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Vakantie

Zaterdag 20 maart 2010, 18:34 uur
@ Thuis
Dag 0
Regenachtig, grijs, 9°C 
Yoehoe, het is zo ver. Ik heb vakantie. Eindelijk.



Visum

Maandag 22 maart 2010, 13:20 uur
@ Thuis
Dag 0

Soort van lenteachtig, 14°C 

De hele week liep ik al rond met het gevoel dat ik ' iets' ben vergeten en vannacht wist ik het in eens: ik heb 
nog geen visum voor Nepal... Nou kan ik dat zo laten en het bij aankomst op Kathmandu Airport regelen. 
Maar, dat doen verreweg de meeste mensen en dat betekent rijen en rijen wachtenden voor u.

Voeg daarbij de wetenschap dat ze op het Nepalese vliegveld gewoon pauze nemen als ze daar zin in 
hebben, ongeacht de hoeveelheid wachtenden.... En dat er in Nepal vaker geen stroom is dan wel en je hebt 
het recept voor langdurig moeten wachten op je visum. Zes tot tien uur is daarbij geen uitzondering. En als 
je - zoals ik - een nacht moet doorhalen in verband met tussenstops in London en Doha, heb je daar dus 
geen zin in. Althans ik niet.

Kortom, ik ben vanmorgen nog even snel op en neer geweest naar het consulaat in Amsterdam. In vijf 
minuten was ik 52,50 euro lichter en een prachtig visumsticker met stempel in mijn paspoort 
rijker....aaaahhhhh.



Trein

Dinsdag 23 maart 2010, 11:34 uur
@ Gate D4 op Schiphol
Dag 1-1
Echt lenteachtig, 14°C 
De reis is begonnen. Voor vandaag en morgen betekend dat vooral wachten, securitychecks, vliegen en dan 
het hele riedeltje nog een keer en nog een keer. Niet bijzonder spannend. Maar je moet reizen om ergens te 
komen. En nou zeggen wijzen weleens dat de reis belangrijker is dan de bestemming. In dit geval valt dat 
reuze mee. De reis is meer een noodzakelijk kwaad. Ik voel zelf echt meer voor het systeem van ' Beam me 
up, Scotty', maar dat gaat vrees ik nog even duren.

Toch heeft de reis al één verrassende ontmoeting opgeleverd en wel in de trein van Amersfoort naar 
Schiphol. Mijn buurvrouw vroeg waar de reis heenging en van het één, kwam het ander. Blijkt dat zij ook 
vrijwilligerswerk heeft gedaan in een weeshuis, maar dan in Zuid Afrika. Was ook verliefd geworden op de 
kids en wil terug in Nederland blijven helpen. En ze zat zich dus juist af te vragen of het wellicht verstandig 
was om daar een stichting op te richten... Ik hoef vermoedelijk niet uit te leggen dat we heel wat hadden te 
bespreken. Echt grappig!

Vliegen
Deel één zit er op. Weliswaar het kortste deel, Amsterdam-London, maar toch. Had het niet graag willen 
lopen/zwemmen...

Trouwens vliegen, dat vind ik dus eigenlijk helemaal niet leuk. In zo'n grote metalen doos, geheel out of 
control, niet helemaal mijn ding. Maar echte vliegangst is het ook niet, want ik vlieg wel, maar ik vind het 
gewoon niet fijn. Want laten we wel wezen, als wij mensen hadden moeten vliegen, hadden we wel 
vleugeltjes gekregen, toch?

En zitten op zo'n vliegveld waar het ene na het andere enorme vliegtuig het luchtruim kiest, vraag ik me toch 
altijd af hoe het mogelijk is dat'ie enorme bakbeesten in de lucht geraken en in de meeste gevallen ook 
blijven. En ja ik weet dat daar door een heleboel knappe koppen goed over is nagedacht, maar toch vind ik 
het als niet techneutisch onderlegt typje iedere keer weer bijzonder en ben ik na elke geslaagde landing blij.

Had overigens wel mazzel dat mijn vlucht Amsterdam-London gewoon doorging zoals gepland, daar British 
Airways (waar ik dus mee vloog) net drie dagen staking  achter de rug hebben.  En volgende weekend 
leggen ze weer de boel plat. Maar vandaag was het dus business as usual. Heel fijn, want dat scheelt mij op 
het laatste moment veel geregelneef. Nu hoefde ik lekker niet om te boeken naar een andere 
maatschappij....



Had net nog een gesprekje met een Engels heerschap dat je mag scharen in de categorie 'bijzonder'. Hij 
vroeg of ik vrijwillig met Quatar Airways vloog. 'Ja', zei ik 'hoezo?' Waarop de beste man zonder blikken of 
blozen zei: 'Is het niet erg genoeg dat ze in de Twin Towers zijn gevlogen, en dat ze onze jongens 
vermoorden in Irak en Afghanistan, en dan gaan mensen zoals jij ze ook nog eens commercieel 
ondersteunen door met hun maatschappijen te vliegen. Je moest je schamen en gewoon een westerse 
maatschappij kiezen...'

Nou, dat is toch weer een knap staaltje generalisatie en over-één-kam-scheerderij... Ik heb volstaan met te 
zeggen dat hij zich compleet in mij heeft vergist. 'Ik kom uit Nederland, ik heb gewoon de goedkoopste optie 
gekozen!'. Daarna is hij gauw ergens anders gaan zitten...



Gelukkig, daar ben ik!

Woensdag 24 maart 2010, 21:43 uur
@ Nepal, Kathmandu, Thamel, New Orleans café, terras
Dag 2
Echt lenteachtig, 14°C 
De rest van de reis was lang. Ruim zes uur vliegen van London naar Doha, waar we rond 23.30 
aankwamen. Doha International Airport is niet groot, maar wel mooi en schoon en voorzien van zogenoemde 
quiet Rooms: daar kun je op een relatief comfortabele ligstoel in stilte liggen, lezen, slapen. En als je - zoals 
ik - zo'n 6 uur moet overbruggen is dat fijn.

Maar de ligstoelen lijken comfortabeler dan ze zijn en langzamerhand gingen steeds meer mensen gewoon 
op de grond liggen. Rond een uur of één doe ik dat ook in een poging een beetje te slapen. En zo waar, het 
lukt want ik slaap tot half 5, wat ik geen slechte zaak vind gezien het feit dat ik de kamer deel met zo'n 30 
anderen.

Daarna is het al vrij snel weer tijd voor inchecken van de KTM-vlucht. Dat gaat echter minder snel omdat 
een man nogal stennis maakt bij de balie. Uiteindelijk mag hij toch door en gaan we verder. Bij het instappen 
van de bus die ons naar het vliegtuig brengt, maakt hij weer problemen. De man is dronken, getuige de 
walmen die hij verspreid en de dubbele tong waarmee hij praat. Vreemd dat ze zo iemand überhaupt aan 
boord laten...

Maar het mag de pret niet drukken. Tijdens het wachten in de rij raak ik aan de praat met Sharon, een 
ziekenhuisdokter uit Canada. Ze gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar enkele weken 
vrijwilligerswerk doen in Nepals enige kankerziekenhuis. Wauw.

En weet je wat nou zo grappig was, blijken we in het vliegtuig naast elkaar te zitten....hoe toevallig is dat?

Net voor ze de veiligheidsdemo willen starten, ontstaat er vlak achter ons in het vliegtuig de nodige 
commotie: Het is diezelfde dronken man van eerder, die dit maal een stewardess onjuist bejegend. Dat is 
kennelijk de druppel, want acuut wordt de beveiliging er bijgehaald en wordt de man onder luid vocaal 
geweld en fysieke dwang verwijderd. Vond het niet heel erg dat hij niet mee vliegt....

Na een vlucht van nog eens 4 uur is het dan zo ver en ben ik wederom in Kathmandu. Snel van het vliegveld 
af naar het Kathmandu Peace Guesthouse, een inmiddels vertrouwde plek. Daar is er een hartelijk weerzien 
met Raj, de eigenaar en natuurlijk Bijen, één van mijn goede Nepalese vrienden die ook veel doet voor 
4SmilingFaces. We spreken af dat ik in de komende dagen bij hem en zijn kersverse echtgenote thuis ga 
eten. Gezellig.

Boudhanath stoepa



Na een lekkere douche en even keutelen in m'n kamer komt - geheel volgens afspraak - Sharon me ophalen 
voor een avond bezoek aan Boudhanath Stoepa, mijn favoriete plek in KTM. 

Nou is de Stoepa - de grootste buiten Tibet - altijd een bijzondere plaats, maar zeker ook als het schemert. 
Dan zijn er steeds minder toeristen en steeds meer locals die hun minimaal zeven rondjes rond de Stoepa 
gaan, biddend, draaiend aan gebedswielen, friebelend aan hun bidketting (een  soort boeddhistische variatie 
op de rozenkrans) of samen keuvelend. Dat beeld is en blijf ik fascinerend vinden en hoe leuk is dat ik daar 
meteen al op mijn eerste avond terug in Nepal weer van kan genieten. Een heel mooi begin van een goede 
vakantie! 



Dagje shoppen

Donderdag 25 maart 2010, 19:53 uur
@ Nepal, Kathmandu, Thamel, New Orleans café, terras
Dag 3
Zonnig, heerlijk warm, stoffig, 28°C 
Zo daar zit ik dan aan het einde van een welbestede dag. Niks rust en relaxatie  Keihard shoppen geblazen. 
Ben namelijk een dagje op stap geweest met Sharon. Omdat zij morgen doorvliegt naar het ziekenhuis waar 
ze gaat werken, heeft ze nu maar één dag in Kathmandu. En ze had nog wensen wat betreft spullen die ze 
wilde kopen voor haarzelf en anderen. Kortom, no rest for the wicked.

Eén van onze eerste stops was het Jawalakhel Handicraft Center in het Tibetan Camp. Dat is een 
coöperatie van Tibetaanse vluchtelingen (en dat zijn er velen in Kathmandu) die hun traditionele handwerken 
uitvoeren en verkopen. Ze maken meer dan prachtige kleden, natuurlijk Thangka schilderingen, houtsnijwerk 
en nog veel meer.

Sharon wilde vorige jaar al een kleed kopen, maar dat is er toen niet van gekomen. Dus moest het nu 
gebeuren. Dat is snel besloten, en ook het formaat kleed was direct helder. Maar daarna werd het moeilijk, 
omdat er echt stapels en stapels kleden zijn. De een nog mooie dan de ander. Uiteindelijk koos ze er vijf uit 
en die werden uit de stapel getrokken en op de grond gelegd. Vervolgens was het elimineren gesproken: 
van vijf naar vier, naar drie, naar twee... En  toen kon ze niet meer kiezen en dus kocht ze twee kleden.

Patan
Zelf heb ik een Thangka schildering gekocht. Thangka is een onvoorstelbare techniek van fijnschilderij, dat 
je een vergrootglas nodig heb om alle details te ontdekken. Heb tijdens mijn eerdere Nepalreizen ook al naar 
een mooie gezocht, maar vond nooit 'the one'. Nu dus wel. Mijn schildering is in aardtinten met goud... Het 
gaat om levenswiel, één van de meest bekende symbolen uit het Tibetaanse religieuze leven. De maker is 
er meer dan een maand mee bezig geweest. Echt ongelooflijk!

Via enkele lokale markten (waar het altijd leuk is om dingetjes te kopen) zijn we terecht gekomen in één van 
de oudste en meest bekende 'singing bowl' of wel zingende schalen winkels van Nepal en is te vinden 
achter de Gouden Tempel in Patan, dat grenst aan Kathmandu. De oude eigenaar geeft daar graag 
demonstraties van en uitleg over zijn zingende schalen. Hoe je ze kunt laten zingen en hoe ze werken. Hij 
laat het je ook ervaren. Klinkt waarschijnlijk erg zweverig, maar geloof me als je er bij zit, klopt het helemaal.  
Heb er eentje gekocht, dus geïnteresseerden moeten zelf maar komen kijken en vooral luisteren bij mijn 
'ongelooflijke zingende schaal'....

Natuurlijk hebben we hier en daar ook nog wat aan cultuur gedaan. In Kathmandu en Patan is dat al gauw 
het bezoek aan een tempel, want daar zijn er hier duizenden van. We houden het bij twee, de Mahaboeddha 



Tempel en de Rudravarnar Mahavihar Tempel. Goed voor een moment van rust in het altijd drukke en 
chaotische stadsleven.



Chill

Vrijdag 26 maart 2010, 22:07 uur
@ Nepal, Kathmandu, KTM Guesthouse, Kamer 54
Dag 4
Zonnig, heerlijk warm, stoffig, 27°C  
Vandaag een echte luie vakantiedag. De  enige inspanningen die ik heb gepleegd zijn de aanschaf van een 
Nepalese simkaart voor mijn mobieltje en een boek om te lezen, want het mijne heb ik vermoedelijk in het 
vliegtuig laten liggen...slim. Maar Thamel (de toeristenwijk van Kathmandu) is gezegend met diverse goed 
gesorteerde boekwinkels dus het was geen probleem om een vervanger te vinden.

