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1- Corona in Nepal deel 2 

Eerder schreef ik over de situatie 

in Nepal en dat COVID-19 een 

grote impact heeft. Onderstaande 

komt uit mei 2021: 

"Verhoudingsgewijs zijn er nu méér 

besmettingen dan in het zwaar 

getroffen buurland India. Dagelijks 

overlijden honderden mensen in het 

ziekenhuis, op de stoep ervoor of 

thuis omdat de zorg overbelast is. Er 

zouden dagelijks tienduizend 

besmettingen en honderden doden te 

betreuren zijn. Maar deze cijfers zijn 

het topje van de ijsberg want velen 

worden niet getest en overlijden 

zonder doodsoorzaak vast te stellen. 

Betrouwbare data is er niet. 

Nepal kampt met een tekort aan 

zuurstofflessen, apparatuur voor 

beademing en ziekenhuisbedden. De 

zorg kan de toestroom van 

coronapatiënten niet aan.  Sinds een 

week heeft Nepal het hoogste 

reproductiegetal ter wereld (bron: 

Nepal Developmental Academy) 

2 - Overheid en economie 

Niet alleen op de gezondheid 

maar ook op de economie van 

Nepal is de impact van corona 

gigantisch. Een groot deel van het 

BNP komt door Nepalezen in het 

buitenland die geld terug sturen. 

Velen zijn echter ontslagen of 

hebben geen werk meer en keren 

massaal en werkloos terug. De 

armoede en werkloosheid is 

schrikbarend en de 

inkomstenbron vanuit toerisme  

 

 

 

 

is bijna opgedroogd. Volgens 

sommigen is hierdoor de 

economie 20 jaar teruggegleden. 

Veel winkels zijn dicht en hotels 

zijn gesloten terwijl er geen 

overheidssteun is. Omdat er ook 

veel schaarste is krijgen we 

berichten dat bijna alles 100-

300% duurder is geworden. Er zijn 

grote tekorten, de import uit 

China en India is veel moeilijker 

geworden en de overheid 

functioneert slecht. Er is een 

enorme politieke verdeeldheid 

met vele demonstraties en 

protesten. De Communistische 

Partij heeft de politieke 

meerderheid maar bestaat uit 2 

stromingen die zeer verdeeld zijn. 

In 2021 heeft premier Oli zelfs 

het parlement ontbonden terwijl 

dit inmiddels door de Hoge Raad 

is teruggedraaid.    

 

(foto: weeshuis Annapurna) 

3- Annapurna weeshuis 

Ondanks de voedselschaarste lukt 

het ons gelukkig om de 42 

kinderen van het Annapurna 

weeshuis te voeden. Dit komt 
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omdat onze stichting vanaf de 

start heeft ingezet op 

duurzaamheid. In eerdere 

nieuwsbrieven lazen jullie ook 

over onze groentetuinen, 

fruitbomen, melkkoeien en 

geiten. Hierdoor zijn er geen 

directe zorgen om het eten.  Wel 

zorgelijk is de invloed van 

klimaatverandering. In de kranten 

hebben jullie wellicht al gelezen 

over alle klimaatproblemen bij 

buurlanden als India en 

Bangladesh. Zelf merkten we dat 

we bij het weeshuis de natste 

oktobermaand ooit hadden, 

hierdoor is helaas een deel van 

onze oogst mislukt. Normaal 

stoppen de meeste regens begin 

september. Veel weeshuizen zijn 

inmiddels ook gesloten. Dit zijn 

vooral weeshuizen die erg op 

toerisme leunden en weinig 

duurzaam zijn ingericht. Het lot 

van deze kinderen is ongewis.  

 4- Nieuwbouw Annapurna 

Gelukkig is er ook goed nieuws 

tijdens de coronaperiode. De 

ecologische bouw van ons nieuwe 

weeshuis, op de plek naast de 

groentetuinen, verloopt zeer 

voorspoedig. Dankzij sponsoring 

via onze stichting in Duitsland 

konden we de bamboebouw 

doorzetten en liggen we zelfs 

vóór op het schema.  

 

We moeten uiteindelijk weg van 

de plek waar het weeshuis nu is 

en bouwen niet alleen een groter 

weeshuis maar hebben ook 

kleinere wooneenheden waar 

bijvoorbeeld oudere weeskinderen 

kunnen blijven wonen als ze na 

hun studie geen werk of partner 

kunnen vinden.   We hopen dat we 

in de loop van 2022 kunnen 

verhuizen naar de nieuwe locatie. 

Je ziet op de foto's de contouren 

van de bamboebouw waarbij de 

"stenen" bestaan uit 

samengeperst zand. 

 

5- Donaties 2020 HwHH 

Giften 2018     4.484 euro 

Giften 2019     4.533 euro 

Giften 2020     4.375 euro 

Uitgaven 2020 

Schoolgeld 1 kind Kathmandu 

400,-      

Annapurna children home: 

Schoolgeld (5 kinderen)       

3.250,- 

 Bankkosten Triodos:                 

211,- euro          

Totaal:            3861,- euro 

 

2020 was het eerste coronajaar 

en daarin heeft onze Nederlandse 

stichting zich alleen op 

schoolgeld gericht. Hierdoor was 

het ook mogelijk om een extra 

kind van het Annapurna weeshuis 

naar school te laten gaan. Soms 

konden de kinderen naar school 

en soms moesten ze thuis 

studeren of kregen ze hulp van de 

lokale leraren en oudere kinderen. 

We hebben daarin zoveel mogelijk 

het schoolritme aangehouden. 

Onze zusterstichting in Duitsland 

en Oostenrijk heeft zich op 

andere projecten gericht zoals de 

ecologische bouw van het nieuwe 

weeshuis. We zijn verder erg trots 

dat Ravi, Sagar, Ujjwal, Shanta, 

Sunita, Rabina en Anjali ondanks 

coronatijd - mede dankzij jullie 

donaties - hebben kunnen 

afstuderen, onze felicitaties! 

 

 (foto: Sarada met de geslaagden) 

 

2020 en 2021 waren geen eenvoudige 

jaren voor Nepal en er zijn veel 

problemen. Mijn plan was om onze 

projecten dit jaar nog te bezoeken en 

als het meezit zal dit december 2021 

ook lukken. Jullie horen nog van ons 

maar weet dat jullie steun enorm 

gewaardeerd wordt. 

hartelijke groet,   

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 

 

 


