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Dit is in Nepal normaal de tijd van vakantie tussen twee schooljaren in, de laatste examens 

zijn geweest, de schoolrapporten uitgedeeld, blijdschap of verdriet over het wel of niet 

overgaan naar de volgende klas. De tijd ook van een van de grootste festivals van het land en 

met name in Bhaktapur, Bisket Jatra. De tijd van oud- en nieuw. Het jaar 2077 is begonnen. 

Hier hadden we jullie graag over bericht. 

 

Maar ook corona houdt Nepal in de greep. Er zijn momenteel negen bevestigde gevallen 

gemeld van besmette mensen, de eerste lokaal besmette mensen zijn een feit. Nepal is in 

totale lockdown, iedereen moet thuis blijven, scholen en winkels gesloten, kleine 

voedselwinkeltjes blijven beperkt open. Kinderen van tehuizen moeten naar huis. De grenzen 

zijn dicht, geen buitenlander mag er meer in of uit, noodzakelijke dingen worden niet meer 

ingevoerd. Het toerisme en belangrijkste inkomstenbron voor het land ligt volledig plat. De 

voorlopig laatste mogelijkheid voor Nederlanders om het land te verlaten is 6 april geweest. 

De maatregelen zijn zeker tot 30 april. Iedereen die Nepal een beetje kent, moet er niet aan 

denken dat er grote aantallen besmette en zieke mensen komen, die het zwakke zorgsysteem 

onder druk gaan zetten. Vandaar de grote voorzichtigheid. 

 

Wat betekent dat nu allemaal precies voor de mensen daar? Nepalezen zijn over het algemeen 

erg berustend in hun lot. Als het zo is, dan is het zo. 

Hieronder de bevindingen van  ‘onze’ Shova: 

“Lockdown means a situation in which people are not allowed to go outside freely from the 

house. Lockdown is used to protect people from corona virus. Nepali government has also 

decided to the lockdown in Nepal to protect the life of Nepali citizens. It was really a good 

idea from the governement, but its a really difficult condition to all the citizens from Nepal. In 

that moment they are not able to go outside for work. In that lockdown period for me also 

difficult because I am not allowed to go outside for teaching to my students. But whole day I 

was staying in my room, taking rest, which was very bad for my health. It was made me feel 

very laze and I have different kinds op problems with my health like fever, urine infection, 

bedsores, headache and diarrhea. 

So lockdown was a good idea from the governement and it saves lives but it creates different 

kinds of other problems. In this lockdown period everywhere shops and big markets are 

closed and people can not buy their necessary things properly on time. Everything is on 

shortage like food, vegetables, gas, etc. 

So, lockdown created many problems as well as it harms to peoples life” 

 

 

Rest ons jullie nog veel sterkte toe te wensen allemaal. Blijf gezond! 

 

Groeten, 

 

Joyce, Ad en Harm 

 

 

  

 