De rest van de dag voornamelijk op een lekker terrasjes gezeten: een beetje lezen, een beetje bloggen, een 
beetje rondkijken. Zeer relaxed. Heerlijk.

Was trouwens grappig dat ik nauwelijks mijn nieuwe nummer naar m'n vrienden hier had gemaild, of Asha 
(de moeder van het gezin waar ik logeer als ik de tehuizen ga bezoeken) belde meteen. Dat was echt leuk, 
want ik had nog helemaal geen belletjes verwacht. Vanwege de geregelde stroomuitval, leer je hier snel af 
om direct of snel antwoord te krijgen op mails, belletjes of sms-jes. Maar ze hadden juist weer stroom en 
waren hun mail aan het bekijken, toen mijn berichtje kwam....

En ondanks dat ik weinig heb gedaan heden, had ik vandaag wel weer leuke ontmoetingen. De eerste was 
tijdens het ontbijt. Aan het tafeltje naast mij zat een Belgische meneer, die journalist is voor de VRT en ook 
regelmatig reportages maakt voor NOS (Radio 1 Journaal en Met het Oog op Morgen). Hij was begin dit jaar 
diverse malen in Haïti geweest en nu toe aan vakantie. Dit waren zijn eerste dagen hier.

De tweede leuke ontmoeting van heden valt meer in de categorie wonderbaarlijk. Ik was aan het tikken toen 
een meisje aan het tafeltje naast mij ging zitten. Ze vroeg of het internet goed was. Ja dus. En zo raakten we 
aan de praat. "Wat doe jij hier?" en "Wat ga je doen hier?" en meer van die vragen die reizigers stellen aan 
reizigers.

Op een goed moment vertel ik haar wat over de DRC, het kindertehuis voor kinderen met een handicap dat 
gesteund wordt door 4SmilingFaces en de kinderen die daar wonen. En vooral over Gitta (zie foto), een heel 
bijzonder meisje met heel heftige handicap dat daar leeft. En na een tijdje zegt Alison 'Wat je vertelt komt me 
bekend voor. Ik ben afgelopen januari in Laos 2 weken opgetrokken met een meisje die iets soort gelijks 
vertelde'...

Wat blijkt het meisje dat zij in Laos heeft ontmoet is Gemma. Dezelfde Gemma met wie ik tijdens mijn eerste 
jaar in Nepal in de DRC heb gewerkt en bij hetzelfde gastgezin heb gelogeerd... Hoe klein is de wereld? 
Toen we daar achter kwamen hebben we op Facebook samen een videoboodschap opgenomen voor 
Gemma, want die gelooft anders nooit dat Alison en ik elkaar hier hebben ontmoet. Alison komt volgende 



week een dagje naar de DRC om zelf te zien wat ze nu van zowel Gemma als mij heeft gehoord.

Vanavond heb ik gegeten bij mijn Nepalese vriend Bijen en zijn echtgenote Animita. Leuk om Animita nu 
eindelijk eens te ontmoeten na dat ik een jaar lang alleen maar verhalen over haar heb gehoord van Bijen. 
Super gezellig en super lekker. Kortom het was wederom een hele goede dag!

Morgen ga ik naar Kopan Monastery tot en met maandag lunchtijd. Ik vermoed dat ik tot die tijd weinig van 
me zal laten horen omdat het klooster niet doet aan internet voorzieningen. Wij bezoekers komen daar voor 
'rest, reflection and relaxation'... Of het voor jullie lezers een zegen is of een vloek dat ik enkele dagen stil 
blijf, laat ik aan jullie over...hihihi

Maandag ga ik naar Asha en Devendra, mijn enige en favoriete gastgezin. Dan hoop ik ook te bloggen over 
mijn paar dagen tussen de Boeddhistische monniken en mogen jullie zelf beoordelen of ik een beetje 
'rested, reflected and relaxed' over kom...

See you when I see you!!!



Kopan

Zaterdag 27 maart 2010, 21:37 uur
@ Nepal, Kathmandu, Kopan Monastery, Kamer 2 logeergebouw
Dag 5
Zonnig, heerlijk warm, 27°C
Vandaag op weg naar het ontbijt in een cafeetje met wifi loop ik Jan, de Belgische VRT journalist, tegen het 
lijf. Hij staat te wachten op een maat met wie hij een trekking gaat doen op het Annapurna circuit. Kwam 
goed uit, want de vorige dag waren we vergeten mailadressen/telefoonnummers uit te wisselen.

Een uurtje later belt hij op dat zijn maat niet is komen opdagen en dat hij zijn originele plan doorzet: hij blijft 
dus nog een paar dagen in Kathmandu, alvorens hij gaat lopen. En hij vroeg zich af of hij mee mocht naar 
het klooster. Dat mag natuurlijk. En dus stappen we een uurtje later samen in de taxi.

Deze brengt ons eerst naar het huis van de familie Aryal, het gezin waar ik ook dit jaar weer ga logeren als ik 
naar de kindertehuizen ga. Dat betekend uiteraard een heel hartelijk weerzien, een beetje thuiskomen. Dit 
keer blijf ik maar heel kort, alleen om wat spullen achter te laten die ik in het klooster niet nodig heb. Na mijn 
tweedaagse retreat ga ik terug naar het gezin en is er ruim gelegenheid voor bij te kletsen en zo. Ik verheug 
me er op.

Het tweede deel van de taxirit brengt Jan en mij naar Kopan, gelegen bovenop één van de vele heuvels 
(ergo voor ons Hollanders zijn het bergen, hier is het hooguit een heuveltje...) met een prachtig uitzicht over 
de stad. Van hier uit kun je redelijk ver zien, al is het tamelijk heiig of smokkig heden en dat beperkt de 
vergezichten. Maar het is evengoed adembenemend.

Kopan is een groot complex met diverse gebouwen (gompa's voor de ingewijden). Los van dat het een 
gewoon functionerend klooster is waar ruim 300 monniken van alle leeftijden opleiding krijgen, is het ook 
een plek waar buitenlanders komen om te leren over boeddhisme, voor reflectie, relaxing en rust. Of zoals ik 
om gewoon eens te kijken hoe het is om in zo'n bijzondere omgeving te zijn.

Wel tot nog toe bevalt het mij goed. Het is een prachtige plek zo boven op die heuveltop met dito 
vergezichten, het is er inderdaad zeer rustig en relaxt en er zijn veel leuke mensen: Als je wilt is er altijd 
iemand in voor een goed gesprek. En als je daar geen zin in hebt, is het ook goed.

Jan vertrekt na de lunch voor een fikse wandeling terug naar de stad. Ik gebruik de middag voor rondkijken 
op het complex, genieten van het uitzicht, lezen en zo nu en dan een gesprekje met één van de monniken of 
één van de mede gasten. Heel relaxt.

Als gast mag je overal aan deelnemen. Maar heden is het zaterdag, de rustdag voor de monniken en heerst 
er dus vooral rust. Morgen is het nieuwe dag met nieuwe kansen. Ik ben benieuwd.



Om vijf uur is het theetijd en daarbij raak ik aan de praat met twee Nederlandse meiden, twee Belgische en 
een Zweedse dokter. Heel gezellig allemaal. We besluiten om 's avonds na het eten naar een film te kijken 
die door één van de monniken is aangeraden: The Unmistaken Child. Dat is een documentaire over de 
zoektocht naar, het vinden en opleiden van de reïncarnatie van een belangrijke en geliefde Lama, die 
resideerde in Kopan. Een prachtige film, zeer passend op de locatie. 

Ik heb er geen spijt van dat ik hier ben gekomen!



Lezen

Zondag 28 maart 2010, 20:09 uur
@ Nepal, Kathmandu, Kopan Monastery, Kamer 2 logeergebouw
Dag 6
Zonnig, heerlijk warm, 27°C 
Vroege start bij het ochtendgebed van de monniken in de grote tempel. Als gast ben je van harte welkom om 
te komen kijken. De tempel - net als alle Boeddhistische tempels - een zee vrolijke kleuren, gemengd met 
grote goden beelden van Boeddha en ook de nodige kitsch (zie het lampje verderop bij de foto's). Genoeg te 
zien dus, ook als er verder niemand binnen zou zijn.

Voeg daar aan toe een grote hoeveelheid boeddhistische monniken in hun traditioneel rode outfit, sommigen 
fit en vrolijk ondanks het vroege uur, anderen nog half slapend of chagrijnig van het ochtendhumeur. Voor de 
dienst begint is er een hoop gekeuvel en gelach, maar zodra de opper Lama binnentreed is het stil en 
devoot. Echt volgen kun je de dienst niet, omdat Tibetaans ons niet eigen is. Maar het is bijzonder om te 
horen hoe ze gebeden prevelen, chanten en zelfs even debatteren. Gaaf om mee te maken.

Na het ochtend gebed is er het ontbijt (het eten is hier trouwens absoluut fantastisch!!!!)  en voor mij tijd om 
weer even verder te slapen, want 5 uur op in de vakantie, dat is zelfs voor mij een beetje te veel van het 
goede. Bovendien zegt de Dalai Lama zelf dat slapen de ultieme vorm van mediteren is. Dus wie ben ik om 
de wijsheden van deze grote man niet na te volgen...

En na het bijslapen koop ik in de boekwinkel van het klooster de autobiografie van de Dalai Lama, die ik nu 
al voor de helft uit heb. Het leest als limonade en is ontroerend en vaak amusant om te lezen. Een aanrader.

Verder geen spannende dingen beleeft, maar dat hoeft ook niet altijd. We zijn hier tenslotte op een plek van 
rust, reflectie en relaxen...



Nog even in het klooster

Maandag 29 maart 2010, 21:07 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 7
Bewolkt, mogelijk regen op komst, nog steeds warm genoeg, 29°C 
Wederom deelgenomen aan het ochtendgebed en dus weer vroeg uit de veren. Maar ja, hoe vaak is een 
mens nou te gast in een Boeddhistisch klooster en kun je zoiets meemaken. Ik niet vaak en dus neem ik het 
er van. Wederom was er weinig te volgen van de dienst zelf, omdat ik de taal niet machtig ben. Maar even 
goed was het weer prachtig.

Vooral ook omdat drie kleine monnikjes (ik schat ze 6/7 jaar oud) duidelijk straf kregen voor iets. En die 
bestond uit de hele dienst lang (gauw zo'n 5 kwartier) op de typische Tibetaanse manier bidden. Ik zal 
proberen te beschrijven hoe dat werkt:

1.handpalmen plat tegen elkaar

2.raak met de handpalmen plat tegen elkaar je voorhoofd aan

3.dan je neus

4.dan je hart

5.ga (met de handpalmen nog steeds tegen elkaar) door de knieën



6.ga helemaal voorover op de grond liggen met je neus plat op de grond en je armen boven je hoofd 
uitgestrekt.

7.en vervolgens doe je het hele ritueel in omgekeerde volgorde terug tot je weer staat en dan begin je weer 
van voren af aan.

En dat dus eindeloos veel keer achter elkaar.

De drie stoute monnikjes deden het wel, maar zodra er even niet werd gekeken, sloegen ze gauw een beurt 
over. Het was super grappig om te zien, want ze hadden heel goed door wanneer ze in de gaten werden 
gehouden en wanneer niet. En ook dat wij toeschouwers in de gaten hadden dat ze de kantjes er vanaf 
liepen. Ze maakten er echt een toneelstukje van. Hilarisch.

Elders op deze pagina de huisregels van Kopan. Ze hangen bij de ingang en zijn zo'n beetje het eerste wat 
je ziet als je binnenkomt. Helder en duidelijk, zou ik zo zeggen en bijna allemaal ook elders toepasbaar...

In de ochtend hebben we (het groepje mensen waarmee ik hier optrek, bestaande uit twee Hollandse 
meiden, een Duitse en twee Belgischen) een teaching (les) gevolgd bij een van oorsprong Zweedse non, die 
al dertig jaar in Kopan woont en werkt. Dat was een bijzondere ervaring. Ik ga hier niet uitleggen wat de 
inhoud van de teaching was, omdat ik de wijsheid geweld zou aandoen. Maar ik volsta te zeggen dat het 
stemde tot nadenken en dat is natuurlijk nooit verkeerd.

Familie

Na een wederom heerlijke maaltijd is het tijd voor afscheid en de taxirit naar het huis van de familie Aryal. 
Daar aankomen is toch een beetje thuiskomen, want ik ken iedereen en iedereen kent mij. Het voelt 
vertrouwd.

De rest van de middag en avond spendeer ik vooral met Asha, Devendra en de kinderen. Gezellig om na 
een jaar weer bij te kletsen. 





Terug in de DRC

Dinsdag 30 maart 2010, 20:09 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 8
Zonnig, later bewolkt, einde van de dag enorm onweer, stoffig, 29°C 
Vandaag begonnen met van die aardse zaken als boodschappen doen en wassen...dat moet hier gewoon 
op de hand, maar dan wel op een zonovergoten dakterras. Dus heel erg is het niet. 

