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1- Corona in Nepal 

Nepal ligt tussen 2 landen waar 

COVID-19 een grote impact heeft; 

China en India. Aanvankelijk leken 

het aantal besmettingen en doden 

laag. Maar in Nepal heeft men niet 

de financiën om grootschalig te 

testen, dus waarschijnlijk hebben 

veel meer mensen het virus dan 

uit de cijfers blijkt. Door de 

quarantaine en gevolgen van 

lockdown zijn er nu een aantal  

grootschalige effecten ontstaan.  

In veel westerse landen is de 

bevoorrading van (super)markten 

erg goed geregeld maar in Nepal 

is het (openbaar) vervoer stil 

komen te liggen. Hier hebben in 

de eerste plaats mensen in de 

steden last van. Er is steeds 

minder (vers) voedsel en 

aangezien de overheid zeer matig 

functioneert ontstaat er steeds 

meer honger. De boeren op het 

platteland kunnen hun oogsten 

ook niet meer verkopen waardoor 

ze hun noodzakelijke inkomsten 

mislopen. Nepalezen mochten 

ook niet buitenshuis komen tenzij 

voor essentiële boodschappen en 

enkel aan het begin of einde van 

de dag. Het toerisme is, naast 

gelden uit gastarbeid, één van de 

grootste inkomsten. Beide zijn 

stilgevallen. Er komen geen 

toeristen naar Nepal en dat heeft 

grote invloed op hotels, 

restaurants en reisorganisaties.  

 

 

 

 

Daarnaast zijn Nepalezen die in 

het buitenland werken ook steeds 

vaker hun baan kwijt. Méér dan 

100.000 van de 2 miljoen 

Nepalezen in India proberen nu 

thuis te komen. Dat is echter 

extreem moeilijk omdat het 

openbaar vervoer stil is komen te 

liggen en de grens dicht is. De 

meesten gaan lopend naar huis en 

velen verhongeren of overlijden 

van uitputting en slechte hygiëne. 

Daarnaast gaan deze 

gastarbeiders terug naar hun 

dorpen waar ze mogelijk hun 

eigen dorp besmetten met het 

virus dat ze meenemen uit India. 

Dit is een zeer zorgelijke situatie.  

We raden mensen af om als 

toerist in 2020 naar Nepal te 

reizen. Kira Kay zou in april en 

mei 2020 weer naar Nepal gaan. 

Zij heeft hier ook vanaf gezien en 

probeert via beeldbellen en email 

zoveel mogelijk te ondersteunen 

en begeleiden. Ook zal haar 

bezoek in oktober en november 

helaas niet door kunnen gaan. 
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2- Corona en de weeshuizen  

Stg. Hands with Hands heeft vanaf 

de start de nadruk gelegd op 

duurzaamheid en zelfvoorziening 

via het motto "give the net, not 

the fish". Daar zien we nu ook de 

grote voordelen van. Het is 

bijvoorbeeld niet eenvoudig om 

ons Annapurna weeshuis van zo'n 

35 mensen dagelijks te voeden, 

toch hebben we nauwelijks last 

van voedselschaarste vanwege 

corona. Doordat we jarenlang 

hebben geïnvesteerd in self-

sustainment via groetentuinen, 

vee en fruitgaarden kunnen we nu 

veel opvangen. Zo verbouwen we 

zo'n 70% van onze rijst zelf en 

hoeven we nauwelijks groenten in 

te kopen. Bijna alle Nepalezen 

eten dagelijks 2 maal rijst.  

3- Corona en scholing  

In veel westerse landen zijn de 

scholen dichtgegaan tijdens 

corona maar is het onderwijs 

doorgegaan vanwege 

gemotiveerde creatieve 

leerkrachten en technologie. Die 

technologie is er in Nepal niet. 

Thuis onderwijs online geven 

bleek niet haalbaar. Scholen 

deden pogingen om het onderwijs 

voort te zetten maar dit kwam 

nauwelijks van de grond. Het 

gevolg is dat veel leerlingen nu 

weer meehelpen bij hun ouders 

en in de huishoudens. Ook 

bestaat het gevaar dat jonge 

meisjes moeten trouwen nu ze 

niet kunnen studeren. In april 

begint het nieuwe leerjaar maar 

dat kon nu niet doorgaan. De 

leerachterstanden zullen minimaal 

6 maanden bedragen. Bij onze 

weeshuizen helpen kinderen ook 

mee in de groentetuinen. 

Daarnaast krijgen ze echter een 

gestructureerd lesprogramma met 

onder meer herhaling van de 

geleerde stof. Ook helpen de 

oudere kinderen de jongere 

kinderen met onderwijs. Én 

stimuleren we spelen en 

creativiteit waardoor Ravi en 

vrienden nu al 3 filmpjes hebben 

gemaakt met adviezen voor ons 

volwassenen tijdens corona. De 

moeite om eens te bekijken!  

 

4- Vervolgstudies  

Naast alle creatieve aanpassingen  

voor de kinderen van de lagere en 

middelbare school lopen de 

ontwikkelingen bij de oudste 

kinderen door. Zo doen Sabin en 

Pryatam het heel goed met hun 

vervolgstudies en floreert Aasha 

in haar eerste baan als 

verpleegkundige. Ook zij heeft te 

maken met dreiging van corona 

maar gelukkig gaat het haar goed. 

  

En we zijn heel trots dat 

Sawaswati als jonge vrouw 

geslaagd is voor haar 6 maanden 

als cadet in het leger. 

 

Hoe de toekomst eruit zal zien 

weten we niet. Hoe lang corona 

nog een grote stempel zal 

drukken op het leven in Nepal 

evenmin. Wel weten we dat we er 

alles aan zullen doen om de 

kinderen een goede toekomst te 

geven met passend onderwijs en 

een plek die je thuis kan noemen. 

In de volgende nieuwsbrief zal ik 

jullie informeren over onze 

duurzame nieuwbouwprojecten in 

Annapurna en zien jullie hoe het 

onze microkredietprojecten 

vergaat in tijden van corona.  

Hopelijk zijn jullie allen in goede 

gezondheid en hebben jullie een fijne 

zomer. In Nepal is nu het 

regenseizoen begonnen. Ondanks dat 

we in 2020 Nepal niet kunnen 

bezoeken hoop ik dat jullie ons blijven 

steunen en bereiden wij ons voor op 

een nieuw bezoek in 2021. 

hartelijke groet,   

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 


