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aan hele dorpen, ook reeds een aantal doden
geëist.

Beste Nepal liefhebbers,
We zullen niet snel vergeten hoe Corona ons
leven overnam. Het werd plots een leven met
social distancing, preteaching, lockdownmaatregelen,… Allemaal nieuwe begrippen in
een nieuwe wereld die werd wakker geschud
door een pandemie, met een dreigende
economische en ecologische crisis tot gevolg.
We kunnen met zijn allen beginnen wanhopen
of ons aanpassen aan deze ‘nieuwe’ situatie.
Deze ‘nieuwe’ situatie doet zich momenteel
wereldwijd voor, en dus ook in Nepal.
Desondanks de exponentiele stijging van het
aantal corona-besmettingen, heeft Nepal
recent de lockdown versoepeld. Momenteel is
vooral de vallei van Kathmandu het ergst
getroffen. Kathmandu is niet enkel de
hoofdstad van Nepal, maar ook de hoofdstad
van Covid-19 in Nepal.
De corona pandemie is er echter niet het enige
groot probleem. De moesson is, in tegenstelling
tot de vorige jaren, in alle hevigheid losgebarsten, en heeft behalve materiële schade

2020 zou voor Nepal het jaar van het Himalayatoerisme moeten geweest zijn. De Covid-19pandemie heeft echter enorme negatieve
gevolgen voor het toerisme. De regering bood
geen hulp, veel organisaties besloten hun
kantoren te sluiten, waardoor het personeel
verweesd achterbleef. De huidige versoepeling
van de lockdown houdt in dat de luchtvaartmaatschappijen toestemming gekregen
hebben om opnieuw chartervluchten uit te
voeren. Eveneens zullen vanaf oktober
internationale luchtvaartmaatschappijen hun
activiteiten terug opstarten, mits het opvolgen
van strikte veiligheidsprotocollen.
De eerste week van september betekent dat
velen van ons terugkeren naar school. De
kinderen in Nepal, moeten sinds maart
vanwege COVID-19 nog steeds online lessen
volgen. Gezien de beperkte beschikbaarheid
van internet in de afgelegen gebieden,
betekent dit dat slechts een derde van de 6
miljoen studenten effectief de lessen volgen.
De komende maanden zullen we met zijn allen
moeten doorbijten om het virus definitief te
kunnen verslaan. De grote uitdagingen van de
hedendaagse wereld vragen om wijsheid,
verantwoordelijkheidszin en burgerplicht.

Danny Verhasselt
Secretaris BNFA
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ACTIVITEITEN SEPTEMBER – OKTOBER 2020
Ten gevolge van de COVID-19 epidemie in ons land, werd door de regering beslist
dat er bij manifestaties in open lucht of in binnenruimtes nog steeds beperkingen zijn
op het aantal aanwezigen. 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.

1 – 8 september: Indra Jatra

19 september: Dag van de
Grondwet

Het festival van Indra, de god van de
regen, wordt met groot enthousiasme in
de vallei van Kathmandu gevierd. Het
festival duurt acht dagen. De wagen
met de Kumari, de Levende Godin,
wordt tijdens deze processie door de
hoofdstraten van Kathmandu
voortgetrokken. Ook de wagens van
Bhairab en Shiva worden tijdens dit
festival aan het publiek getoond. Deze
festiviteiten staan vooral bekend om de
echo's van drums en om de gemaskerde
dansers tijdens de hele duur van dit
festival.

De grondwet van Nepal, afgekondigd in
2072 BS (of 2015 AD), is het hoogtepunt
van de collectieve droom en inspanning
die miljoenen Nepalezen hadden voor
hun land. Om een vreedzaam en
welvarend Nepal te verzekeren, hecht
deze grondwet het grootste belang aan
gelijkheid, goed bestuur, inclusieve
benadering, economische welvaart en
hervormde systemen, voor de
vooruitgang van Nepal en de
Nepalezen.
Op deze dag nemen alle Nepalezen de
tijd om deze realisatie te herdenken, dat
alleen mogelijk was door decennia van
intense strijd door het Nepalese volk.
Deze historische dag wordt dan ook
door alle Nepalezen met de nodige trots
en vreugde gevierd!
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17 – 28 oktober: Dashain

wordt er gefeest, zegeningen verleend
en worden er geschenken uitgewisseld.