Tijdens het wasritueel is er genoeg tijd om te bedenken hoe het weerzien in de DRC zal gaan. Ik heb Amrit - 
de manager - wel laten weten dat ik kom, maar hem nadrukkelijk gevraagd om niets tegen de kinderen te 
zeggen. Want ik wil graag gewoon binnenlopen en hun (hopelijk blij verraste) gezichten zien als ik plotseling 
voor hen sta. 

En zo is het dus ook gegaan. Vanuit de DRC kun je de weg waarover je komt aanlopen al van ver zien. En 
dus werd ik al op enige afstand gespot en verrast met een groepsknuffel van een kudde kinderen. Dat was 
leuk!

Zo leuk om al die bekende smoeltjes te zien. Natuurlijk werd ik direct getest op ik alle namen nog kende. 
Laat ik nou net gisteravond even hebben geoefend, dus ik kwam een heel eind. In ieder geval genoeg om 
indruk te maken.  De hele middag hebben we lekker gespeeld, gekletst en geknuffeld. Het was alsof ik niet 
ben weggeweest.

Lopend naar de DRC is er direct al flinke een verandering te zien in vergelijking met vorig jaar: toen moest ik 
lopen langs een waar karrenspoor met veel gaten en kuilen. Nu is het een redelijk egale half verharde weg, 
in ieder geval loopt het een stuk gemakkelijker en sneller. En als de DRC zelf in zicht komt valt direct op dat 
het gebouw nu fris wit is geschilderd. Ziet er goed uit! 

En eenmaal in het complex is er nog een goede aanpassing: de muur om de speelplaats is verlaagt en weer 
op hoogte gebracht met een hek. Dat ziet er toch wat vriendelijker uit dan een hogere muur met prikkeldraad 
zoals het was.

Op de terugweg naar huis komt eindelijk de regen die we al dagen verwachten. En niet echt weinig: een 
meer dan enorme onweersbui valt ons ten deel. Heftig hier tussen de bergen. Dat gaat lekker te keer. Maar 
het grote voordeel is dat er morgen minder stof is en dat is hier altijd een goede zaak!!!



Cricket

Woensdag 31 maart 2010, 21:07 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 9
Zonnig, wolkenloos, daarna bewolkt, 's avonds enorme regenbui, stoffig, 27°C 
De hele middag in de DRC geweest. De meeste kinderen zijn nu vrij, maar een enkeling moeten nog een 
paar dagen door. Zij hebben dus niet veel tijd voor spelen, maar de rest des te meer. 

Voor vandaag betekende dat cricket spelen...en ik kan helemaal geen cricket. Diverse mensen hebben het 
al geprobeerd om het mij uit te leggen, maar ik snap het nog steeds niet echt en vindt het eigenlijk ook niet 
echt leuk. Maar hier op zo'n speelveldje met een kudde kids is het best grappig. Maar zoals te verwachten 
zat ik niet in het winnende team. 

Van alles

Bij de frisbee competitie sla ik een beter figuur. Ik blijk in staat om 'm te vangen en kan nog aardig gooien 
ook. Ik wist niet dat ik het in mij had. De oudere meiden hebben mij later onder het genot van een kopje thee 
proberen te leren om katoenen lontjes te spinnen en draaien van verse katoen. Ze gebruiken die voor het 
branden van de boterlampjes in de tempel. Maar hoe vaak ik het ook probeer, het resultaat lijkt in niets op 
wat de meiden doen.

Omdat het nu vakantie is, gaan enkelen van de kinderen (die nog contact hebben met hun familie) naar huis. 
Dus vandaag waren er alweer 2 om afscheid van te nemen. Ik wou dat ze niet gingen, maar begrijp het 
uiteraard wel...Volgende keer ga ik echt in een andere tijd hierheen, als er geen vakantie is en geen 
examens zijn.

De kinderen bekijken de fotocollage die ik heb gemaakt met foto's van vorig jaar. Met dank aan Ronnie voor 
het printen op water en UV bestendig canvas. Je gift is niet  ongemerkt voorbij gegaan zoals je ziet. Heel 
veel dank!!!

Op de terugweg vanuit de DRC word ik vergast op de moeder van alle onweersbuien. Bij thuiskomst ben ik 
dan ook zeik en zeik nat. Ik hoef niet meer te douchen. En op zo'n moment ben ik toch blij dat ik bij een 
familie logeer en niet ergens in een hutje zit of op een camping sta....





Boudhanath stoepa

Donderdag 1 april 2010, 21:39 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 10
Zonnig, wolkenloos. daarna bewolkt, 's avonds enorme regenbui, stoffig, 27°C
Vanmorgen begonnen met een wandeling naar Boudhanath Stoepa, 's werelds grootste buiten Tibet. Het is 
één van mijn meest favoriete plekken in Kathmandu, omdat het er in tegenstelling tot elders rustig, bijna 
sereen is. In ieder geval als je er bij tijds heen gaat, want 's middags wordt het meestal drukker. 

Goed nieuws over het werk van 4SmilingFaces. Vandaag hebben we een aantal goede quotes gekregen 
voor aanleg van de grondwater put en pomp in de DRC. Met de aanleg en installatie zal de DRC voortaan 
een stuk minder afhankelijk zijn van de dramatisch onregelmatige levering van drinkwater. 

Het grondwater (dat hier schoon is omdat het uit de bergen komt) wordt gebruikt voor douche, toilet en 
andere non-food toepassingen. Het eigenlijke drinkwater is dan uitsluitend voor eten en drinken. Zo kunnen 
ze veel langer doen met het spaarzaam geleverde drinkwater, dat soms maar 1 op de 14 dagen wordt 
geleverd. 

En nog beter nieuws: de aanleg van het geheel start morgen al en duurt naar verwachting 10 dagen, al is 
dat een beetje afhankelijk van wat ze aantreffen in de bodem. Een beetje steen kan namelijk al voor enige 
vertraging zorgen, daar de put met de hand wordt gegraven. Hoe dan ook, het is fijn dat ik hier ben en het 
proces kan volgen.

Kinderen
Vandaag staat de middag in de DRC in het teken van het vertrek van Andy, de Engelse jongeman die 
afgelopen vier weken met de kinderen is opgetrokken. Hij gaat de komende weken andere dingen doen in 
Nepal en komt begin juni nog anderhalve week terug in de DRC. Het is voor nu dus een tussentijds afscheid, 
maar toch..

Aanvankelijk waren de kids moeilijk los te weken van een of andere Bollywood film op tv, want vandaag is er 
namelijk overdag stroom. En dan mogen de kids die vakantie hebben tv kijken. Komt niet vaak voor, maar 
vanmiddag dus wel.

Maar het mag de pret uiteindelijk niet drukken. Heb met diverse kids plannen gemaakt: morgen gaan we een 
tekenwedstrijd houden op de speelplaats en volgende week is er natuurlijk de inmiddels traditionele dans- 
en zangwedstrijd. Alweer de derde editie.





Grondwaterput

Vrijdag 2 april 2010, 17:39 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 11
Zonnig, wolkenloos. stoffig, 33°C
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Het werk aan de grondwaterput voor de DRC start vandaag. En daarom ga ik vroeg naar de DRC, rond 
10:30. Dan zijn ze net begonnen. Althans dat hadden ze gezegd. Maar uiteindelijk komen ze pas om half 
twee: er was ergens anders een noodgeval en dus moest de DRC even wachten. Maar goed, ze zijn er.

In Nepal doen ze trouwens een beetje anders zaken dan dat wij gewend zijn. Wij hebben quotes gevraagd 
voor de uitvoering van de put en de loodgieters aangeraden om de locatie eerst te bekijken. Maar geen van 
hen heeft dat gedaan. Wij hebben dus een goede quote gekozen en zijn een prijs overeengekomen. Daarna 
is hij pas gaan kijken en vermoedelijk geschrokken, want hij wil meer geld.

De loodgieter weet overigens niet, dat ik betaal. Devendra doet alsof hij degene is met het geld. Dat is beter 
zo, want anders zou de prijs nog verder omhoog gaan. Maar Devendra is een zakenman en hij speelt het 
koel. De kans is groot dat we meer moeten betalen, maar het is nog steeds minder dan ik als maximum in 
mijn hoofd had, dus dat komt vast goed. 

Vandaag is het trouwens enorm warm. 33°C. Het is hier trouwens de hele tijd al lekker warm, veel warmer 
dan vorige jaren om deze tijd. Hier in Nepal zijn ze er van overtuigd dat dat te maken heeft met de 
opwarming van de aarde... Gevolg is in ieder geval wel dat de droge tijd (nu dus) eerder is begonnen, droger 
is dan ooit en vermoedelijk ook langer gaat duren. Daarmee is maar weer bewezen dat de aanleg van de put 
een noodzaak is. Vandaag bijvoorbeeld: Omdat de aangekondigde drinkwater levering op zich laat wachten, 
was er gisteren nauwelijks water in de DRC. En dat op één van de warmste dagen tot nu toe. Niet 
gemakkelijk!

Het recept voor heden is dus voor rustig blijven en uit de zon. Ik ga met een paar van de kleintjes knutselen 
en wel de Nepalese variant van origami, tekenen en kleuren. Dat betekent een gevouwen cobra... en een 
soort van waaier maar dan anders. Zelf kom ik niet veel verder dan een bootje...

Als ik eind van de middag thuiskom blijkt Asha's moeder te zijn gearriveerd en dat betekend een feestmaal. 
Op het menu staat een heerlijk kipgerecht, want uitzonderlijk is het overwegend vegetarische dieet van de 
familie. En ja ik heb het recept en ik ga het zeker thuis ook maken. Heb er nu al zin in.

Vandaag is ook de dag dat vrijwilliger Tina die ook bij de familie heeft gelogeerd afscheid neemt. Ze gaat 
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weer terug naar Engeland en heeft afgelopen weken met heel veel plezier in de DRC gewerkt. En dus 
sluiten we de dag af met een afscheid en Tina en Asha in tranen...



Rust- en familiedag

Zaterdag 3 april 2010, 14:52 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 12
Zonnig, wolkenloos, stoffig, 33°C 
Vandaag een rustdag genomen en dus niet naar de DRC gegaan. Ik ben tenslotte op vakantie. Heb de tijd 
genomen om te gaan naar een plekje in Kathmandu waar ik nog niet eerder was geweest, maar wel veel 
over heb gehoord: de Tuin van Dromen. Dat klinkt hemels en dat is het eigenlijk ook. Een klein paradijsje. 
Een hele mooie plek om de dag van heden te starten. De tuin behoorde vroeger bij het huis van een hoge 
Britse officier en is sindsdien altijd bijgehouden en verder verbeterd. Nu is het complex open voor het 
publiek. Gelukkig maar. Het is er op zichzelf al prachtig, maar het contrast met de drukke, chaotische, 
luidruchtige en alom overweldigende omgeving die het centrum van Kathmandu nou eenmaal is maakt het 
extra bijzonder.

Thamel
Eigenlijk was ik van plan vandaag in Thamel te blijven en lekker een terrasje te pakken, maar met 33 graden 
is dat geen fijn plan. Ben na het kopen van een paar zaken voor de kids gewoon terug naar huis gegaan. 

Daar aangekomen is het een drukte van belang, want vandaag is het zaterdag rustdag familiedag. Veel 
winkels zijn dicht, velen trekken er op uit en/of gaan bij familie op bezoek. Zo ook bij 'mijn' familie. Opa en 
oma, een paar neven, een pasgetrouwde broer met zijn vrouw. Er wordt uitgebreid gekookt, gekletst, 
gelachen en gegeten, zeg maar een goed georganiseerde chaos.

Tussendoor is Devendra nog even op en neer naar de DRC geweest om met de loodgieter te overleggen. 
De aanleg van de put blijkt niet gemakkelijk, omdat er flik wat steen in de grond zit. Daarom is de prijs iets 
omhoog gegaan, maar minder dan we als maximum in het hoofd hebben. Dus het gaat nog goed. Ze zijn nu 
zo'n anderhalve meter diep aan het graven. Ik ben benieuwd wat ik morgen ga aantreffen.

Vanmiddag is nog een vrijwilliger uit het huis vertrokken: Andy gaat komende maand elders in Nepal 
vrijwilligerswerk doen en komt daarna weer hier terug. Dan ben ik allang weer thuis, maar als 
afscheidscadeautje krijg ik wel al de foto's die hij heeft gemaakt in de DRC en ook het NWCSS weeshuis, 
waar ik later deze vakantie naar toe ga om te zien wat 4SmilingFaces er kan betekenen. "Misschien helpt 
het  bij het inzamelen van meer geld voor de kinderen hier", zei hij. "Dat maakt me blij". Dank Andy voor het 
mooie gebaar!!!

De rest van de dag is voor rust, lezen, een beetje wassen (als het waterniveau het toelaat) en dat soort 
zaken.





