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2021 is in gang geschoten en we hopen met zijn allen dat dit nieuwe jaar veel beter gaat 

worden dan 2020. 

Nepal gaat als een jojo in en uit de lockdown, soms volledig, soms weer helemaal niet. 

Hierdoor gaan ook de cijfers omhoog en omlaag. Sinds kort mag je het land weer in, mits je 

een soort van goedkeuring hebt van de Nepalese overheid en een negatieve corona test kunt 

laten zien. Het is onduidelijk of je wel of niet in quarantaine moet na aankomst. Op dit 

moment is er geen lockdown en zijn de scholen dus weer open. 

Het afgelopen jaar hebben heel veel kinderen geen of nauwelijks onderwijs genoten; wat dit 

betekent voor het wel of niet overgaan in april bij het eindigen van het schooljaar is voor onze 

kinderen op dit moment nog heel onduidelijk. We krijgen hier weinig informatie over, ook 

omdat die informatie er niet is. 

 

Wat wel is gebeurd bij onze projecten in de afgelopen tijd, is dat de afbouw van onze steun is 

doorgegaan. We hebben afscheid genomen van het project Duwakot, nabij Bhaktapur. Hier 

betaalden we de lunch en het salaris van een lerares. We hebben bij hen aangedrongen op 

meer participatie van de ouders, zodat ze toch kunnen blijven bestaan. In Nepal is de situatie 

iets verbeterd wat betreft financiële bijdragen bij gehandicapte kinderen. Door deze bijdrage 

te vragen van de ouders kunnen ze zichzelf enigszins bedruipen. 

Daarnaast is er van een aantal kinderen in ons schoolproject afscheid genomen en is de focus 

gelegd op een 17-tal kinderen. Hiervan zitten een aantal kinderen in klas 12, wat betekent dat 

dit het laatste jaar is dat wij ze nog ondersteunen. Al eerder hebben we aangegeven tot klas 12 

te helpen. Dit betekent dat de komende jaren het aantal schoolgaande kinderen wat we 

ondersteunen kleiner en kleiner wordt. We verwachten over drie jaar de laatsten uit te 

zwaaien. Tot die tijd zijn we dus nog steeds blij met alle donaties die we binnenkrijgen. 

Ondertussen zit onze stichting in Nepal, met Suman, Sanu Babu en Sunita, ook niet stil en ze 

hebben het afgelopen jaar voor elkaar gekregen dat twee bedrijven hen financieel hebben 

ondersteund. Helaas is door corona zulke steun in de nabije toekomst onzeker, omdat Nepal 

economisch gezien natuurlijk een enorme dreun heeft gekregen. 

 

Dit jaar zou ook het laatste jaar worden dat we Shova ondersteunen, immers ze heeft 2 banen, 

lerares en dataverwerking voor een Amerikaans bedrijf, maar ook zij heeft ontzettend last 

gehad van de corona crisis. Scholen gingen dicht, wat betekent geen lesgeven en dus ook geen 

salaris en het data verwerken werd ook stopgezet. Shova heeft hoge kosten door haar 

medische toestand en moet dure luiers aanschaffen. Dit heeft ertoe geleid dat we besloten 

hebben, zolang de corona crisis duurt, haar toch nog financieel te blijven ondersteunen.  

 

We zijn daarnaast nog steeds bezig om een aangepaste scooter voor Roshani te realiseren, 

zodat ze steeds zelfstandiger wordt. Ook dat staat even op pauze nu de grenzen met het 

buitenland nauwelijks open zijn. 

 

We hopen jullie binnenkort meer en positiever te berichten over Nepal. 

 

Groeten, Harm, Ad en Joyce 

 