Dashain is het langste en meest favoriete
festival van Nepal. Het is het grootste
jaarlijkse feest dat plaatsvindt in de postmoessonperiode nadat de werkdruk in
de landbouw voorbij is.
Dashain valt steeds tijdens de opkomst
van de eerste heldere maan in oktober
en eindigt op de dag van de volle
maan. De eerste negen dagen worden
gevierd met tantrische rituelen die
negen verschillende aspecten van
‘Durga’ (de moedergodin) aanbidden.
Op de eerste dag worden er gerstzaden
geplant, om deze tot een gelige spruit te
laten uitgroeien, bekend als ‘Jamara’.
Terwijl de lucht opklaart na de
moessonregen, spelen de kinderen met
hun vliegers. Er worden her en der met
bamboestokken grote schommels
gebouwd, voor zowel kinderen als
volwassenen. Dieren zoals buffels,
geiten, eenden en kippen worden op
Kal Ratri (de donkere nacht) geofferd
aan de godin Durga om haar
overwinning op het kwaad te vieren. De
volgende dag, op Nawami, maken
mensen hun persoonlijke voertuigen
schoon en offeren ze dieren, fruit of
eieren voor een behouden reis tijdens
hun uitstappen in het komende jaar. De
dag daarop, op Dashami (Tika), trekt
iedereen zijn beste kledij aan en
bezoeken ze de oudsten van de familie
om grote rode tika's van vermiljoenpasta
op hun voorhoofd te ontvangen. Ook
de ‘Jamara’ wordt dan tijdens de
zegeningen door de familieoudsten
achter het oor van alle familieleden
geplaatst.
In de volgende dagen van Dashain
worden families en vrienden verenigd,
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Corona cijfers in Nepal

Nadat Nepal op 17 augustus 1.016
nieuwe gevallen van Covid-19
registreerde, de grootste dagelijkse
stijging tot dan, besloten de autoriteiten
om 2 dagen later opnieuw een volledige
lockdown op te leggen in de vallei van
Kathmandu. Deze lockdown houdt in
dat er geen overheids-, privé- of
openbaar vervoer op straat werd
toegestaan. Voedseldistributie,
gezondheidsdiensten en
veiligheidsvoertuigen bleven wel
toegelaten.
Nepal volgde snel de internationale
trend om beperkingen op te leggen om
COVID-19-infecties in te dammen, kort
na het melden van enkele gevallen van
het coronavirus. Beginnend met
beperkingen op internationale
vliegreizen op 22 maart tot het afdichten
van de landgrenzen met India en de

aankondiging van een landelijke
lockdown op 24 maart, werd de
strategie van Nepal om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen en de
ziektecurve trachten af te vlakken,
goed gewaardeerd, totdat bijkomende
economische en humanitaire schade
zichtbaar werd. Daardoor werd de
lockdown op 21 juni terug versoepeld,
waardoor beperkt lokaal openbaar
vervoer en de heropening van winkels
en restaurants mogelijk was.
Alhoewel de snelle lockdown een
noodzakelijke maatregel was om de
pandemie uit te stellen, zorginstellingen
te versterken en voor te bereiden op het
strategische beheer ervan, werd het
echte doel echter nooit bereikt. De
uitbreiding van testcapaciteit,
verbetering van quarantainevoorzieningen, efficiëntie van bewakingsmaatregelen, mogelijkheden voor het
opsporen van contacten, en vergroting
van de capaciteit van ziekenhuizen,
niets van deze kwesties heeft effectief
gewerkt. Het aantal ernstig zieke
patiënten was voor de regering de
aanleiding om privéziekenhuizen in
Kathmandu te vragen om 20% van hun
bedden beschikbaar te houden voor
coronavirus-behandelingsafdelingen. Er
zijn echter maar weinig ziekenhuizen die
hieraan hebben voldaan. De ziekenhuizen hebben er toen bij de regering
op aangedrongen om één groot
ziekenhuis aan te wijzen voor alleen
Covid-19-patiënten. Het is niet zo dat
Nepal niet genoeg ICU-bedden heeft,
ze zijn gewoon niet waar ze het meest
nodig zijn. Er zijn momenteel 233
patiënten op ICU's in heel Nepal, maar
er zijn 2.600 ICU-bedden. Zevenendertig
van de patiënten hebben nu
beademingsondersteuning nodig, maar
slechts 490 van de 900 ventilatoren
werken.
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Vanaf 1 september werden beperkte
internationale vluchten toegestaan, en
vanaf 21 september werden alle
binnenlandse vluchten hervat. Toen
heeft de regering een lijst met hotels en
de daarbij horende kostprijs openbaar
gemaakt, om mensen die vanuit het
buitenland terugkeren via
chartervluchten, in hotels in Kathmandu
in quarantaine te plaatsen, in
afwachting van de resultaten van de
PCR-test waaraan elkeen bij aankomst in
de luchthaven onderworpen werd.
Op 10 september werd de lockdown in
de vallei opnieuw versoepeld.
Voertuigen met een oneven
nummerplaat mochten weer de weg
op, inclusief het openbaar vervoer.
Restaurants mochten afhaalmaaltijden
voorzien en thuisleveringen uitvoeren,
doch echter binnen een beperkte
tijdsperiode, en mits het volgen van
strikte regels. Warenhuizen, winkelcentra
en andere winkels mochten terug op
bepaalde dagen geopend zijn.