Wegwerkzaamheden

Zondag 4 april 2010, 20:35 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 13
Zonnig, wolkenloos, stoffig, 33°C
Hoorde dat er gisteren in Nederland natte sneeuw en hagel is gevallen...dat is moeilijk voor te stellen als je 
hier bent. Het is hier over de 33 graden. Dat is warm, maar toch goed te doen, vermoedelijk omdat het zo 
droog is.  Maar even goed geen temperaturen om je overmatig lichamelijk in te spannen.

Na de rustdag van gisteren weer in de DRC geweest. Het was niet gemakkelijk om daar te komen, want ze 
zijn aan de weg aan het werken. En dat gaat niet zoals in Nederland met keurige wegafzettingen en 
snelheidsbeperkingen. Iedereen doet gewoon wat die moet doen en als er langs of omheen moet, moet je 
zelf maar zien hoe je dat doet. Denk aan een soort obstakel koers, maar dan bij 33 graden... Geen eitje, 
maar geeft bij volbrenging wel voldoening.

De afgelopen twee jaar was de weg naar de DRC niet meer dan een lange rechte zandweg vol grote, kleine, 
diepe en ondiepe kuilen, stenen en andere obstakels. Denk in dat laatste geval aan een meer dan 3 meter 
diepe put midden in de weg, zonder deksel er op en ook zonder enige vorm van markering zodat passanten 
om zien aankomen. Levensgevaarlijk.

Dus dit jaar was ik prettig verrast te merken dat de weg was geëgaliseerd en half verhard met wat al te groot 
uitgevallen scherpe kiezelstenen. Door de egalisatie was de route duidelijk makkelijker te belopen, maar die 
kiezels maakten het alsnog noodzakelijk dat je voortdurend goed moet kijken waar je je voet neerzet. Vooral 
om dat je bij deze temperaturen niet op goede wandelschoenen maar  gewone slippers loopt.

En vandaag waren ze duidelijk bezig met de voorbereidingen voor het feitelijk asfalteren van de weg. De 
meeste stenen werden verwijderd en een laatste egalisatie uitgevoerd. Halverwege de route op een veld 
tussen de huizen hebben de wegenbouwers hun kamp op geslagen en worden in grote tonnen asfalt 
gemaakt. Als ze dat morgen gaan doen, zal ik er foto's van maken... Want ik neem aan dat het hier met 
asfalteren net zo gaat als in India: met de hand en dan een klein walsje er achteraan. Niets geen asfalteer 
machines...

Wat wel aardig is van de wegwerkers, is dat ze de opricht naar de DRC gelijk even meenemen als ze toch 
bezig zijn. Dus toen ik vanmorgen aankwam, was iedereen druk bezig om de oprit te egaliseren. Daarna 
kwam de wals even langs om het karwei af te maken.  In de komende dagen zal dat klusje dus ook wel 
worden geklaard. Waarmee het complex weer een beetje beter toegankelijk is en dat is voor een tehuis voor 
kinderen met een handicap natuurlijk altijd goed.

Tekenen en schilderen



Na al die lichamelijke arbeid willen de meeste kinderen even rustig zitten en dus komt het goed van pas dat 
ik een hele tas vol witte a4tjes bij me heb. Dat betekent namelijk tekenen en dat vinden ze heerlijk. En 
volgens mij zitten er een paar toekomstige artiesten bij, want er zijn er bij die geweldig kunnen tekenen! En 
het leuke is, dat ik al die tekeningen mag houden! Dit jaar ga ik alle tekeningen van dit en voorgaande keren 
bundelen in een boekwerk....

Cricket
Voor de grotere jongens was het eind van de middag vooral weer tijd voor een potje cricket. Snap het nog 
steeds niet, maar is wel gewoon leuk om er bij te zijn en te zien hoe de kids ondanks hun handicap gewoon 
meedoen. Ze laten zich nergens door weerhouden. Als dat geen goede zaak is, weet ik het ook niet meer.

Aanleg DRC grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput
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Enne, hoe zit het nou met de waterput, hoor ik jullie vragen. Welnu dat gaat goed. Het is een hoop werk, 
want zoals gezegd zit de bodem vol stenen. Maar desondanks vordert het werk gestaag. Ze zijn inmiddels al 
meer dan mansdiep.



Nieuw onderkomen Didi & Dai

Maandag 5 april 2010, 21:31 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 14
Zonnig, wolkenloos, stoffig. 33°C
Plannen zijn er op gewijzigd te worden. Vandaag dus niet naar de DRC, maar naar het andere weeshuis dat 
door 4SmilingFaces wordt gesteund: het NWCSS weeshuis Didi & Dai. Asha heeft mij eerst de locatie laten 
zien waar het weeshuis zo snel mogelijk naar toe hoopt te verhuizen. Als het af is natuurlijk. Maar voor het 
zo ver is, is nog veel geld nodig en zo'n drie maanden bouwwerk te doen.

Dit is namelijk de nieuwbouw van 'Didi & Dai'. De vorige eigenaar is begonnen met de bouw, maar had geen 
geld om het af te maken. Met dank aan de goede (politieke) relaties van de voorzitster van de NWCSS 
hebben zijn het casco over kunnen nemen. Nu is het echter zoeken naar geld om het geheel te voltooien: 
daarbij gaat het om afbouw binnen en buiten, elektra, ramen en deuren  en aanleg van de tuin. Een hoop 
werk aan de winkel dus...

Huidig onderkomen Didi & Dai

Daarna zijn we naar het huidige onderkomen gegaan. Onderweg komen we een paar kilo druiven voor de 
kids: een lekkere frisse snack op een warme dag. Maar aangekomen bij Didi & Dai, kunnen we ze helaas 
niet eten omdat we ze niet kunnen wassen. Ook hier is namelijk een waterprobleem... Nou ja, eten ze ze 
later lekker op.

Na het bezoek aan Didi & Dai ga ik nog even naar de supermarkt op zoek naar vingerverf en naald en 
draad. Heb namelijk heel veel kralen bij me, maar zonder naald en draad komen we niet heel ver. Maar leg 
jij maar eens uit aan een Nepalees die geen Engels spreekt dat je naald en draad nodig hebt...Welnu, mij is 
het niet gelukt. Gelukkig gaat Asha me helpen.

Terug in het huis zijn er twee nieuwe vrijwilligers gearriveerd: Chen uit Australië en Eric uit Sweden. Met 
recht zijn we nu een kosmopolitisch gezelschap!





Spelen, spelen en nog eens spelen

Dinsdag 6 april 2010, 21:46 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 15
Zonnig, wolkenloos, stoffig. 33°C
Vandaag zijn we met z'n 3en naar de DRC geweest: Janelle (uit Canada), Eric (uit Zweden) en mijzelf. Een 
internationaal gezelschap dus. En aanvankelijk leek het een afknapper te worden want er was stroom. En 
stroom betekent tv. En tv betekent dat de kinderen alle andere zaken uit hun handen laten vallen en zelfs 
ons als vrijwilligers gewoon negeren. Maar Nepal zou Nepal niet zijn, als er (voor ons dus een zegen) weer 
snel een stroomonderbreking komt.

En als dat gebeurt gaat dus de tv uit en zijn de kinderen weer gewoon bereikbaar. En vandaag was het extra 
feest wat we hebben een nieuweling in ons midden: Eric, een boomlange gozer en dat vinden de kids wel 
wat. Ze willen meteen allemaal met hem op de foto...echt grappig hoe zeer zij gefascineerd zijn door Eric's 
lengte. Op zijn schouders zitten kennen ze hier niet en dat blijkt een hit: Hemantha houdt het bijna niet meer 
van het lachen...

We hebben werkelijk de hele middag gespeeld: cricket (snap het nog steeds niet), jongleren (tjonge, dat is 
lang geleden, maar na even oefenen ging het weer), haren vlechten, voetballen, pingpongen, knuffelen, 
kletsen, foto's maken, wedstrijd gekke bekken trekken....noem maar op en we hebben het gedaan. Het was 
een feest.

Aanvankelijk dachten Janelle en ik dat Eric een compleet verkeerde indruk had gekregen van de DRC, 
omdat de kids niet voor de tv weg te branden waren, maar toen ze eenmaal los gingen, gingen ze ook echt 
los. Eind van de dag waren we alledrie gesloopt, maar ook zoals dat heet 'moe maar voldaan'.

Voor het geval jullie dachten 'die Weersma maakt best aardige foto's' moet ik jullie toch verrassen: vele 
foto's in de DRC althans zijn gemaakt door de kinderen zelf. Goed beschouwd lever ik mijn camera bij de 
poort in en krijg ik 'm einde van de dag terug. Ze zijn er zeer voorzichtig mee en vinden het helemaal 
geweldig. En ik ook, want ik krijg veel leuke foto's en sta er zo nu en dan zelf ook nog op, en dat is toch 
handig als je alleen reist. Uiteraard gooi ik eind van de dag wel veel dubbele foto's weg en ook de 
onscherpe, maar de meesten zijn uitstekend van kwaliteit.

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Nog even over de put: ze zijn nog altijd druk aan het graven en zitten inmiddels al flink diep: geen idee hoe 
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diep, maar diep genoeg voor mij om er met een grote boog omheen te lopen. Ik vind het doodeng, zo'n gat 
in de grond.

Hopelijk vinden ze snel water, want dat is de grote vraag. Men heeft hier namelijk niet de middelen om te 
testen of en zo ja hoe diep het water precies zit. Maar de verwachting is dat ze bij de DRC nog wel wat 
dieper moeten gaan dan ze nu zijn.

Hoe dan ook vind ik het ongelooflijk dat twee mannen op de vijfde dag met de hand (vooral hamer en beitel) 
al zover zijn gekomen. Daarom heb ik hen vanmiddag verrast met een ijsje. Dat vonden ze echt leuk, als ik 
hun brede lach mag geloven.



Mountainflight

Woensdag 7 april 2010, 09:36 uur
Nepal, Kathmandu, Thamel, Terras hotel Mandap
Dag 16
Zonnig, wolkenloos, stoffig. 33°C
Vandaag een bijzondere start van de dag. Niet omdat'ie zo onchristelijk vroeg begon (4:40 reveille), maar 
omdat ik een mountainflight heb gemaakt. Dat is een vlucht in een klein twee motorig vliegtuig (eng!!!) met 
twintig mede toeristen. In anderhalf uur tijd maak je een vlucht langs de flanken van de Himalaya, met als 
eenzaam hoogtepunt natuurlijk het zien van Mount Everest, 's werelds hoogste berg.

Nou heb je bergen, dan heb je de Himalaya en dan uiteraard Everest, of Sagarmatha zoals ze die hier 
noemen: 8848 meter hoog. Ongelooflijk. Het weer was prachtig en boven de wolken is het helder. Kortom 
het was geweldig. Dank je wel Pa, dat was een heel mooi cadeau!!!!

En omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden en ik jullie graag veel leeswerk bespaar hier een paar 
foto's...

Cadeautjes
Na de fantastische vlucht in de vroege ochtenduren, ben ik naar Thamel afgereisd. Eerst voor een smakelijk 
ontbijt en daarna voor een bescheiden winkelsessie. Binnenkort houden we namelijk de dans- en 
zangwedstrijd in de DRC en dan zijn er natuurlijk prijsjes nodig. Gelukkig geen tekort aan winkeltjes in 
Thamel met allerhande spullen die de kids leuk vinden.

Vandaag is ook de dag dat Sharon (de Canadese doktor die ik aan het begin van mijn vakantie heb ontmoet) 
terug is in Kathmandu. Als het goed is komt ze rond 12 uur naar Thamel. Maar als die tijd komt en gaat krijg 
ik via haar hotel het bericht dat haar vlucht uit Bharatpur is gecanceld en dat ze nu per auto onderweg is. 
Dat betekent dat ze niet terug voor het donker word. Jammer maar helaas. En dus ga ik terug naar huis en 
een beetje bijslapen na de hele korte nacht en vele bergachtige indrukken van deze morgen.





Kleren

Donderdag 8 april 2010, 20:25 uur                                                                                                                                                                              
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 17
Zonnig, wolkeloos, stoffig. 33°C
Vanmorgen zijn de Janelle, Amberlyn en mijzelf naar de stoepa gelopen voor een ontbijt op één van de vele 
dakterrassen aldaar. Heerlijk relaxt. Onderweg hebben we her en der de nodige stof gekocht om wat 
blouses en zo te laten maken. Zowel de stof als het maken ervan kost hier - zoals veel dingen - bijna niets. 
Ik heb straks vier blouses voor minder dan twintig euro....

's Middags in de DRC wordt er fanatiek gepingpongd. Ze spelen hier tafeltennis volgens de Chinese stijl en 
zijn er echt goed in. Praktisch gezien komt het er op neer dat zowel Janelle, Eric als ikzelf een pakslaag 
krijgen. En dat vinden de kids erg leuk!

Enkele van de meiden zijn ook alvast begonnen met oefenen voor de dans- en zangwedstrijd die we 
vermoedelijk ergens volgende week gaan houden. Dat is inmiddels een traditie: dit jaar is de derde editie en 
het beloofd weer een spektakel te worden.

