EN HOE ZIT HET BIJ HEN MET VACCINS?

VAN STRENGE LOCKDOWN TOT
ZO BELEVEN VLAMINGEN IN HET

Een kappersbezoek of feestvieren
met een grote groep: in België lijkt
dat nog niet voor morgen, maar in
Thailand en West-Australië kan
het wel alweer probleemloos.
Veel van de naar verre landen
uitgeweken Vlamingen die wij
spreken, kunnen inmiddels
‘normaal’ leven.
‘Maar van vaccineren wordt hier
nauwelijks werk gemaakt’, zucht
Alex op de Filipijnen.

Nepal

In Nepal dragen de
meeste mensen
nog een mondmasker, ook al is
de situatie er
onder controle.

Maxim en zijn
vrouw Laxmi
wonen in Nepal.

‘Hier in Nepal kan je op de markt

OVER DE KOPPEN LOPEN’
V

oor alle duidelĳkheid: de
Vlamingen die ons te woord
stonden, wonen en werken
al jaren in het buitenland en verblĳven er dus niet als toeristen. Terwĳl
bĳ ons de horeca gesloten is, grote
groepen verboden zĳn en een avondklok geldt, zĳn de regels in hun land
doorgaans minder streng. Maar volkomen zorgeloos leven ze evenmin.
Maxim De Zitter (43) woont al de
helft van zĳn leven in Nepal. Hĳ
vond er zĳn grote liefde, echtgenote
Laxmi. Samen hebben ze een reisbureau, reismetmĳ.be, dat nu ook

rake klappen krĳgt. ‘De eerste acht
maanden van de crisis woonden
mĳn vrouw en ik gescheiden omdat
ik in het buitenland zat en de grens
niet over mocht’, vertelt Maxim.
‘Pas in november kon ik opnieuw
binnen.’

SPUIT TEGEN TUBERCULOSE
Momenteel is de situatie in Nepal
onder controle. Officieel zĳn er minder dan 2.000 coronadoden gevallen.
‘In heel Azië zĳn opvallend minder
doden geteld dan in Europa, en volgens sommigen komt dat omdat

iedereen hier nog steeds een spuit
tegen tuberculose krĳgt’, zegt
Maxim. ‘Van uitzonderlĳke coronamaatregelen is alleszins geen sprake
meer. Alles is weer open: cafés,
bars, restaurants, kappers. Op de
traditionele nieuwjaarsmarkt kon je
over de koppen lopen. Het was heel
gezellig. Met oudjaar deden we een
terrasje, met een live rockbandje op
de achtergrond. Zelfs in ziekenhuizen lopen dokters rond zonder
mondmasker. Alles lĳkt weer normaal.’
De vaccinaties zĳn echter nog niet
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