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Beste sympathisant,                                                  

 

In deze nieuwsbrief kunnen we niet veel goed nieuws brengen. In Nepal blijft de corona 

pandemie niet het enige groot probleem. De moesson is, in tegenstelling tot de vorige 

jaren, in alle hevigheid losgebarsten. Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In 

Barabise, de hoofdplaats van het ISARD-projectgebied is de rivier tot 3 meter hoog 

komen te staan met alle gevolgen van dien; wegen die worden weggespoeld, 

bergflanken die naar beneden schuiven, modderstromen die de dorpen bedreigen, 

enz… In het projectgebied van ISARD zijn tot op heden meer dan 20 families hun huis 

kwijtgeraakt en zijn 20 mensen in modderstromen verdwenen.  

In Nepal was het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van het Himalaya-toerisme. Helaas 

zijn door corona alle initiatieven 

afgelast en zijn de inkomsten uit 

toerisme volledig weggevallen. 

Daardoor zijn veel Nepalezen uit 

de toeristische centra terug naar 

hun (thuis-) dorpen getrokken. 

Vanuit Indië zijn veel 

gastarbeiders uit Nepal 

teruggekomen en hebben heel 

wat besmetting meegebracht.     

 

 



Ook in Vlaanderen zijn er voor Chautaara gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis. Na 

lang overwegen en afwegen van de voor- en nadelen hebben we besloten om het 

ontbijtbuffet, dat voorzien was op zondag 25 oktober, niet te laten doorgaan. Meerdere 

redenen zoals het voldoen aan de corona-bepalingen voor het inrichten van dergelijke 

bijeenkomsten en het risico van last-minute wijzigingen hebben ons tot dit besluit 

gebracht. Maar niet getreurd, volgende afspraak in 2021 ! Ook de uitgave van de 

kalender achten we niet zo zinvol aangezien de samenkomsten waar we de kalender 

kunnen verkopen dit jaar niet zullen doorgaan. 

 

Corona in Nepal 

Voor Nepal heeft de coronacrisis ernstige gevolgen. In de vorige nieuwsbrief hebben we 

een schets gegeven van de gevolgen van de lockdown in Nepal. In het berggebied waar 

ISARD-dorpsontwikkelingsproject en het dorp Ang Pang liggen zijn er heel moeilijk 

verbindingen. Daarenboven zijn veel dagloners die geen inkomen meer hebben  

teruggekeerd naar hun geboortedorp. Ook het transport naar de steden ligt stil en het 

overbrengen van de oogst naar de regionale markten. In heel wat dorpen is er daarom 

niet genoeg te eten. 

Bovendien komt het aanleveren van zaai- en plantgoed in het gedrang, hierdoor is een 

volgende oogst niet gegarandeerd. Het mag dus niet verwonderen dat de prijzen van de 

groenten aanzienlijk gestegen zijn. We vermoeden dat er uiteindelijk beroep zal worden 

gedaan op Chautaara  om de nood aan voldoende eten te lenigen.  

Onze financiële middelen zijn echter niet onuitputtelijk ! We doen een beroep op jullie 

om de som die jullie zouden spenderen aan het ontbijtbuffet en aan de kalender te 

storten aan Chautaara VZW. 

Storting op de rekening van SOL geeft u bovendien een extra fiscale korting. Normaal is 

dit 45% maar door een besluit van de FOD Financiën is het dit jaar verhoogd tot 60%. 

Bij een gift van bvb. 40€ recupereer je daarvan 24€ via je belastingsaangifte van 2021. 

Stort op rek.nr. BE11 7350 1646 6948 van VZW SOL (dit voor fiscaal 

attest, voor gift vanaf 40 €)  

- met vermelding: «voor project 492»  

- én uw volledige naam en adresgegevens 

SOL VZW stuurt uw gift aan ons door.  

 



Actueel in Nepal 

Veel meer vrouwen overlijden tijdens de bevalling door lockdown in 

Nepal. 

Bron: Kathmandu Post 27 mei 2020; vertaling en bewerking Sandra Rutten-Kroot 

 

Volgens de Family Welfare Division van het Departement of Health Services zijn de 

afgelopen maanden tenminste 24 vrouwen overleden als gevolg van geboorte-

gerelateerde complicaties. Dit is een stijging van ongeveer 200% sinds de lockdown  op 

24 maart in Nepal. In heel 2019 zijn er totaal ‘maar’ 80 sterfgevallen tijdens de bevalling 

genoteerd. 

De 32-jarige Ganga Karki stierf eind mei als gevolg van complicaties na de bevalling. 

Twee weken eerder was ze bevallen van een doodgeboren baby. Haar gezondheid 

verslechterde elke dag, waardoor ze vanuit Sankhuwasabha naar Kathmandu werd 

overgevlogen. Ze stierf uiteindelijk in het ziekenhuis. 

Mogelijk zijn in de maanden tijdens de lockdown nog veel meer vrouwen gestorven, 

omdat alleen de getallen uit grote kraamklinieken worden bijgehouden. Volgens 

voormalig gezondheidssecretaris Dr. Sudha Sharma kan het echte beeld nog veel 

alarmerender zijn . Nepal had een van de doelstellingen in 2020 de moedersterfte 



tijdens of na de bevalling terug te dringen. De lockdown, die heeft geleid tot een verbod 

op openbaar verkeer en niet-essentieel transport en tot een beperking van de 

gezondheidszorg omdat ziekenhuizen zich op COVID-19 richten, maakt de zaken alleen 

maar erger.  

De volledige stopzetting van het openbaar vervoer heeft er toe geleid dat meer vrouwen 

er toe gedwongen worden om thuis te bevallen. Zwangerschaps- en postnatale 

controles zijn nagenoeg gestopt vanwege een gebrek aan diensten en openbaar 

vervoer. Veel vrouwen sterven aan bloedingen, infecties en te hoge bloeddruk. 

Wat volgens Sharma nog alarmerender is, is dat vrouwen zelfs in 

gezondheidsinstellingen overlijden. Door een gebrek aan vervoer bereiken de vrouwen 

de instelling te laat, waardoor er vaak al ernstige complicaties zijn opgetreden. Artsen 

kunnen dan vaak al niets meer doen. Veelal weigeren ziekenhuizen vrouwen op te 

nemen als het niet duidelijk is of ze Covid-19 hebben. Uitsluitsel of een vouw wel of niet 

Covid-19 heeft bereikt het ziekenhuis pas 24 uur later en dit is te laat voor de kritieke 

patiënten. 

Het ministerie van Volksgezondheid moet ervoor zorgen dat zwangere vrouwen en 

mensen met ernstige medische problemen gemakkelijk toegang hebben tot vervoer om 

extra sterfgevallen tijden de lockdown te voorkomen. Volgens Sharma moet de regering 

alle instanties, inclusief politie en leger, opdracht geven om noodhulp te verlenen aan 

noodgevallen. En dat geldt zeker voor moeders die net zijn bevallen. 

 

Nieuws uit Sundolpalchowk, ISARD 

Door de coronacrisis is de vooropgestelde planning om een  koffieplantage te starten in 

het gedrang gekomen. De uitbouw van deze plantage is voor een deel gesubsidieerd 

door de provincie Oost-Vlaanderen. We hebben van de provincie alvast uitstel gekregen 

om dit project alsnog op een later tijdstip te laten starten.  

Nieuws uit Ang Pang, Solukhumbo 

Het sanitair blok van de school is aan renovatie en uitbreiding toe. Daarvoor hebben we 

deze maand een som overgemaakt , verder nieuws daarover in de volgende 

nieuwsbrief. 