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Vandaag is ook Devendra poolshoogte komen nemen bij de werkzaamheden aan de grondwaterput in de 
DRC. Het is een zware klus voor de werkers, want de bodem zit vol met stenen. Normaal graven ze per dag 
ruim een meter, maar hier gaat het maar met een  halve meter tot 75 centimeter per dag. Maar hoe dan ook 
blijft het onvoorstelbaar dat ze het allemaal met de hand doen. Ik denk dat de werkers na afloop een bonus 
verdienen, want boy, wat werken zij hard en wat is het zwaar!

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/




Wegwerkzaamheden

Vrijdag 9 april 2010, 20:18 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 18
Zonnig, wolkenloos. stoffig, 33°C
Vanmorgen weer eens een poging gedaan om mijn handwas vaardigheden te verbeteren. Resultaat zijn vele 
weliswaar schoon ruikende kleren, maar niet allemaal even vlekkeloos: vrees dat dat moet wachten tot ik 
weer thuis ben en mijn wasmachine kan gebruiken. Nou ja, in een land als dit verleg/laag je je al gauw je 
grenzen. Als je dat niet doet, heb je het hier zwaar.

Trouwens, de wandeling naar de DRC is en blijft 25 minuten lang een uitdaging. Ze zijn weliswaar druk 
doende om de weg te verharden, maar dat gaat met de nodige voorbereiding gepaard, die het voor 
wandelaars niet prettig maakt. De route was al half verhard en bezaait met grote kiezels. Die moeten nu 
kennelijk allemaal weer weg, en dus gaat er een groep van vijf/zes mannen op de blote knieën de route af 
om de grote kiezels met de soort stoffer weg te vegen...

Daarna komt er een soort grote, omgekeerde stofzuiger die het loszittende stof wegblaast. Het lullige is 
alleen dat'ie zo kort achter die veegploeg zit, zodat zij de hele tijd in een enorme stofwolk werken....echt 
onmenselijk. En vervolgens komt er nog een legertje mannetjes die de eerste laag van pure teer uitgieten en 
verspreiden. En als dat is gebeurd, komt er een dikke laag grote kiezels en vervolgens wordt en en ander 
afgemaakt met een laag beton.

En al die tijd moeten wij daar toch lopen. Want de alternatieve route is anderhalf uur om lopen en dat is met 
deze temperaturen geen optie. Van dag tot dag is het dus de vraag of we op een of andere manier 
gelegenheid hebben om het wegdeel dat te nat is om op te lopen op een veilige manier te passeren. Zo blijft 
alles hier toch een avontuur.

Papiermakerij
En route loop ik dagelijks langs een papiermakerij en vandaag ben ik een keer gestopt. Ze waren vellen 
papier aan het maken met koriander en rozenblaadjes er in. Heel vrolijk. Als het goed begreep (zij spraken 
geen Engels en mijn Nepali is niet zo goed dat ik hen helemaal kon begrijpen) was deze order voor de 
Amerikaanse markt....

Handgemaakt papier is trouwens big business in Nepal. Wordt vaak gemaakt door kleine collectiefjes die op 
die manier samen geld verdienen om bijvoorbeeld hun kids naar school te sturen. Dus je koopt niet alleen 
wat moois, maar doet er vaak ook nog wat goeds mee.

In de DRC zijn een aantal kids drukdoende met oefenen voor de danswedstrijd. Wanneer deze wordt 
gehouden is nog onduidelijk, omdat er een bijzonder tripje op het programma staat. Morgenavond gaan alle 



kinderen en staf van de DRC met de bus naar Pokhara: daar blijven ze dan zondag, om zondagavond weer 
terug te rijden naar KTM. Een hele onderneming waarvoor velen (ook wij vrijwilligers, maar ook de DRC staf 
en zelfs de kinderen) naar vermogen een financiële bijdrage hebben geleverd.

Enkele DRC kinderen zijn in de gelukkige omstandigheden dat ze hun vakanties bij hun familie kunnen 
doorbrengen. Maar de kinderen die nu nog in de DRC hebben die mazzel niet en willen ook graag een uitje. 
Daarom willen zij ook graag een tripje maken. Dat hebben ze wel verdiend!



Opwinding

Zaterdag 10 april 2010, 20:39 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 19
Zonnig, bewolkt, klef, stoffig. 33°C
Lees meer over dit project in de DRC

Foto's zonnelampen DRC

Lees meer over dit project in D&D

Foto's zonnelampen in D&D 

Gisteren heb ik eindelijk bericht gekregen van Philips Light dat de toegezegde 20 solar lampen 
daadwerkelijk onderweg zijn naar Nepal. Een dezer dagen worden ze verwacht en kunnen we ze gaan 
overhandigen aan de mensen van NWCSS Didi & Dai en de DRC. Aan dit geheel zit een hele 
voorgeschiedenis, waar ik jullie niet mee zal vermoeien. Ik vol sta hier met te zeggen dat ik pas echt gerust 
ben op een goede afloop als ik ze daadwerkelijk in handen heb... Maar de voortekenen zijn goed.

Spelen
In de DRC zijn de kinderen erg opgewonden in verband met hun uitje naar Pokhara. Goed beschouwd is het 
gekkenwerk wat ze gaan doen: Pokhara is - als alles meezit - gauw 8/9 uur reizen met de bus. Dat betekent 
dus slapen in de bus. Vervolgens gaan ze de hele dag allerlei dingen ondernemen/bezoeken om 's avonds 
na het eten de toch weer terug te maken. Met andere woorden, als ik maandag in de DRC kom, zullen de 
kinderen vermoedelijk niet bruisen van energie.

Die twee nachten in de bus slapen zijn ook de reden waarom ik niet mee ga, want ik slaap niet in rijdende 
voertuigen. En twee nachten achter elkaar overslaan, dat wordt me echt een beetje te gortig. Bovendien 
moet ik morgen als het goed is aan de slag om de solar lampen op te halen...

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-lanterns/
http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-lanterns/




'We've got them'

Zondag 11 april 2010, 20:42 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 20
Zonnig, bewolkt, klef, stoffig. 33°C
Lees meer over dit project in de DRC

Foto's zonnelampen DRC

Lees meer over dit project in D&D

Foto's zonnelampen in D&D 

Toen de Amerikanen Sadam Hoessein oppakten sprak hun ambassadeur John Paul Bremmer III bij de 
persconferentie de inmiddels legendarische woorden 'Ladies en Gentlemen, we've got him!'. Wel, op de 
schaal der dingen is het wellicht onvergelijkbaar, maar ik permitteer me toch een kleine variatie op dat 
thema: 'Dames en heren, ik heb ze!'

Na meer dan een half jaar gedoe en een verdwenen zending later, zijn ze eindelijk veilig en wel in mijn 
handen. Twintig stuks maar liefst. Met grote dank aan Phillips Light voor deze fantastische gift! Wees 
verzekerd dat de lampen hier in Nepal zeer hard nodig zijn en in grote dankbaarheid worden aanvaard door 
de kinderen. Foto's volgen. Morgen gaan de lampen naar  de DRC en vermoedelijk ook naar Didi & Dai, 
maar het kan ook zijn dat dat een dagje later wordt.

Ik ga jullie niet vermoeien met de details van hoe ik de lampen uiteindelijk in bezit heb gekregen, maar het 
komt er op neer dat ik het grootste deel van vandaag in het Cargo gebouw op de luchthaven heb 
doorgebracht: een onvoorstelbare chaos van mensen die belangrijk doen en waarvan ik me afvraag of ze 
dat ook zijn. Ik heb er talloze malen vriendelijk geglimlacht uit naar belangrijke douanemensen, even zo vaak 
bevestigt dat de lampen voor kinderen in weeshuizen zijn, minimaal 50 maal m'n handtekening gezet, 
stempels heb gehaald, formulieren laten controleren, wachten en meer van dat soort bureaucratisch gedoe. 

Laat ik het zo zeggen, dat je na zo'n dag weer een geheel nieuwe waardering hebt voor de efficiëntie van de 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-lanterns/
http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-lanterns/


Nederlandse posterijen... Maar goed, het enige dat telt, is dat ze er zijn. Klaar voor het uitdelen. 

Maar het past om hier een speciaal woord van dank te richten aan Bijen Aryal, zonder wie ik vermoedelijk nu 
nog gefrustreerd door het cargo gebouw zou zwerven op zoek naar iemand die mij begrijpt....  En natuurlijk 
voor allen bij Phillips Light die hun best hebben gedaan om de lampen hier te krijgen. DANK DANK 
DANK!!!!!



Zonnelampen in de DRC

Maandag 12 april 2010, 20:49 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 21
Zonnig, bewolkt, klef, stoffig. 35°C
Lees meer over dit project in de DRC

Foto's zonnelampen DRC

Vanmorgen de dag gestart met het in elkaar zetten van de solar lampen voor het NWCSS Didi & Dai 
weeshuis. Die gaan we morgen brengen en daarom laden we ze nu vast op. Bovendien is het goed om te 
leren hoe ze werken, zodat we het bij de overhandiging goed kunnen uitleggen.

Vanmiddag hebben we er tien naar de DRC gebracht. Ze zijn enthousiast ontvangen. Morgenochtend gaan 
ze de lampen opladen, zodat ze morgenavond kunnen worden gebruikt. Hoe dan ook, ze zijn er zeer blij 
mee!

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

De mannen zijn nog steeds druk bezig met het graven van de waterput. Ze zijn nu ... diep en de hoop en 
verwachting is dat ze nu dicht bij het moment zijn dat er water komt. Laten we hopen....

Zelf ben ik inmiddels redelijk bang voor de waterput. Gisternacht heb ik namelijk gedroomd dat ik tijdens het 
slaapwandelen hoofd eerst in de put ben gevallen.... Dat was geen goede droom!

De foto's van de vorderingen laat ik daarom maken door de kinderen, die er maar wat graag poolshoogte 
gaan nemen, zij het vastgebonden aan een touw, zodat ze er niet in kunnen vallen

In de DRC zijn de kinderen nog erg vermoeid van hun tripje naar Pokhara. Tijdens hun dagje uit hebben ze 
een aantal grotten bezocht, de Wereldvrede Pagode en een tochtje gemaakt op Lake Fewa. Ze zijn rond 
een uur of 3 weer richting KTM afgereisd om daar maar liefst 15 uur later pas aan te komen. Dit dankzij 3 
lekke banden en de nodige verkeersdrukte. Heftig tripje.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-solarlampen.html
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Tekenen en schilderen
Vandaag dus niet al te veel actie, maar vooral relaxen en verhalen vertellen en foto's kijken van Pokhara. 
Maar uiteindelijk haal ik toch maar het voorraadje papier en vingerverf te voorschijn en wordt het toch nog 
een creatieve middag.

IJs
En het was zo warm heden, dat we de passerende ijscoman leeg hebben gekocht: had hij ook een goeie 
dag!





Zonnelampen voor Didi & Dai

Dinsdag 13 april 2010, 21:16 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 22
Zonnig, bewolkt, klef, stoffig. 35°C en de hele avond enorm onweer en regen
Heden wakker geworden met een stevige verkoudheid, of althans de verschijnselen daarvan. Kan ook heel 
goed zijn, dat de stofallergie heeft toegeslagen. Dat is niet zo gek hier, want de hoeveelheden stof zijn 
ongelooflijk! We zullen zien hoe het verder gaat.

Vanmiddag hebben we de solar lampen afgeleverd bij NWCSS Didi & Dai. Het is hier nu zo warm en stoffig 
dat we maar een taxi hebben genomen, want sjouwen met de dozen was echt ondoenlijk. Omdat we de 
lampen gisteren al hadden opgeladen, konden we meteen laten zien hoeveel licht ze gaven. Dat maakt het 
geheel wat meer tastbaar.

Om te zorgen dat de lampen een lang en gelukkig leven hebben bij Didi & Dai, heeft iedere lamp een 
eigenaar gekregen. Hij zij is verantwoordelijk voor het opladen, veilig opbergen, en verplaatsen van de 
lampen. De rest mag er niet aankomen, maar wel genieten van het licht.

Kinderen van Didi & Dai
De rest van de middag zijn we vergast op dans, zang en een hoop gezelligheid. Het was een feest om er te 
zijn!



Naar tempel
Tot slot gaan we met de Didi & Dai kinderen naar tempel...

Boudhanath stoepa
Na het bezoek aan Didi & Dai heb ik nog even flink cadeautjes gekocht bij de Stoepa. Nu hoef ik niets meer 
te kopen en dat is een lekker idee.

's Avonds ben ik net op tijd thuis want er zit onweer in de lucht. En dat gaat hier meestal gepaard met het 
nodige geweld. Kathmandu ligt namelijk in een vallei tussen de heuvels (voor ons Nederlands bergen) en 
dat betekend dat het weer niet goed weg kan. Sterker nog, onweer zoals gisteren trekt voorbij, botst tegen 
de heuvels en komt dan gezellig terug... Je krijgt dus dubbel waar voor je geld. Wel spectaculair voor wie de 
schoonheid van bliksemflitsen wel kan waarderen. Voor hen die bang zijn voor onweer is het echter minder 
leuk.



