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Onderweg
Vrijdag 30 september 2011
@ Schiphol
Dag 1
Zwoel, 24°C
Waar een mens al niet druk mee kan zijn op de dag van vertrek. Nog een boodschapje doen, dan nog wat 
opruimen, de laatste spullen inpakken en dan mijn kat Doerak naar het asiel brengen. Wordt hij niet blij van. 
Tijdens de 10 km lange rit naar het asiel mauwt hij  alsof hij aan het spit is geregen...ik voel mij - geheel ten 
onrechte natuurlijk -  de grootste dierenbeul aller tijden. Dank je wel Doerak, tot over een paar weken!

De rest van de middag vooral gerelaxt in afwachting van de dingen die komen gaan. Klokslag negen uur 
staat de Marijke taxi voor de deur. Lekker lux om te worden opgehaald en weggebracht. De weg naar 
Schiphol is op de vrijdagavond natuurlijk file vrij en dus zitten we in een mum van tijd achter een bakkie thee/
koffie. Want ben reeds ingecheckt en hoef slechts m'n bagage in te leveren.

En dan begint het grote wachten dat naadloos is verbonden aan reizen. Niet spannend en deze keer ook 
weinig onderhoudend, omdat de luchthaven erg verlaten lijkt. Deze vrijdagavond arriveren en vertrekken er 
kennelijk weinig vluchten... Maar het mag mijn pret niet drukken: ik ben eindelijk onderweg. Dag Nederland!

⇓ Daar gaat ze...

Nog steeds onderweg
Na een vlucht van bijna zes uur zijn we zojuist geland op Bahrein International Airport. Van de vlucht zelf heb 
ik weinig meegekregen. Dankzij super oordoppen en z'n elegant slaapmasker heb ik de meeste tijd 
(semi)slapend doorgebracht. En dat is eigenlijk de beste manier om te vliegen.

In Bahrein worden we voor twee uurtjes losgelaten in het transit gebied. Om de benen te strekken en om 
duty free te shoppen. Dat eerste is wel lekker na z'n paar uur vliegen, het tweede kan mij gestolen worden. 
Ik loop lekker een paar rondjes in het gebied en zoek dan een plekje uit in de buurt van de gate waar we om 
9.10 weer aan boord gaan voor de vlucht naar Kathmandu.

⇓ In flight





Gearriveerd
Zaterdag 1 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 2
Heet, 30°C
De tussenstop op het vliegveld van Bahrein was kort maar hevig. We waren nauwelijks in het transfer gebied 
aangekomen en hadden een kopje thee bestelt, of we moesten alweer boarden. Maar goed, tijdens zo'n 
lange vlucht was het een zegen om even uit het vliegtuig te ontsnappen en de benen te strekken.

Vanaf Bahrein is het nog eens 4 uur en 13 minuten vliegen naar Kathmandu. Maar met een heuse 
vliegtuigmaaltijd en een filmpje kijken is dat eigenlijk zo voorbij.

Aangekomen in Nepal blijken we een uur eerder te zijn dan gepland, maar gelukkig zijn Asha en Devendra 
er al. Heerlijk om tegen al die taxichauffeurs te roepen 'No, don't need a taxi, I am driving with friends!'. 

Het is een hartelijk weerzien: Asha en Devendra zijn van die vrienden die je niet dagelijks hoeft te spreken, 
maar waar je meteen weer mee verder praat alsof je ze gisteren nog gezien hebt. Dat is dus niet zo, maar 
door het jaar heen is er wel geregeld mail contact (onder andere in verband met de stichting waarvoor zij 
veel werk verzetten) en via Facebook.

Hoe dan ook is het goed om weer in Nepal te zijn. Toch een beetje mijn thuis zo ver van thuis.

⇓ In flight



Kleren kopen met Didi & Dai
Zondag 2 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 3
Zonnig, 30°C, einde van de middag een paar echte moesson regenbuien
⇓ Kleren kopen met de Didi & Dai kinderen

Slapen blijft een uitdaging als je gevoelig bent voor tijdverschil, zoals ik. Tegen de tijd dat iedereen gaat 
slapen, ben ik klaar wakker en ergens overdag val ik bijna om van de slaap. Nou ja, alles went, zeggen ze, 
zelf 3 uur en 3 kwartier tijdverschil.

Vandaag rustig opgestart en lokaal een paar boodschappen gedaan. Moet er weer even inkomen met het 
afdingen. In dit deel van Kathmandu zijn weinig Europeanen te vinden en de handelaren ruiken dollars. Maar 
uiteindelijk lukt het me toch om alles voor een redelijke prijs te kopen; de boodschap 'geef me een redelijke 
prijs, dan koop ik vaker bij je, werkt'.

