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Beste lezer, 
 

Het aantal coronabesmettingen in Nepal is al tijden 
heel laag. De lockdown is opgeheven en men leeft 

weer alsof er geen corona is. Dat kan ook niet anders, 
er is namelijk geen sociaal vangnet en mensen 

moeten geld verdienen om te kunnen eten. Veel 
Nepalezen zien corona niet als iets gevaarlijks, ze 

hebben al veel ellende meegemaakt. Bovendien heeft 
Nepal een jonge bevolking waardoor er weinig 

mensen overlijden aan het virus. Er zijn niet veel 
kwetsbare ouderen, zoals bij ons. 

 
Nepal krijgt, zoals meerdere ontwikkelingslanden, 

gratis vaccins uit het Covax-programma van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook heeft 
India 1 miljoen doses aan vaccins gedoneerd aan 

Nepal. Verder zijn er nog geen harde toezeggingen van 
fabrikanten over leveringen van vaccins aan Nepal dus 

de situatie zal nog lange tijd onzeker blijven. Er is 
inmiddels gestart met het vaccineren van 
zorgpersoneel maar erg vlot gaat het niet. 

 

Goed nieuws! 
Afgelopen februari is besloten om de scholen weer te 
openen en alle kinderen gaan weer naar school! Niet 

gedeeltelijk of met aangepaste schooltijden maar 
zoals het was voordat bijna een jaar geleden alles 

dicht ging in Nepal. Wat zijn de kinderen en de 
begeleiders blij! De kinderen hebben het allemaal zo 
vreselijk gemist. Het fysieke contact met elkaar, met 

de klasgenoten en met de leerkrachten.  
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Het is heel fijn om de kinderen weer te zien 

opbloeien! 
De komende tijd ligt de focus op het afronden van het 
schooljaar. We zijn benieuwd naar de resultaten en de 

overgang naar de volgende groep. 

 

 

Welkom Anusha Dhungana! 
 

 
 
 

Met veel trots verwelkomen wij Anusha bij ons 
project. Anusha is een vrolijke meid van 9 jaar. Haar 

moeder werkt als hulp bij iemand thuis en haar vader 
werkt in een klein winkeltje. Ze verdienen amper 

genoeg om de huur, eten en kleding voor Anusha en 
haar 3-jarige zusje te betalen. Zij kan nu een goede 

opleiding volgen waarmee ze haar kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot en zo beter voorbereid is op de 

toekomst. 


