpaden, het
aanleggen van bewegwijzering en van
nieuwe wandelpaden.

BNFA zoekt 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.
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.

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.
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