Dankzij het weer is er vanavond en morgen wel veel minder stof in de lucht, en dat is dan weer goed nieuws 
voor onze longen en luchtwegen. En slapen zal vermoedelijk ook aangenamen zijn nu het niet zo benauwd 
meer is. JOEPIE



Happy 2067

Woensdag 14 april 2010, 21:09 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 23
Zonnig, onbewolkt, minder stoffig. 35°C
Vandaag is het volgens de in Nepal veel gebruikte lunar kalender nieuwjaarsdag. We staan aan het begin 
van 2067... Nooit gedacht dat ik dat jaar nog zou beleven, maar ik heb het gehaald. En in tamelijk goede 
staat ook nog, dus wat wil ik nog meer.

In Nepal vieren ze - in tegenstelling tot bij ons - niet de laatste avond van het oude maar de eerste dag van 
het nieuwe jaar. Vandaag is het dus feest. En feest in Nepal betekend vooral bezoek van vrienden, familie 
en buren, lekker eten en hoop gezelligheid.

De lampen in de DRC zijn inmiddels in gebruik genomen. Er zijn twee chefs aangesteld, die verantwoordelijk 
zijn voor het opladen van de lampen, gebruik en veilig opbergen  als ze niet worden gebruikt. De kinderen 
vinden het heerlijk om dergelijke verantwoordelijkheden te krijgen en de sjefs zijn dan ook in hun nopjes! 

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

De mannen van de put melden heden goed nieuws. Ze zijn nu zo'n 26 voet diep, als ik het wel heb is dat 
zo'n 8/9 meter en de grond begint natter en natter te worden. Dat betekend dat het vinden van grondwater 
dichtbij komt...dat zou toch super zijn...

Vandaag werken ze overigens alleen 's morgens, omdat ze 's middags bij moeders op bezoek gaan. 
Moederdag in Nepal is een groot feest. Kinderen brengen hun moeder dan kleding en eten...

En omdat het vandaag feest is  en ze al dagen zwaar werk is om met de hand, hamer en beitel de put te 
graven in een rotsige bodem, neem ik vandaag was lekkers voor de heren mee. Druiven, papaya en ander 
fruit. Wil ze toch laten weten, dat ik hun harde werk zeer waardeer.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


Dans- en zangwedstrijd
In de DRC is het vandaag driebubbel feest: Nieuwjaarsdag 2067, moederdag en de derde editie van de 
dans en zangwedstrijd. Dat betekent veel lekker eten (momo's!!!), dansen, zingen, feestgedruis, tikka's en 
nog veel meer.



Kralen

Donderdag 15 april 2010, 21:05 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 24
Zonnig, onbewolkt, minder stoffig. 37°C 
Vandaag draait het in de DRC allemaal om kralen, die ik onder andere van mijn buren heb meegekregen. Ze 
waren een grote hit. Daar zijn zowel door de meisjes als door de jongens een hoop armbandjes en kettingen 
van gemaakt. 

Grondwaterrput

Het is nog niet zover, maar het moment suprême nadert: de grond van de waterput wordt natter en natter en 



dat betekend dat de doorbraak nabij is...duimen allemaal!!!

Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Familie
Vandaag is er weer een afscheid. Amberlyn gaat het huis verlaten. Haar eerste vijf weken vrijwilligerswerk 
zitten er op en morgen gaat ze verder naar Chitwan, in het zuiden van Nepal. Het vrijwilligerswerk daar 
bestaat uit Engelse lesgeven. Klinkt misschien aardig, maar de verhalen van de vrijwilligers zijn zeer 
wisselend. Velen keren snel weer terug naar het KTM en hun kindertehuis hier, omdat het lesgeven niet altijd 
een succes is. Op de scholen daar zijn lijfstraffen namelijk gewoon en als je daaraan niet wilt meewerken - 
wat de meeste vrijwilligers inderdaad weigeren - dan is het vrijwel onmogelijk orde houden. En dan heeft 
lesgeven ook weinig zin. Hoop voor Amberlyn dat ze een positieve ervaring heeft!!!!

's Avonds is er een heerlijke maaltijd met de familie die meteen ook wordt gebruikt om foto's te maken om 
naar dochter Sumedha te sturen. Dankzij goede schoolresultaten en een beurs, studeert zij nu voor 
verpleegkundige in de Verenigde Staten. Het gaat haar daar goed, maar ze mist toch ook Nepal en vooral 
haar familie. Daarom maken ze er een punt van om haar geregeld foto's te sturen.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


Sweetie

Vrijdag 16 april 2010, 22:15 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 25
Zonnig, zwaar bewolkt, stoffig. 35°C, later op de dag een beetje regen, maar het wachten is op het 
grote onweer....
Sweetie is vandaag jarig. Zij is de oudste van de twee pleegdochters van de familie Aryal. Een hele lieve 
verlegen meid die vandaag 20 is geworden. Weer een reden voor een feestje in huis. Gezellig en lekker, 
want als haar favoriete verjaardag eten kiest ze momo's...en dat is heel toevallig ook mijn favoriete Nepalese 
maal.

Janelle en ik gaan morgen schoenen met haar kopen bij wijze van ons verjaarscadeau. Dat vond ze 
helemaal top.

Nagellak

In de DRC was het vandaag van-alles-en nog-wat-dag. Er is genagelakt, getekend, gepingpongd, film 
gekeken, fotograferen en gefotografeerd worden, geknikkerd met de kralen van gisteren en een variatie op 



wat wij kennen als bokje springen. En hoewel ik niet echt een nagellak typje ben, moest ook ik er aan 
geloven. Het resultaat is ronduit schokkend: paarse nagels met rode stippen, met dank aan Daki en 
Tshering. Ik vermoed dat ik er vernacht nog wel even wakker van schrik, want ze zien er uit als een enge 
ziekte....

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Nog geen nieuws van het waterput front: de doorbraak is nog geen feit, maar wordt wel ieder moment 
verwacht. We wachten dus in spanning af. Ik hoop dat ik het nog ga meemaken. We zullen zien...

Momo's

Ter gelegenheid van Sweeties verjaardag is er vanavond een momo party!  (Momo's zijn de Nepalese 
equivalent van wat de Chinezen dumplings noemen). Dat betekend dat iedereen zijn/haar steentje moet 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
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bijdragen, omdat het maken van momo's eerlijk handwerk betekend. 

En vanavond zijn er zo'n twintig man in huis, dus dat betekend al gauw 250 tot 300 momo's... Maar de 
taakverdeling is helder: Sweetie maakt en rolt het flinterdunne deeg, Asha maakt de overheerlijke vulling en 
de rest van ons maken de momo's. Al met al een aardige productielijn. MMMMMMMmmmmmmmm......



Aswolk

Zaterdag 17 april 2010, 23:33 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 26
Zwaar bewolkt, stoffig. 35°C, 's avonds enorm onweer
Inmiddels begint ook in Kathmandu door te dringen dat vliegen naar noord-Europa onmogelijk is als gevolg 
van de IJslandse aswolk. Aanvankelijk werd er om gelachen, maar nu er voor de derde achtereenvolgende 
dag geen vluchten die richting op vertrekken, worden de gevolgen duidelijk. Mensen die niet naar huis 
kunnen, gedoe met omboeken van tickets, visa verlengen e.d.

En zoals het zich laat aanzien, ga ik daar komende dagen ook mee te maken krijgen. Ik behoor 
dinsdagavond hier te vertrekken, maar de mogelijkheid is zeer wel aanwezig dat dat niet gaat lukken. De 
airline kan er nu nog niet veel over zeggen, want ze bekijken de situatie van uur tot uur. 

Maar daar het naar verwachting alleen maar erger wordt, is de kans wel aanwezig dat ik mijn verblijf hier 
moet verlengen. Nou vermaak ik mij hier best, dus wat dat betreft geen probleem. Maar ik heb nog de moet 
niet opgegeven dat ik woensdag na thuiskomst bruinbrood met kaas kan eten...We zullen zien of die wens 
werkelijkheid wordt.

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Met de waterput gaat het nog steeds de goede kant op. De doorbraak laat nog op zich wachten, maar 
nadert, zo laten de werkers weten. Het moment van voltooiing zal ik niet mee maken (of misschien toch wel 
als die aswolk blijft hangen of hier heen komt...) maar hopelijk de doorbraak wel. Ook dit is afwachten...

Heb in de DRC aangekondigd, dat ik maandag voor het laatst ben...(toen wist ik nog niet van de ernst van 
de aswolk). Slik, ik hou niet van afscheid nemen. Maar gelukkig is het vandaag nog niet zo ver.

Er was trouwens wel een meevallertje voor de meeste kinderen: ze gaan vanaf dit semester naar een 
nieuwe school die beter geschikt is voor kinderen met een handicap. Maar de nieuwbouw is nog niet klaar 
en daarom is hun vakantie verlengt met een week. En morgen mogen wij vrijwilligers toch een bezoekje 
brengen aan de niet voltooide school, die vlakbij het huis van de familie Aryal ligt. Ik ben benieuwd.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/




East Pole High School

Zondag 18 april 2010, 21:14 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 27
Zwaar bewolkt, stoffig. 35°C, 's avonds enorm onweer 
Vandaag is de wekelijkse vrije dag en dus even geen DRC en kinderen. Althans geen DRC kinderen. Want 
als enige blanken in Jorpati (door de Lonely Planet nog altijd aangemerkt als KTM 'ugly suburb') trekken wij 
vrijwilligers onmiddellijk de aandacht als we ook maar 1 voet buiten de deur zetten. 

En aangezien alle kinderen hier een paar woorden Engels kunnen, worden we continue gevolgd door een 
golf van 'Hello!' 'How are you?' 'What is your name?' 'Where are you from?'  Antwoorden heeft nauwelijks 
zin, omdat negen van de tien kids niet weten hoe ze moeten reageren als je daadwerkelijk iets terugzegt. 
Dan hangen ze binnen de kortste keren verlegen in moeders sari of koerta....

Deze morgen hebben we een bezoek gebracht aan de nieuwe school van de meeste DRC kinderen. Het is 
de East Pole High School in Jorpati. We hebben uitgebreid gesproken met de directeur, een zeer aimabel 
mens met een duidelijke pedagogische missie: hij wil op zijn school een klimaat creëren waarin leerlingen 
leren dat iedereen gelijk is, ongeacht afkomst, sekse  geloof, uiterlijkheden als een lichamelijke handicap.

Een lovenswaardig streven in een land waar op zoveel vlakken sprake is van ongelijkheid en openlijke 
discriminatie.  Een voorbeeld: ik zat met drie DRC kids in een microbusje en bij een halte moesten meer 
mensen instappen. Maar na het zien van de kinderen, die overduidelijk een handicap hebben, wilden ze niet 
mee rijden! Daarop werd ons gevraagd de micro te verlaten. Dat hebben we geweigerd, tot grote ergernis 
van de chauffeur.

De DRC kids krijgen het overigens niet gemakkelijk op hun nieuwe school, omdat hun vorige school een 
overheidsinstelling was waar de kwaliteit op z'n zachts gezegd twijfelachtig is. De verwachting is dat alle 
kinderen een klas lager moeten instromen dan ze zijn gewend. Dat is natuurlijk even slikken, maar ze 
snappen ook dat ze op de nieuwe school een veel betere opleiding krijgen en dat dat goed voor ze is, dat 
weten ze heel goed. Hoe jong ze ook zijn. En een geluk is dat het voor allen geldt. Ze zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje en dat verzacht ook de pijn.

De nieuwe school heeft in ieder geval veel betere faciliteiten en zelfs een invaliden toilet, een van de 
weinigen in Nepal. 

Boudhanath stoepa
Na het schoolbezoek stoppen we voor ontbijt bij de Stoepa. Heerlijk! Daarna gaan Chin en ik een bezoek 



brengen aan Kopan Monastery, waar ik in het begin van mijn vakantie een paar dagen heb gelogeerd. Na 
een paar weken in het stof van Kathmandu, is een dagje frisse lucht wel lekker. En bovendien is het er 
lekker relaxt en rustig en ook dat is een behoorlijke verandering ten opzichte van Kathmandu.

Kopan

En ik heb weer wat geleerd over de kleding van de monniken. Het feit dat sommigen een oranje of geel shirt 
onder hun pij dragen, zegt niets over rang, stand, status of zo. Ze mogen drie kleuren dragen: het rood van 
hun pij, oranje of geel. De keuze is aan hen.



Afscheid of niet?

