Kathmandu, juni 2021
Beste SVN sympathisanten,
Sinds 29 april is Kathmandu opnieuw in lockdown om
de verspreiding van COVID19 tegen te gaan. De
Indische variant van het virus, dat India maandenlang
teisterde, werd verspreid in Nepal door de duizenden
arbeiders die uit India naar huis terugkeerden toen de
overheid daar een lockdown aankondigde. Bovendien
vlogen vele Indische gastarbeiders vanuit Kathmandu
naar het buitenland omdat er een vliegverbod was
vanuit India naar vele bestemmingen.
Ondanks het feit dat de tweede golf van
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besmettingen was verwacht, was er geen
voorbereiding en al gauw werden hospitalen overspoeld en was er een tekort aan zuurstof. De dagen
voor de lockdown, trokken 700,000 mensen vanuit Kathmandu naar hun dorp waardoor het virus
gemakkelijker kon verspreiden over het land (in tegenstelling van vorig jaar waar vooral Kathmandu en
andere steden werden getroffen).
De armsten werden, net zoals vorig jaar hard getroffen door de lockdown, en geen inkomen betekent
geen eten. Het is moeilijk om je aan de COVID19 regels te houden als je niet weet waar je volgende maal
vandaan moet komen en als je kinderen met honger naar bed moeten. Bovendien wonen vele families
in kleine ruimtes, ze delen een waterkraan met andere bewoners van het huis dus isolatie of
quarantaine is zo goed als onmogelijk.
Ondertussen zijn we meer dan een maand in de lockdown en lijken de positieve gevallen licht te dalen.
Werkelijke cijfers of is de realiteit erger dan wordt weergegeven? In vele, afgelegen dorpen is er geen
mogelijkheid tot testen en mensen overlijden vaak doordat zij geen toegang hebben tot de nodige zorg.
SVN staat in nauw contact met partners EFF en SSSN om de situatie op de voet te volgen. In Dhading –
Siddhalek - heeft de overheid de nodige voorzieningen getroffen om mensen de mogelijkheid te geven
zich te isoleren in gebouwen van de overheid. Het districtshospitaal in Dhading Besi, het enige hospitaal
in de omgeving met betere zorg, is overspoeld en patiënten worden naar Kathmandu vervoerd, wanneer
zij het zich financieel kunnen permitteren. In Kathmandu houdt EFF voortdurend contact met de
kinderen en families van het studiebeurzen-programma. Enkele families hebben extra steun gekregen
voor medische behandelingen of voedsel maar doordat werk zoals constructie blijft doorgaan ondanks
de lockdown, zien we minder nood dan vorig jaar. Striktere maatregelen gingen echter van kracht op 28
mei en indien de lockdown werd opnieuw verlengd tot 14 juni. We verwachten dat meer families hulp
zullen nodig hebben door de aanhoudende lockdown en verlies van inkomen.
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De scholen zijn gesloten sinds midden april en de eind-examens
die gepland waren voor einde mei, kunnen niet doorgaan.
Sommige scholen in Kathmandu organiseren examens online
waarvoor EFF telefoons heeft overhandigd aan de studenten die
deze nodig hebben. Buiten Kathmandu, in de dorpen zoals in
Dhading en Sindhupalchok waar EFF ook kinderen ondersteunt, is
nog geen besluit genomen door de overheid.
Met warme groet uit Kathmandu en hartelijk dank voor uw steun
aan Stichting Veldwerk en Nepal,
SVN en EFF team

Jhiljhile update (mei 2021)
Door de lockdown zijn ook enkele activiteiten in
Jhiljhile tijdelijk "on hold" tot de situatie
verbetert en het weer mogelijk is om de
gemeenschap te bereiken. Ondanks de moeilijke
situatie waarin vele families en gemeenschappen
zich momenteel bevinden door de ernstige
situatie, lijkt de Musahar gemeenschap in Jhiljhile
het vrij goed te stellen en blijven sommige
activiteiten verder lopen.
We kregen van de project coördinator het
volgende bericht:
“There are a lot of elements in our program which will continue to be at work in this village even during
the lockdown. The mill will continue to help the farmers to be able mill their rice and be something which
will help keep them a little busy. The kids are at home and will be teaching their moms what they've
been learning at school, as will the women be continuing to improve their literacy skills through
practicing with their kids. The women and girls that were at the last women's camp have learned about
COVID, how it spreads, how to stay healthy in the holistic sense and how important health is on the
community level. Their training in organic agriculture has given them the skills to grow a diversity of
crops making their own biofertilizer. That's already coming in handy...”
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(activiteiten die verder lopen, ondanks de lockdown, op initiatief van de gemeenschap zelf: de rijstmolen
blijft draaien, kinderen en moeders helpen elkaar bij schoolwerk, de vrouwen die deelnamen aan het
kamp in februari begrijpen hoe COVID zich verspreidt en het belang van hygiëne en gezondheid in de
gemeenschap, de training biologische landbouw leerde de gemeenschap om bio-meststoffen te maken
en verschillende gewassen te verbouwen)
Het is in moeilijke tijden als deze dat we de goede resultaten van het project en de impact op de
gemeenschap zien.
Hier kunt u ook een update vinden over de “health and empowerment training” die in februari werd
georganiseerd in de gemeenschap.
Dhading: afronden projecten
Na ongeveer 14 jaar worden de projecten in Dhading
deze zomer volledig afgerond. De afgelopen jaren
stonden in het teken van de overhandiging van de
projecten aan de lokale overheid, scholen of
besturen. SVN ondersteunt nog twee daycare centra
maar ondanks de vele onderhandelingen met het
bestuur, zijn we er niet in geslaagd om de centra aan
hen over te dragen. Na overleg met de besturen,
lokale partner SSSN en de scholen, heeft SVN nu
besloten om de centra te overhandigen aan de nabije
scholen. SVN zal, via partner EFF, rechtstreeks een financiële bijdrage doen aan de scholen voor een
leerkracht zodat de kleinste kinderen hier naar school kunnen.
De tiffin programma’s die lopen in twee scholen in Siddhalek, Dhading, zullen verder lopen (eveneens
via rechtstreekse bijdrage aan de scholen).
Dit betekent dat na vele jaren de samenwerking met SSSN, de partner in Dhading, ten einde komt. We
danken het team van SSSN voor de vele jaren dat zij zich mede hebben ingezet voor de
gemeenschappen in Nalang en Salang. Ook danken wij de vele donors die deze projecten hebben
mogelijk gemaakt.
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