zoals overal ter wereld, leren leven met
dit virus. Het uitbreiden van de lockdown
is niet de oplossing, tenzij er andere
maatregelen worden genomen, zoals
massa’s PCR-testing en seroprevalentietesten.
De nakende Dashain en Tihar-festivals
met de daarbijhorende massabijeenkomsten en reizen, zijn een bron om het
virus nog meer over Nepal te
verspreiden. Meteen daarna begint het
winterse griepseizoen, wat in combinatie
met de verslechterende luchtvervuiling
een extra gezondheidsrisico inhoudt.
De overheid zou vóór Dashain een
gezondheidsnoodsituatie moeten
afkondigen om de bestaande
gezondheidsfaciliteiten, apparatuur en
het ziekenhuispersoneel beter te
beheren. Burgers moeten bewust
worden gemaakt van de noodzaak om
afstand te bewaren en geen onnodige
reizen te ondernemen. Anders gaat
Nepal deze winter een explosieve
situatie tegemoet.

Op 8 oktober registreerde Nepal het
hoogste aantal positieve gevallen op
één dag met 4.364, waarvan 2.540
alleen al in de vallei van Kathmandu.
Twaalf mensen stierven op die dag aan
COVID-19.
Zelfs nu het totaal aantal bevestigde
gevallen de mijlpaal van 100.000
overschreden heeft, en het aantal
dodelijke slachtoffers de 600 overschrijdt,
negeren delen van het publiek de
pandemie. Het moet een combinatie
zijn van het beroemde fatalisme,
bravoure en onwetendheid van Nepal
over de noodzaak van
gezondheidsmaatregelen.
Totdat vaccins en therapieën
beschikbaar zijn, moet men in Nepal,
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De dodelijkste moesson in
Nepal van de afgelopen jaren
Het moessonseizoen van dit jaar was
rampzalig voor Nepal. In de afgelopen
drie maanden zijn in het hele land 334
mensen omgekomen bij aardverschuivingen. Het dodental overtreft hiermee
het tragische record van 2018, waarbij
292 mensen omkwamen ten gevolge
van aardverschuivingen.
Het zwaarst getroffen district is
Sindhupalchowk, dat ook al het
zwaarste verlies aan mensenlevens heeft
gekend tijdens de aardbevingen in 2015,
waarbij er 3.570 mensen omkwamen. Dit
was het district met het hoogste dodental met 40% van alle nationale dodelijke
slachtoffers. Sindhupalchowk kreeg toen
een dubbele klap te verwerken: eerst
van de zware aardbeving met een
kracht van 7,8 op 25 april 2015, en
daarna de 7,3 zware naschok op 12 mei.
Tachtig procent van alle huizen werden
toen in dat district verwoest.
De dodelijkste aardverschuiving in Nepal
dit jaar vond plaats in Lidi, een dorp in
Sindhupalchowk, waar een
aardverschuiving in de nacht van 14
augustus het dorp doormidden sneed en
waarbij ten minste 36 mensen om het
leven kwamen. Tot nu toe zijn er 22
lichamen teruggevonden, de anderen
liggen vermoedelijk nog onder het puin.
De meeste huizen waren verwoest
tijdens de aardbevingen van 2015 en
waren pas onlangs herbouwd met
overheidssubsidies. De slachtoffers
waren allemaal afkomstig uit de
Tamang-gemeenschap, die ook een
derde van alle dodelijke slachtoffers
vertegenwoordigde bij de aardbevingen in 2015.