Maandag 19 april 2010, 07:22 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 28
Zonnig, stoffig, 35°C
Is vandaag nou mijn laatste hele dag in Kathmandu of niet? Volgens de laatste stand van zaken wel. Heb zo 
juist gecheckt bij de airline en vooralsnog gaan mijn vluchten (Kathmandu-Doha en Doha-London) gewoon 
door. Maar het blijft spannend, want de meeste Europese bestemmingen blijven in ieder geval vandaag en 
zelfs morgenochtend nog of limits. Maar als alles meezit, is het luchtruim woensdag weer open en dan kan 
mijn vlucht gewoon doorgaan.

Duimen maar, want ik heb echt zin in bruin brood met kaas... Nee, alle gekheid op een stokje. Ik zou me 
prima vermaken als ik hier extra lang moet blijven. Maar het zou een hoop gedoe betekenen, vermoedelijk 
het nodige geld kosten, enne, als je je eenmaal instelt op naar huis gaan, wil je ook naar huis. Nou ja, we 
zien wel. Ik zit hier in ieder geval beter dan al die mensen op al die luchthavens, want dat lijkt me echt geen 
pretje.

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Goed nieuws van de het waterput front: Gisteren was er de doorbraak. Er is water!!!! En dat op 29 voet 
(circa 11 meter). Voor de zekerheid graven ze nu nog een stuk verder, zodat er ook in droge tijden 
voldoende water in de put is. Maar hoe dan ook, er is water gevonden! Al dat harde werk van de mannen is 
dus beloond en nog een paar dagen werk en dan heeft de DRC één probleem minder. Ik ben blij dat ik in 
ieder geval nog getuige ben van dit heugelijk moment!

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


Tranen
Ja de tranen hebben rijkelijk gevloeid bij het afscheid van de DRC. Want het enige dat ik weet is dat ik weer 
zal komen, alleen heb ik geen idee wanneer. Dat maakt gedag zeggen lastiger. Vandaag is dus de dag van 
veel knuffels, veel soort-van-poezie-albums schrijven, nog even kletsen met die en die en meer van dat 
soort zaken. Maar het onvermijdelijke moment is en blijft het daadwerkelijk weggaan en vooral de vraag van 
de kinderen: wanneer kom je terug? Wat moet je daar nou op zeggen....



Blijven of gaan?

Dinsdag 20 april 2010, 06:47 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 29
Zonnig, stoffig, 35°C
Het lijkt erop dat het Europese luchtruim althans voor mij precies op tijd weer wordt geopend. Mijn vluchten 
zijn tot op heden dan ook niet gecanceld en vooralsnog vertrek ik dus gewoon vanavond en kom ik 
morgenmiddag thuis aan. 

We houden het in de gaten... Want als één ding duidelijk is geworden is het wel dat je van de airline geen 
info hoeft te verwachten. Die nemen gewoonweg de telefoon niet op en als je hun kantoor in Kathmandu 
bezoekt zeggen ze steevast 'wij weten net zo veel als u' en dat is dus eigenlijk niets...

Ik ga vanavond dus maar gewoon naar het vliegveld en dan zie ik wel of en zo ja waar het schip strand. 
Verder kan ik er ook weinig aan doen.

Mijn laatste dag (of misschien ook niet, wie zal het zeggen) is een vruchtbare gebleken. Natuurlijk is er de 
grote inpak sessie. Altijd weer een uitdaging om alles in de rugzak te krijgen. Maar met het nodige duw en 
trekwerk is het toch weer gelukt.

Didi & Dai kinderen
Samen met Asha naar het NWCSS Didi & Dai weeshuis geweest voor een goed gesprek met Shanti, de 
vrouw die het tehuis runt. Doel van het gesprek was om een beeld te krijgen van de kosten die zijn gemoeid 
met de voltooiing van het nieuwe onderkomen van het tehuis. En dat beeld is er nu. Na thuiskomst ga ik een 
en ander op een rijtje zetten en bekijken of, hoe en waar ik geld kan inzamelen om hen te helpen.

Want zoveel is duidelijk: de gewenste verhuizing is een logische wens die vooral heeft te maken met deze 
zaken:

1.Het huidige onderkomen van Didi & Dai is gehuurd en de huur wordt iedere keer flink verhoogd. (Nepal 
kent geen huurbescherming)

2.De locatie van het huidige onderkomen is zo dat kinderen en staf altijd toestemming moeten vragen aan 3 
verschillende akker eigenaren om over hun land het pand te betreden/verlaten. Ze hebben dus geen vrije 
toegang tot hun eigen huis.

3.Er is bij het huidige onderkomen nauwelijks ruimte om te spelen.

4.Het huidige onderkomen is krap voor de 25 kinderen en staf.



Het nieuwe  pand lost deze problemen op.

1.Het is (dankzij politieke invloed van bestuursleden) voor een goede prijs eigendom geworden van iemand 
die Didi & Dai steunt; hij wil het tehuis er kosteloos in huisvesten

2.De locatie is vrij toegankelijk voor kinderen en staf

3.Er is flinke ruimte voor een speelveld

4.Het pand is groot genoeg.

Kortom, een heuse vooruitgang en dat is zeer goed voor de kinderen. En daar wil 4SmilingFaces natuurlijk 
graag aan meewerken. Omdat het alleen nog maar een casco is, moet er echter nog een hoop gebeuren 
waarvoor een hoop geld nodig is.

Na het bezoek aan Shanti hebben Asha en ik bij de kleermaakster mijn blouses opgehaald. Ze zijn mooi 
geworden en ik ben er blij mee.

Terug in huis blijkt al gauw dat mijn vlucht is gecanceld en dat contact met Qatar Airways alleen mogelijk is 
door gewoon naar het vliegveld te gaan. Dus toch maar bepakt en bezakt daarheen, want wellicht zetten ze 
me wel direct in een ander vliegtuig, dacht ik toen nog optimistisch. Nee dus en dus reis ik weer net ze 
bepakt en bezakt naar huis in Jorpati....

Typisch gevalletje van overmacht.



Op reis of niet?

Woensdag 21 april 2010, 07:15 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 30
Zonnig, stoffig, 35°C 
Eigenlijk zou ik ergens in het luchtruim boven Europa en route naar London zitten, maar zoals vaker doen de 
Britten het weer anders dan de rest van Europa. Waar op het continent diverse luchtruimen voorzichtig open 
gaan, houden de Britten London gesloten. Hun goed recht natuurlijk, maar lastig is het wel.

Mijn enige manier om iemand van Qatar Airways te spreken te krijgen was om gisteren gewoon naar het 
vliegveld te gaan. Want telefonisch zijn ze onbereikbaar (zowel op het Kathmandu nummer als het 
internationale nummer). En de mensen die ik heb gesproken die ook met deze airline vliegen vertelden mij, 
dat het alleen zin had om naar hun kantoor te komen als je vlucht daadwerkelijk is gecanceld. Welnu, voor 
mij was dat gisteren om 17:15 uur het geval en het kantoor sluit om 17:00 uur...kortom, ik ga er vanmorgen 
heen om een nieuwe vlucht te boeken.

Volgens de richtlijnen van Qatar Airways moeten ze mij een 'redelijk alternatief' bieden, dat vermoedelijk 
neerkomt op een vlucht naar Wenen, Genève of Frankfurt/Dusseldorf (ik hoop het laatste) en een treinreis 
naar mijn eindbestemming. Maar of dat betekend dat ik vanavond al vertrek, of nog enkele dagen moet 
wachten (want ik ben uiteraard niet de enige met dit probleem) dat is afwachten. We zullen zien hoe het 
loopt. Ik hou jullie op de hoogte.

Voorlopig niet naar huis dus. Vandaag de hele dag gespendeerd in het kantoor van Qatar Airways, of 
eigenlijk meer in de rij voor de deur van.... Want ik ben uiteraard niet de enige met het probleem van een 
gecancelde vlucht. Ik stond om 8.45 in de rij, werd om 11.45 uur in het kantoor binnengelaten en vervolgens 
om 14:00 uur geholpen.

De eerst volgende beschikbare vlucht voor mij is op 28 april (nog helemaal niet zo gek, want de meeste 
mensen die naar buitenkwamen, kunnen pas in mei terugvliegen...) en in plaats van via London ga ik dan via 
Frankfurt. Is in ieder geval iets, maar desondanks ga ik vrijdag proberen om alsnog een vroegere vlucht te 
krijgen. Wie weet heb ik dan mazzel en is er op een eerdere vlucht een gaatje... Dat betekent vrijdag vroeg 
opstaan en eerder in de rij staan bij het kantoor van de airline. Dit keer zal ik wel beter voorbereid zijn met 
een goed boek, water en iets te eten, voor het geval het weer zo lang gaat duren.

En waarom gaan ze pas volgende week weer Europeanen terugvliegen terwijl overal de luchtruimen weer 
open gaan en alles weer normaal lijkt te worden? Omdat ze in alle chaos zelf nauwelijks meer overzicht 
hebben over welke vliegtuigen waar zijn. Dat moeten ze eerst oplossen en dan gaan ze eerst al de 
duizenden mensen die al dagen vast zitten op Doha Airport wegwerken. Frustrerend voor hier, maar wel 



begrijpelijk!

En morgen weer zo'n dagje, want dan moet ik mijn visum verlengen. Dat loopt namelijk tot en met morgen. 
En helaas heeft Nepal niet hetzelfde gebaar gemaakt als India: dat heeft alle toeristen die door deze 
toestanden te maken krijgen met de afloop van hun visum automatisch 14 dagen verlenging gegeven. De 
Nepalese regering noemt dat 'een mooi gebaar', maar niets voor Nepal.... Dat heeft alles met geld te maken: 
verlenging van een visum levert fors geld op, inkomsten waar ze in Nepal niet van af willen zien. Pech voor 
mij dus.



Bonustijd

Donderdag 22 april 2010, 21:45 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 31
Zonnig, stoffig, 35°C 
De dag gestart in de rij bij het 'Departement of Immigration' in Kathmandu. Net als vele andere gestrande 
reizigers moet ik namelijk mijn visum verlengen want dat loopt heden af. En zelfs onder deze bijzondere 
omstandigheden kan een verlopen visum bij vertrek een hoop gedoe opleveren en daar heb ik geen zin in.

Was overigens niet makkelijk om bij het kantoor te komen. Lang niet alle huizen/kantoren/gebouwen hebben 
namelijk een adres en als je taxichauffeur geen idee heeft waar je het over hebt, dan schiet het niet op. Maar 
op een goed moment zag ik uit m'n ooghoek het kantoor in kwestie. De taxichauffeur bleek analfabeet en 
kon dus niet het tamelijk grote bord op de gevel lezen. Uiteindelijk moest ik hem bijna fysiek dwingen om te 
stoppen, want hij wilde er niet aan, dat we toch nog op de plek van bestemming waren gekomen.

Mandy (een van mijn mede-vrijwilligers en huisgenoot) en ik wachten en wachten om uiteindelijk 3,5 uur 
later onze visumverlenging rond te maken. Dat ook weer geregeld. In de rij nog wel wat mensen gesproken 
die ook met Qatar Airways vliegen: Zij geven niet veel hoop op vervroeging van mijn vlucht, maar 
desondanks ga ik het morgen toch nog proberen.

Na het hele visum gedoe breng ik een paar uurtjes door in de Garden of Dreams, een serene idylle in 
chaotisch Kathmandu. Boekje lezen, beetje internetten, want het cafe aldaar heeft wifi en gewoon lekker 
zitten. Heerlijk!

Pizzahut
's Avonds hebben we met het hele huishouden (behalve Devendra, want die zit voor z'n werk elders in 
Nepal) gegeten bij Pizzahut. En na weken van rijst, dahl en dat soort zaken, smaakt een pizza heerlijk!!





Leerzaam dagje

Vrijdag 23 april 2010, 21:53 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 32
Zonnig, stoffig, 35°C
Voor de derde (en laatste!!) dag op rij gestart met wachten in een lange rij, dit keer weer bij Qatar Airways. 
En zoals verwacht worden er geen concrete toezeggingen gedaan over een eerdere vlucht dan de 28ste. 
Wel sta ik nu op de reservelijst voor vluchten vanaf de 25ste. Maar toen ik vroeg op de hoeveelste plek ik op 
die lijst stond, volgende alleen een veelzeggende ' ik-zou-maar-nergens-op-rekenen'-glimlach.

Kortom, ik hem mij volledig verzoend met mijn terugreis op 28 en 29 april. Het zij zo. Tot die tijd ga ik 
gewoon genieten van de extra tijd hier.

En dat betekend terug naar de DRC...Sommigen kinderen zijn stomverbaasd als me weer zien, anderen 
reageren alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hoe dan ook, ik ben weer welkom en is altijd fijn. 
Een paar van de meiden hebben besloten om mijn extra dagen in Nepal te gebruiken om mijn Nepalees bij 
te spijkeren. Dat gaat er hard aan toe. Krijg zelfs huiswerk en als ik dat niet goed maak, straf... Ik denk dat ik 
maar braaf ben, want de straffen die ze hebben bedacht zijn niet mis te verstane fysieke inspanningen en 
dat bij 35 graden...ik denk het niet.