Vanmiddag ben ik met Asha en 13 van de 25 Didi & Dai kinderen die tijdens het Dashain festival niet naar 
hun familie terug kunnen nieuwe kleren gaan kopen. Tijdens dit festival wordt de overwinning van de goede 
goden op de kwade gevierd. Traditiegetrouw betekend het een aaneenschakeling van veel familiefeesten, 
vlees eten (de rest van het jaar eten de meeste hindoes  vegetarisch) en nieuwe kleren voor de kinderen.

Zoals gezegd wonen in het Didi & Dai tehuis 13 kinderen die om uiteenlopende reden niet naar familie 
kunnen en normaal gesproken krijgen zij dus geen nieuwe kleren. Dat is natuurlijk reuze sneu en daarom 
heeft een voormalige vrijwilligster uit Australië wat geld gestuurd, zodat ook deze achterblijvers in het nieuw 
kunnen worden gestoken.

Kleren kopen met 13 jongens en meisjes lijkt me altijd een uitdaging, maar zeker in de kleine winkeltjes van 
Kathmandu. De winkel was meteen vol toen we binnenkwamen. Maar na een uur is het toch gelukt om 
iedereen te voorzien van nieuwe broeken en nieuwe shirts.  En ze waren er dolgelukkig mee.

De dag eindigt met een familiefeest. De ouders van Devendra hadden de hele familie bij elkaar gehaald, 
zodat het volle bak was in hun huis. Maar wel oergezellig. Moet alleen wel nog even werken aan mijn 
Nepalees, want dat is na een jaar toch weer behoorlijk weggezakt. Voor het slapen gaan nog maar wat 
zinnetjes doornemen.

Slaap lekker iedereen.

PS..Appeltje, zeer van harte!!!! :)



Terug naar de DRC
Maandag 3 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 4
Zonnig, 26°C, einde van de middag een paar echte moesson regenbuien
Vanochtend voor het eerst weer in de DRC geweest! Devendra heeft mij de nieuwe keuken laten zien, die is 
verbouwd met geld van 4SmilingFaces. Ziet er goed uit. Het is goed om een en ander in het echt te zien en 
niet alleen via foto's. In de komende dagen zal ik echter toch foto's en zo maken, als de keuken in gebruik is, 
zodat jullie dat ook kunnen zien.

Het weerzien met de staf en de kinderen was als van ouds. Iedereen blij, inclusief ik zelf. :) Op dit moment 
zijn er 25 kinderen in de DRC, de rest is naar huis voor hun jaarlijkse familiebezoek tijdens het Dashain 
Festival. Maar die zie ik later. Voorlopig moet ik de achterblijvers beloven om de komende weken veel en 
vaak terug te komen en dat is uiteraard geen probleem.

Tshering (12) wil ook meteen boter bij de vis: vorig jaar is zij begonnen met mij Nepalese les te geven en dat 
gaat dit jaar gewoon verder, zo vertelde ze mij. En ik moet natuurlijk wel mijn best doen, anders krijg ik 
straf....Ik ben bang!

Na het DRC bezoek gaan we naar de ouders van Asha voor een late lunch. Pleegdochter Sweetie woont nu 
bij hen, omdat ze al wat ouder zijn en her en der hulp nodig hebben. Het gebouw waar zij wonen heeft 
negen verdiepingen met bovenop een waanzinnig dakterras met 360 graden uitzicht over Kathmandu. Dat is 
het klimmen van die trappen meer dan waard!

Later op de middag halen we Katelyn op van het vliegveld. Zij is een Amerikaanse die al een tijdje aan het 
reizen is en nu voor het eerst in Nepal is. Ze gaat ook vrijwilligerswerk doen. Ze is leuk.

De avond is een soort 'girls night in', omdat Devendra en Sushant weg zijn. Dus dat wordt gezellig 
klessebessen. Moet geen enkel probleem zijn!

⇓ Theedrinken, shoppen en chillen



Kleren kopen
Dinsdag 4 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 5
Zonnig, wolkeloos, 29°C
De dag van heden gaat de geschiedenis in als een drukke maar heerlijke dag. Het is de achtste dag van het 
Dashain Festival, waarmee de Hindoes de overwinning van het goed op en kwaad vieren. Een van de vele 
tradities bij dit festival is dat kinderen nieuwe kleren krijgen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen 
weggelegd, omdat er in Nepal veel armoede is.

De vrouw die Asha helpt bij het schoonhouden van de homestay-kamers is zo iemand. Haar man is naar de 
golfstaten gegaan om te werken en veel geld te verdienen. Hij is echter in zee gegaan met een enorme boef 
die hem voor heel veel geld naar daar heeft vervoerd, maar niet het beloofde werk en woonplaats heeft 
geleverd. Dat betekend dat de man nu zelf op zoek moet naar werk en als'ie die vind jaren zal moeten 
werken voor hij zijn schuld bij de boef heeft afbetaald. Daarna zal het hem nog jaren kosten om genoeg 
bijeen te sparen om weer naar huis te komen.