Geologen wijzen ons op verschillende
factoren voor het feit dat de moesson
van dit jaar zo dodelijk geweest is.
Hevige regenbuien vóór de moesson
hadden de bovengrond op steile
hellingen al verzadigd toen de
stortregens half juni arriveerden. De
moesson zelf was krachtiger dan
normaal met op de meeste plaatsen
30% hoger dan de gemiddelde
neerslag. Bovendien is er sprake van
lukrake en slecht ontworpen wegen,
waardoor de afvoer op de hellingen
verstoord werd. De aardverschuiving en
overstroming op de zijrivieren van de
Bhote Kosi, waarbij in juni 23 mensen
omkwamen in het dorp Jambu, ook al in
Sindhupalchowk, startte vanaf een
helling langs een nieuw aangelegde
weg.
Hevige regenval en de aanleg van
nieuwe wegen, hebben de hellingen die
al gedestabiliseerd waren door de
aardbevingen van vijf jaar geleden, nog
kwetsbaarder gemaakt. Zesenzestig van
de 77 districten van Nepal zijn dit jaar
getroffen door aardverschuivingen en
overstromingen, en de zwaarst getroffen
is Sindhupalchowk, ten oosten van
Kathmandu. Een jaar voor de
aardbevingen kreeg dit district ook al te
kampen met enorme aardverschuivingen die toen drie dorpen in de buurt
van Jure wegvaagde en de Bhote Kosirivier blokkeerde, waarbij 145 mensen
omkwamen en er enorme schade werd
toegebracht aan wegen, bruggen en
waterkrachtcentrales.
De NRA ( National Reconstruction
Authority ) heeft 4.829 nederzettingen in
de 14 districten die getroffen zijn door de
aardbevingen van 2015 in zones met
een hoog risico opgesomd, en hoewel
het risico op aardverschuivingen in de
meeste van hen beperkt is, bevinden
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500 dorpen zich nog steeds op
kwetsbare hellingen.
Geologen zeggen dat veel dorpen in de
bergen van Nepal langs het pad van
oude aardverschuivingen liggen, maar
mensen vergeten het snel en beginnen
gewassen te verbouwen op het
puinveld. Aldus verrijzen er snel nieuwe
nederzettingen op hellingen met een
hoog risico. Zware moessonregens
veroorzaken massaal falen van inherent
onstabiele hellingen op grote schaal en
op diepten ver onder de wortelzone van
bomen. Bosbedekking, hoewel wenselijk,
speelt weinig of geen rol bij het stoppen
van dergelijke massale aardverschuivingen. Hellingen werden beplant tot
bossen, maar men vergat het
bodembeheer, wat leidde tot meer
destructieve aardverschuivingen.
Meer dan 90% van de aardverschuivingen in Nepal vinden plaats tijdens de
moesson tussen juni en september, met
een piek in juli en augustus.
Verschillende onderzoeken suggereren
dat de klimaatverandering bizarre
stormen en meer frequente wolkbreuken
veroorzaakt in de Himalaya, waardoor
de kwetsbaarheid van mensen die in de
bergen leven toeneemt.