De jongens besluiten mij de fijne kneepjes van Kerem, een veel gespeeld Nepalees bordspel bij te brengen. 
Na drie jaar vind ik het nog steeds een onmogelijk spel, dat vooral pijn aan de vingers oplevert als je - zoals 
ik - de techniek niet goed onder controle hebt. Zo goed als de kids hier die het al hun hele leven spelen word 
ik natuurlijk nooit, maar eind van de middag scoor ik hier en daar zwaar een punt en mijn vingers zijn nog 
heel...

Ondertussen blijft het werk aan de weg bij de DRC doorgaan...de volgende keer dat ik hier kom ligt er vast 
een echte weg in plaats van een karrenspoor...

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Na een paar dagen afwezigheid heb ik ook weer even een kijkje genomen bij de mannen die aan de 
waterput werken. Het werk is nog steeds hard en zwaar, maar vordert gestaag. 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


Spelen
Overigens is de weg tussen het huis en de DRC nog altijd niet af. Soms gebeurt er dagen niets, maar 
vandaag zijn ze hard bezig... Wie weet ga ik het nog meemaken dat het afkomt...we zullen zien...



Helemaal alleen

Zaterdag 24 april 2010, 21:51 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 33
Zonnig, stoffig, 35°C
Vanmorgen met een paar van de vrijwilligers ontbeten op een dakterras bij de Stoepa. Dat was gezellig. 

Zij zijn daar blijven hangen en ik ben naar de DRC gegaan. Voor het eerst deze vakantie was ik daar de hele 
dag als enige vrijwilliger. Op zo'n dag is de sfeer toch anders, intiemer. Tijd voor diverse 1 op 1 contacten, 
waar je niet aan toekomt als er meer mensen zijn. Echt leuk!

Desondanks hebben Tshering en Ali mij het vuur aan de schenen gelegd waar het gaat om mijn Nepalese 
les. Ik ben uitgebreid overhoort, maar had mijn huiswerk goed gemaakt. Ook vandaag heb ik de strafbank 
ontlopen...ppppfffffff

Met het spelen van Kerem gaat het echter minder goed. Ik blijk er geen talent voor te hebben en op de 
enkele punt hier en daar, zijn mijn prestaties in dit spel om te huilen. Mazzel dat hier geen straf op staat...

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

Die arme mannen, ze gaan zo diep. Letterlijk en figuurlijk. Ik zal ze morgen maar weer eens wat fruit en zo 
geven, want ze verdienen echt af en toe een extraatje.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


BBQ
Vandaag is het de laatste dag van Chris, een Engelse jongeman die in totaal 5 maanden in Nepal 
vrijwilligerswerk heeft gedaan en een belangrijk deel van die tijd bij de familie Aryal heeft doorgebracht. Tijd 
voor een feestje dus. En dat wordt een BBQ op het dak. Super gezellig en lekker...



East Pole High School

Zondag 25 april 2010, 20:12 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 34
Zonnig, stoffig, 35°C
De laatste dag voor de meeste DRC kids beginnen met hun nieuwe school. Dat betekent de laatste dag 
zorgeloos spelen, want vanaf morgen moeten ze echt aan de bak. 

De eerste 3/4 maanden krijgen de DRC kinderen apart les om hen bij te spijkeren, daar hun oude school van 
veel lager niveau was. Daarna schuiven ze in het reguliere schoolsysteem. Voor de meesten betekent dat 
een klas lager dan op hun oude school, maar tegelijk onderwijs van vele malen hoger niveau. En dus een 
veel beter toekomstperspectief.

Voor de hogere klassen is Engels de voertaal. Om hen te ondersteunen had ik de idee geopperd om twee 
dagen per week in de DRC alleen Engels te spreken. En dat gaat gebeuren. Vrijdag en zaterdag worden de 
Engelse dagen! Ook de kleintjes, de staf en eventuele bezoekers spreken die dag Engels. En ze gaan de 
vrijwilligers meer betrekken bij het leren van de Engelse taal.... Een hele goede zaak, want uiteindelijk leer je 
een taal het beste als je hem veel spreekt en in allerhande dagelijkse situaties. En de kids, die vinden het 
prachtig!

Over school
Maar dat is morgen, vandaag moest er eerst nog worden gespeeld, naast tekenen, cricket, 'hanging out' was 
dat bijvoorbeeld met het springtouw dat ik had gekocht...

Omdat het de laatste vakantiedag is, houdt Amrit (de manager van de DRC) een meeting met alle kinderen. 
Helemaal volgen kon ik het natuurlijk niet, maar wel een beetje. Het ging vooral over verantwoordelijkheid. 
De nieuwe school is mogelijk gemaakt met geld van sponsoren en in ruil daarvoor verwachten deze dat de 
kids goed hun best zullen doen in school. Die verantwoordelijkheid aanvaarden ze van harte, ook al weten 
ze dat ze  dit jaar flink hard moeten werken. Ze zijn gewoonweg zeer blij met deze nieuwe kans op een 
betere toekomst.

En nu de weg langs de DRC wordt geasfalteerd, is het zaak om ook meer verantwoordelijkheid te dragen op 
het gebied van verkeersveiligheid: De kleintjes en de geestelijk gehandicapte kinderen, mogen niet meer 
zonder begeleiding oversteken naar het speelveld. De ouderen, staf en vrijwilligers, moeten hen helpen bij 
het veilig oversteken. Goede zaak!

Sowieso spreken ze over veiligheid. Geen rare zaak in een land waar kinderhandel en ontvoeringen nog 
geregeld voorkomen. Kortom, niemand verlaat het complex van de DRC zonder dat door te geven aan een 
van de staf, een van de vrijwilligers of een van de oudere kinderen. En de jongsten en geestelijk 



gehandicapten mogen uitsluitend onder begeleiding het terrein af. Het is ieders verantwoordelijkheid om er 
op te letten dat iedereen steeds veilig terugkeert. Ogen open dus, en elkaar helpen.

(Dit soort speeches past heel erg in het normen waarden onderwijs, dat hier in Nepal heel normaal is. 
Tijdens die lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen als dat je elkaar altijd 
moet helpen; dat je respect heb voor ieders mening, andere geloven en gewoonten; dat je kansen die je 
krijgt niet moet verpesten; dat vechten niet de weg is om een conflict op te lossen; dat hoe jong of oud je ook 
bent, er altijd dingen zijn die je kunt doen om bij te dragen aan een betere sfeer; enz; enz.)

Grondwaterput
Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterpu

Nieuw hoogtepunt in de aanleg van de grondwaterput: de betonnen ringen die de wand van de put gaan 
vormen zijn gearriveerd. Dat betekent dat het graven bijna klaar is - tot grote blijdschap van de werkers, 
want het was loodzwaar! - en de afbouw kan beginnen. Het einde van de mega klus is dus in zicht.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


Staking

Maandag 26 april 2010, 21:12 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 35
Zonnig, stoffig, 35°C
Vanmorgen eerst in Thamel geweest voor een hernieuwde ontmoeting met Jan, de Belgische VRT journalist 
die ik eerder deze reis heb ontmoet. Dat was gezellig!!!!

Geloof het of niet, maar er is weer geen school deze week. Dit keer heeft dat te maken met een landelijke 
staking uitgeroepen door de Maoïstische partij...Politiek in Nepal is een groot wespennest en niemand kan 
precies uitleggen wat het waarom is van de staking, maar feit is wel dat de kinderen er dupe van zijn. 
Vakantie is best leuk, maar ze hadden gerekend op twee weken en zagen enorm uit naar de start op hun 
nieuwe school. De extra week van vorige week omdat het gebouw nog niet klaar was, kon er wel bij. Maar 
nu door de staking nog een vrije week, dat vinden ze in de DRC helemaal niets.

Daarom hebben de vrijwilligers het plan opgevat om hen mee uit te nemen op een picknick, die morgen gaat 
plaatshebben. Vandaag wordt een groot deel van de dag besteed aan plannen maken. Want een picknick 
Nepal-stijl is niet met een mandje eten/drinken naar het strand of zo, maar hier betekent dat je van alles 
meeneemt: een eenpitter, een enorme gastank, een paar enorme pannen (want we zijn wel met zestig 
mensen), borden bekers bestek, en genoeg eten om een goede warme maaltijd te maken voor iedereen. 
Want picknick of niet, er moet en zal rijst worden gegeten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat morgen....wordt 
vast een super leuke dag.



Picnic
Dinsdag 27 april 2010, 21:13 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 36
Zonnig, stoffig, 35°C
Kort samengevat: het was een meer dan fantastische dag!!!!



Weer afscheid nemen

Woensdag 28 april 2010, 18:17 uur
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 37
Zonnig, stoffig, 35°C
Vandaag is de dag van vele malen afscheid nemen. Niet mijn favoriete ding, maar het moet gebeuren. Het 
begint meteen met het moeilijkste deel: afscheid nemen van de kinderen in de DRC. Er wordt veel gehuild, 
vooral door de kleintjes. Ze willen stuk voor stuk de belofte dat ik hen niet zal vergeten (alsof dat mogelijk 
zou zijn...) en dat ik weer kom. Wat moet een mens daar nou op zeggen... Ja, ik kom terug, weet niet 
wanneer, maar ik ga zeker terug.

Terug in huis, neem ik tussen het inpakken door, afscheid van deze en gene mede vrijwilliger. Want de een 
gaat een paar dagen naar het klooster en de ander gaat op safari in het zuiden van Nepal. Maar goed, wij 
hebben Facebook en dus is het easy om contact te houden en foto's uit te wisselen.

En dan is er natuurlijk het afscheid van de familie. En ook voor hen geldt, dat ik me nauwelijks kan 
voorstellen hen niet meer te zien. Maar toezeggingen over terugkomst volgend jaar doe ik niet. Ik wil mijn 
opties openhouden. We zien het wel!

's Avonds is er het begin van mijn reis. Die start dus op het vliegveld van Kathmandu. Dat betekent vooral 
heel veel wachten en lange reien. Niet echt een leuke manier om de avond door te brengen, maar het zij 
zo....



Kathmandu - Doha

Donderdag 29 april 2010, 06:56 uur
@ Transfer lounge Doha Airport, Qatar
Dag 38
Het voelt goed, 27°C
Deel 1 van mijn reis zit er op. De vlucht van Kathmandu naar Doha duurde zo'n 4,45 uur en was - op wat 
bescheiden turbulentie na - niet spannend. 

Mijn hoop om tijdens de vlucht te slapen (in Nepal tijd gezien vertrokken we om 23.30 uur...midden in de 
nacht dus...) was snel vervlogen in verband met een aantal snurkers in de direct omliggende stoelen. 

Dus maar een film gekeken: 'Its Complicated' met Meryl Streep, Alec Baldwin en Steve Martin. Leuke film, 
onderhoudend genoeg om de tijd snel te laten verstrijken, en dat is toch wat een mens wil als'ie in een 
vliegtuig opgesloten zit.

Doha - Frankfurt
Jippie, de twee langste vluchten en het meeste wachten zit erop. Nu alleen nog even een kortje naar 
Amsterdam en dan is het zover. Dan ben ik weer thuis na 5 weken Nepal. En hoewel het een week langer 
was dan gepland (met dank aan die vulkaan) is het toch voorbij gevlogen. Ik heb gedaan wat ik wilde, 
beleeft wat ik wilde beleven, ontmoet wie ik wilde ontmoeten. Kortom, het waren 38 fantastische dagen!!!!!

De vlucht was niet spannend en bijna een feest na 6 ongemakkelijke uren wachten op het vliegveld van 
Doha. Het is daar steeds een enorm lawaai, dit keer ook in de zogenoemde stilte ruimte, die daarmee zijn 
doel behoorlijk voorbij schiet. Maar goed, dat hebben we weer gehad.

En thuiskomen na een verblijf in een land als Nepal geeft je weer een geheel nieuwe waardering voor de 
alledaagse zaken waar je normaal niet van opkijkt. Maar geloof, ik ben reuze blij met: altijd stromend warm 
en koud water; 24/7 stroom; snel internet en natuurlijk het aller belangrijkste: vers bruin brood met pittige 
boerenkaas....mmmmmmm

Frankfurt - Amsterdam - Thuis
Het was even rennen na aankomst van het vliegtuig uit Doha in Frankfurt. Want ondanks dat de gate naar 
de Amsterdam-vlucht in dezelfde terminal was, moest ik wel helemaal aan de andere kant zijn. En er was 
niet heel veel tijd tussen aankomst en vertrek.

Maar het is gelukt en de vlucht naar Amsterdam was kort en snel. In tegenstelling tot de rit naar huis want er 
was een ouderwets Hollandse file....

En nu ben ik dus weer thuis. Een beetje later dan verwacht, maar ik ben er weer. Het voelt alsof ik een 



eeuwigheid ben weggeweest; het verschil tussen vier of vijf weken vakantie is enorm. Maar kort 
samengevat: het waren 38 fantastische dagen!

En dan nu weer terug naar aardse zaken als opruimen, de kat knuffelen, wassen, boodschappen doen en 
vanaf maandag gewoon weer aan het werk.