De COVID-19-pandemie heeft
de Nepalese economie
verwoest
Nepal staat momenteel voor een nog
grotere uitdaging dan Covid-19;
namelijk de economische ineenstorting.
Hoe ernstig de snelle verspreiding in
Nepal van het nieuwe coronavirus er
ook uitziet, des te angstaanjagender is
wat de lockdown betekende voor de
economie van het land. De gezondheidseffecten van het virus kunnen
verbleken in vergelijking met de
langetermijnschade aan het land door
de langdurige lockdown. Het is moeilijk
voorspellingen te doen over hoe de
economie van Nepal het tot het einde
van het jaar zal vergaan, want dat
hangt af van hoe het virus zich
gedraagt. Maar alle aanwijzingen zijn
dat Corona hier is om nog te blijven, en
dat het in de winter met extra virulentie
zal opduiken.
Tienduizenden kleine ondernemers,
dagloners en degenen die betrokken zijn
bij zowel de informele als de formele
sector, worden geconfronteerd met
onzekerheid, aangezien de pandemie
een zware tol heeft geëist op de
algemene economie van het land.
Volgens een studie zijn in Nepal drie op
de vijf werknemers in zowel formele als
informele micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen hun baan kwijtgeraakt
als gevolg van de pandemie. Na de
belemmering van het bedrijfsleven door
de Covid-19 pandemie, staan
ondernemers in het Thamel-gebied op
de rand van ontheemding. Handel en
zaken zijn ook tot stilstand gekomen
omdat het toeristisch afhankelijke
Thamel-gebied volledig werd gesloten
tijdens de lockdown. Er zijn meer dan
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10.000 ondernemers in de regio Thamel.
Volgens de Thamel Tourism
Development Council betalen
zakenmensen maandelijks meer dan NRs
300 miljoen (of ong. 2,8 miljoen €) aan
huur. Thamel huisvest voornamelijk
handelszaken met betrekking tot reizen
en trekking, handwerk, restaurants,
hotels en andere bedrijven.
in heel Nepal is een daling van 95
procent in de gemiddelde maandelijkse
inkomsten vastgesteld, en dit is de
komende twee maanden nauwelijks vol
te houden zonder externe
ondersteuningsmaatregelen, indien
sommige lockdown-maatregelen nog
verder worden uitgebreid. Deze
schattingen zijn tevens onvolledige
weerspiegelingen van hoe de
pandemie de economie heeft verwoest.
Terwijl degenen die nog in dienst zijn met
loonsverlagingen worden
geconfronteerd, zijn tienduizenden
anderen die in de informele sector
werken, en die ook nadelig wordt
beïnvloed door deze pandemie, niet
bekend. Alleen al de informele sector in
Nepal biedt werk aan ongeveer 62
procent van de totale
beroepsbevolking, of bijna 4,4 miljoen
mensen.
Naast de toeristische sector die
ongeveer 1.000.000 mensen in dienst
heeft, bieden transport, landbouw,
bosbouw, visserij, detailhandel en
groothandel, auto-werkplaatsen,
productie-, bouw- en onderwijssectoren
een groot aantal banen in Nepal.
Doordat de toerismesector geen
tekenen van onmiddellijk herstel kan
zien, en andere sectoren zwaar worden
getroffen, zal de werkloosheid de
komende maanden waarschijnlijk alleen
maar verder verslechteren, aangezien

duizenden Nepalese migrerende
werknemers naar huis terugkeren.
Ongeveer 80.000 Nepalese
arbeidsmigranten zijn al naar huis
teruggekeerd, voornamelijk uit de
Golfstaten en uit Maleisië. Een snelle
beoordeling van de situatie van
Nepalese expats tijdens de COVID-19pandemie, toonde aan dat een
overweldigende meerderheid van deze
werknemers in Maleisië en de Golfstaten
nog van plan is terug te keren naar huis
omdat de onzekerheid over hun werk
groot dreigt te worden te midden van
de verslechterende situatie van de
COVID-19-pandemie. Het ministerie van
Arbeid, Werkgelegenheid en Sociale
Zekerheid schatte eerder dat het aantal
terugkeerders meer dan een miljoen zou
kunnen bedragen als de situatie van
COVID-19 wereldwijd niet verbetert.
Verder zijn naar schatting 300.000 van
de ongeveer 500.000 Nepalese
arbeidsmigranten in India al naar huis
teruggekeerd sinds de uitbraak van
COVID-19 in maart, en de rest zal
waarschijnlijk ook terugkeren. Alhoewel
een paar honderd Nepalese
migrantenarbeiders naar verluidt al naar
India zijn teruggekeerd, blijft de vrees
dat meer migrerende werknemers uit
India naar huis zouden terugkeren,
aangezien de COVID-19-situatie de
afgelopen weken in heel India erger
werd.
Het werkloosheidspercentage in Nepal
was al hoog met naar schatting 11,4
procent. Van de in totaal 7,08 miljoen
mensen als actieve beroepsbevolking
op de arbeidsmarkt, zijn ongeveer
908.000 mensen volledig werkloos. Wat
de werkloosheidssituatie erger maakt, is
dat jaarlijks bijna 500.000 jongeren de
arbeidsmarkt betreden. Vroeger gingen
meer dan 300.000 jongeren elk jaar naar
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Maleisië en de Golfstaten om aldus het
werkloosheidsprobleem in eigen land
beperkter te houden. Maar dat lijkt nu
niet snel te gebeuren. De beleidsmakers
lijken de ernst van het werkloosheidsprobleem waarmee Nepal vandaag
geconfronteerd wordt, niet volledig te
hebben begrepen Volgens een
schatting van de Internationale
Arbeidsorganisatie zijn er in Nepal
ongeveer 2,5 miljoen banen nodig als de
COVID-19-pandemie de economieën
blijft verwoesten, zowel op
arbeidsbestemmingen als thuis.
Anticiperend op het chronische
probleem van de werkloosheid
kondigde de regering in haar jaarlijkse
begroting voor het boekjaar 2020/2021
een aantal programma's aan om
minstens 700.000 banen op de
binnenlandse markt te creëren. De
belofte om 700.000 banen te creëren is
op zich al een enorme opgave, de kloof
tussen de beschikbare banen en het
aantal werklozen zal nog steeds enorm
zijn. Hoewel de regering prioriteit heeft
gegeven aan het creëren van banen
door middel van verschillende
maatregelen, zijn experts minder
optimistisch dat dergelijke pogingen
resultaten zouden opleveren. De beste
strategie van de regering zou moeten
zijn om bedrijven in de particuliere sector
te helpen hun werknemers te behouden,
zodat het probleem van werkloosheid
niet verergert.
Het opzetten van tijdelijke
werkprogramma's voor de werkloze
arbeidsmigranten en het versterken van
de schuldverlichtingsmaatregelen voor
bedrijven en individuen zijn enkele van
de suggesties die momenteel
voorgesteld worden om de
economische pijn, veroorzaakt door de
pandemie te helpen verminderen.

Hoewel het creëren van nieuwe banen
het langetermijndoel moet zijn, zou de
onmiddellijke prioriteit van de regering
moeten zijn om sociale
beschermingsmaatregelen te
introduceren om het levensonderhoud
van de mensen te ondersteunen.

Invloed van COVID-19 op het
onderwijs in Nepal
Eind maart werden in Nepal tijdens de
totale lockdown ook alle scholen
gesloten. In het begin voelde dit voor de
studenten aan als vakantie. Maar toen
kwam mei - en juni - en er was nog
steeds geen teken dat Covid-19 afnam.
Enkele privé-scholen begonnen met het
aanbieden van online lessen.
Aanvankelijk werd er geen nieuwe
leerstof aangeleerd. Leraren boeiden de
leerlingen - met verhalen en beelden maar het was veel beter dan niet naar
school gaan.
Leren op afstand en/of virtueel leren, is
een nieuwe norm geworden in de
academische wereld in bijna elk land ter
wereld - van kleuterschool tot
middelbare scholen tot hogescholen en
universiteiten. Dat komt omdat mensen
met reden en gevoeligheid voor
onderwijs er altijd voor hebben gepleit
dat onderwijs niet mag stoppen, zelfs
niet in de meest ongunstige tijden.
Meer dan tweederde van de Nepalese
schoolkinderen worden tijdens deze
sluiting van scholen echter weerhouden
van afstandsonderwijs. Slechts drie op
de tien kinderen hebben toegang tot
televisie-, radio- en internetgebaseerde
leerplatforms. Onder hen gebruikt dan
nog slechts 80 procent deze platforms
voor hun leeractiviteiten.
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Privé-scholen maken slechts een fractie
uit van het totale aantal scholen in
Nepal. Van de meer dan 35.000 scholen
zijn er minder dan 7.000, ongeveer 20
procent volgens een ruwe berekening.
De openbare of overheidsscholen, waar
ondanks politisering en alle andere
problemen waarmee ze te kampen
heeft, de overgrote meerderheid van
leerlingen met een laag inkomen en een
arme en landelijke achtergrond
terechtkomen, beschikken niet over de
middelen om deze online lessen aan hun
studenten aan te bieden. Studenten uit
de armste huishoudens en degenen die
op het platteland wonen, lopen aldus
de grootste kans om tijdens de
lockdown überhaupt van enig onderwijs
te kunnen genieten. Zelfs als kinderen de
technologie en tools thuis hebben,
kunnen ze misschien niet op afstand
leren via die platforms vanwege
concurrerende factoren in huis,
waaronder druk om klusjes te doen,
gedwongen worden om te werken, een
slechte leeromgeving en gebrek aan
ondersteuning.
De overheid had duidelijke richtlijnen
moeten geven aan zowel privé- als
overheidsscholen om niet te stoppen
met lesgeven en leren. Het is begrijpelijk
dat niet alle openbare scholen
internettoegang hebben, maar de
overheid had kunnen samenwerken met
Nepal Telecom en particuliere
internetproviders om internettoegang
aan deze scholen te bieden. Het
ministerie van Onderwijs had studenten
van overheidsscholen kunnen
informeren dat ze verplicht radio- en
televisielessen moeten volgen. Het had
duidelijk moeten maken aan studenten
en ouders dat de overheid het leren niet
zou laten stoppen. De regering heeft dit
niet gedaan en aldus heeft meer dan

tweederde van de schoolkinderen in
Nepal geen afstandsonderwijs.
De meest achtergestelde bergdistricten
hebben een verwaarloosbare Covid-19
besmetting en de scholen zijn daar zo
dunbevolkt dat aanwezigheid mogelijk is
met fysieke afstand in de klaslokalen.
Toch zijn ook hier nog steeds alle scholen
gesloten sinds de start van de lockdown.
Een tweede vasstelling is dat vele
meisjesstudenten mogelijk niet terug
naar school zullen terugkeren van zodra
de lessen hervatten. Met scholen die
gedurende de afgelopen zeven
maanden gesloten zijn, en arme
gezinnen die hun middelen van bestaan
hebben verloren als gevolg van de
pandemie, helpen veel
meisjesstudenten in heel Nepal
momenteel hun ouders in het
huishouden. Tijdens een recente studie
gaf 7% toe dat ze waarschijnlijk niet
meer naar school zouden terugkeren als
de school weer opengaat. De redenen
hiervoor zijn onder meer de noodzaak
om thuis te werken of zorg te verlenen,
gebrek aan ouderlijke ondersteuning en
beperkte financiële middelen.
De studenten die door deze pandemie
geen onderwijs hebben gekregen, en
de ouders die zich zorgen maken over
het onderwijs van hun kinderen, zullen
terugkijken op deze tijd met een
herinnering van hoe het onderwijs door
COVID-19 lam gelegd werd.
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Nepal opent zijn grenzen voor
buitenlanders vanaf 17 oktober

wereldwijde toerisme- en
luchtvaartindustrie zal het moeilijk
krijgen.

De verspreiding van het nieuwe
coronavirus heeft de wereld tot stilstand
gebracht. Luchtvaartmaatschappijen
hebben hun hele vloot aan de grond
gezet. Net als andere landen waarvan
de economie in hoge mate afhankelijk is
van toerisme, is Nepal zwaar getroffen.

De toeristenindustrie in Nepal probeert
de crisis echter te boven te komen. De
regering besloot om vanaf 1 september
internationale vluchten op
geselecteerde bestemmingen te
hervatten, waarbij strikte
veiligheidsmaatregelen in acht dienen
te worden genomen.
Luchtvaartmaatschappijen werden door
de regering echter beperkt door een
aankomstlimiet van 800 personen per
dag op de luchthaven van Kathmandu.

Ironisch genoeg zou 2020 het “Visit
Nepal Year” zijn, en de “Nepal Tourism
Board” had dit jaar miljoenen euros
uitgegeven aan promotie om 2 miljoen
toeristen aan te trekken. Maar midden
maart werden trekking- en
bergbeklimmersexpedities stopgezet op
het hoogtepunt van het klimseizoen in
de lente, binnenlandse en internationale
vluchten werden sinds einde maart
geweerd.
Net als bij alle andere landen heeft de
regering een evenwicht moeten vinden
tussen het beschermen van de
volksgezondheid en het draaiende
houden van de economie. De
ineenstorting van het toerisme heeft de
economie verwoest. Er zijn minstens 1
miljoen Nepalezen die afhankelijk zijn
van toerisme, en de sector maakt bijna
8% van het BBP uit. Het zwaarst getroffen
zijn dragers en gidsen die afhankelijk zijn
van het seizoensinkomen tijdens de
lente- en herfstseizoenen, werknemers in
de dienstensector en ook de eigenaars
van hotels en restaurants.
Binnenlandse luchtvaartmaatschappijen
zijn ook getroffen door het aan de grond
houden van alle vliegtuigen, en ze zijn
ook het dollartarief voor buitenlanders
kwijtgeraakt dat vroeger gedeeltelijk
binnenlandse passagiers subsidieerde.
COVID-19 is de crisis van de eeuw, de

Passagiers aan boord van die vluchten,
moeten over een negatieve PCR-test
beschikken dat maximaal 72 uur voor
vertrek werd uitgevoerd. De regering
laat dan ook geen vluchten toe van
landen waar een PCR-test niet
beschikbaar is. Voor passagiers die
Nepal willen verlaten zijn er geen
beperkingen, maar ze zullen de regels in
de landen van bestemming moeten
respecteren. Ze hebben ook een PCRnegatief rapport nodig voordat ze vanuit
Nepal mogen vertrekken.
Qatar Airways kondigde als eerste de
hervatting aan van drie wekelijkse
vluchten vanuit Kathmandu, waarmee
sinds 5 september aangevangen werd.
Turkish Airlines is pas sinds begin oktober
gestart met drie wekelijkse vluchten
vanuit Kathmandu. Deze
luchtvaartmaatschappij heeft slechts
één wekelijkse vlucht uitgevoerd sinds
de regering van Nepal haar luchtruim
openstelde voor lijnvluchten op 1
september.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
verklaarde recent dat buitenlandse
toeristen terug welkom zijn in Nepal voor
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bergbeklimmen en trektochten, en dit
vanaf 17 oktober. De regering stelde
toen enkele criteria op met betrekking
tot de voorwaarden waaraan toeristen
moeten voldoen die naar Nepal willen
afreizen specifiek voor bergbeklimmen
en trektochten. Zo moet iedereen die
naar Nepal komt, het resultaat van een
negatieve PCR-test indienen, dat binnen
de 72 uur voor het inchecken werd
uitgevoerd. Eveneens dienen alle
toeristen die uit het buitenland komen,
een Nepalees visum hebben verkregen
voordat ze naar Nepal afreizen. Een
andere restrictie is dat de reiziger vooraf
een betaling dient uit te voeren om alle
onkosten te dekken voor een week
verplichte hotelquarantaine bij
aankomst in Kathmandu. De reizigers die
in Nepal aankomen, moeten ten minste
zeven dagen in quarantaine blijven en
op de 5e dag zal er een nieuwe PCR-test
worden uitgevoerd. De toeristen mogen
alleen op trekking vertrekken als het
rapport negatief is. Het is ook verplicht
voor alle reizigers die naar Nepal
afreizen om vooraf een reisrisicoverzekering af te sluiten ter waarde
van USD 5.000 per persoon.
Al deze stricte regels en protocollen
zorgden ervoor dat diverse
buitenlanders alleen navraag deden
voor een mogelijke reis naar Nepal,
doch er werden geen boekingen
geplaatst. Tevens sloten sommige
bergdistricten langs de trekkingpaden
zich af uit angst dat het Covid-19infecties zal veroorzaken. De districten
Manang en Mustang op het Annapurna
Circuit hebben beperkingen aangekondigd voor buitenlandse toeristen.

de bepaling dat de toeristen zeven
dagen in de quarantaineperiode
moeten, zou blijven. Echter,
aankomende toeristen zouden
onmiddellijk na aankomst op de
luchthaven van Kathmandu een PCRtest moeten laten afnemen voor
herbevestiging. De regering is ook van
plan af te zien van de COVIDverzekering van $ 5.000 voor
buitenlandse toeristen, maar de reizigers
moeten ervoor zorgen dat hun
medische kosten door henzelf of de
afhandelingsbureaus worden gedekt,
mochten ze met Covid-19 besmet zijn,
terwijl ze in Nepal verblijven.
Het jaar 2020 is het zwaarst getroffen
jaar. Specialisten ter zake zeggen dat
zelfs de aardbevingen van 2015 een
kleinere invloed hadden op de industrie
zoals de pandemie dit jaar. Een
stimuleringspakket voor de
toerismesector zal worden
geïntroduceerd in het monetaire beleid
van het huidige fiscale jaar. Het kan vier
tot vijf jaar duren om de toeristische
sector in Nepal te herstellen.
Implementatie van een
stimuleringspakket is aldus een must. Ook
wordt er sterk aan gedacht om meer
promotie naar regionale markten zoals
India en China te heroriënteren en
Nepalezen trachten aan te moedigen
om meer binnen Nepal te reizen.

Recent werden de strikte protocollen
door de regering al wat
teruggeschroefd. Zo zou de visum bij
aankomst terug beschikbaar zijn, maar
12

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

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.

BE91 7340 1103 5676 BIC: KREDBEBB

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.

Met vermelding: Steun Nepal BNFA

Alle info via onze website:

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

http://bnfa.net/webwinkel.html
Dank bij voorbaat voor jullie steun.

Wij willen alle gulle schenkers van harte
bedanken voor de financiële steun die
we reeds mochten ontvangen.
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