En ondertussen zitten zijn vrouw en twee kleine kinderen in Kathmandu. Zij kan eigenlijk niet werken omdat 
ze voor haar kinderen moet zorgen, maar ze moet wel de huur betalen van haar schamele onderkomen. 
Kortom, deze vrouw heeft het heel zwaar. Om die reden helpen Asha en Devendra (zelf zeker niet de 
rijksten!) haar waar ze kunnen: ze geven haar een baantje als schoonmaakster, oude kleren die ze her en 
der krijgen, wat eten als er genoeg is en af en toe een beetje geld.

Maar ze hebben niet de middelen om haar kinderen ook nog eens in het nieuw te steken. En daarom heb ik 
dat gedaan. Vanmorgen ben ik dus met twee piepkleine meisjes naar de markt geweest om nieuwe kleren te 
kopen. Sangita (het buurmeisje van de familie Aryal) ging mee omdat de kleintjes geen woord engels 
spreken en de handelaren mij bovendien de hoofdprijs zouden laten betalen.

Al met al konden we de meisjes voor een luttele 17 euro in het nieuw steken: jeans, T-shirt en schoenen. Het 
resultaat zie je in de foto's van vandaag.

⇓ Kleren en schoenen kopen

Geit
Daarna ben ik met Katelyn naar de DRC geweest. Daar aangekomen was de vernieuwde keuken vol op in 
gebruik: Super om te zien dat het door 4SF gefinancierde werk zo'n succes is.

Natuurlijk wordt het Dashain festival ook in de DRC gevierd. 's Morgens voor wij kwamen was de geit (die ik 
gisteren nog levend had gezien) geslacht en klaargemaakt. Gedurende de hele maaltijd hebben de kinderen 



geprobeerd mij geitenvlees te laten eten, maar dat is ze niet gelukt. Ik weet het, het is natuurlijk hypocriet, 
want als ze me kip hadden geserveerd, had ik dat vermoedelijk wel gegeten...maar toch, ik kon het niet over 
mijn hart verkrijgen. Maar waarschijnlijk hielp het ook niet, dat de kop van de geit nog op de aanrecht lag en 
mij met zijn dode ogen leek aan te staren...daar word later nog soep van gekookt.

Na de lunch is het volop speeltijd, die door Tshering meteen wordt aangegrepen voor de volgende Nepalese 
les. En ja, er moet vanavond gestudeerd worden, anders krijg ik morgen straf. En ze is er toe instaat...:)

Katelyn ontkomt er ook niet aan en uiteraard wordt haar de hemd van het lijf gevraagd over waar ze 
vandaan komt, hoe lang ze blijft, wat ze gaat doen en of ze Nepal leuk en mooi vind.

Aangezien zowel Katelyn als ondergetekende zijn uitgerust met goede fotocamera's, worden er natuurlijk 
ook alle mogelijke foto's genomen. Iedereen wil met iedereen op de foto. De kinderen krijgen er helemaal 
nooit genoeg van.

⇓ Kokkerellen in de DRC

Tempels en Durbar square by night
's Avonds zijn we - vanwege het festival - uitgenodigd om bij de ouders van Asha te komen eten. Dat loopt 
echter heel anders. Asha, Devendra en pleegdochter Sweetie nemen ons mee op een tocht langs twee 
tempels en Kathmandu Durbar Square by night. Omdat foto's in deze vele malen meer zeggen laat ik het 
hierbij: dat was GEWELDIG!

Ter afsluiting hebben we wat gegeten en thee gedronken bij Asha's ouders.

Terug in het huis is mijn hoofd vol van alle indrukken. Ik ga slapen en de rest komt later wel!

⇓ Magische avond





Gezegend de dag door
Woensdag 5 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 6
Zonnig, wolkeloos, 29°C
Vandaag is de negende dag van het Dashain festival. Traditiegetrouw de dag om in en om het huis vele 
zegeningen uit te spreken. Niet alleen naar de familieleden, maar zeker ook naar zoiets als de auto en de 
brommer van zoonlief. Ieder lid van de familie is betrokken bij de zegeningen: de een voorziet de voertuigen 
van een tikka, de ander versiert ze met bloemen, de volgende doet de wierook en de laatste opent de 
kokosnoot.

De kokosnoot, hoor ik je vragen? Ja want de melk wordt gebruikt om het te zegenen voorwerp te 
besprenkelen.

Kortom, kijk maar naar de foto's en tel uw zegeningen...

⇓ Gezegende wielen

Didi & Dai
Later op de dag ben ik naar het Didi & Dai weeshuis gewandeld. Wauw, wat is dat tehuis veranderd sinds de 
laatste keer dat ik daar was. Toen was het een leeg casco. Nu heeft het natuurlijk de aangelegde tuin, waar 
op een mooie dag als vandaag heerlijk werd gebadmintond, maar ook de railings van de balkons en het 
dakterras zijn super. Nu is het dus een veilige plek voor de kinderen.

Als je naar de foto's kijkt, weet dan dat de D&D foto's zijn gemaakt door een van de kinderen, Vishnu. Hij 
vond het helemaal prachtig om met mijn camera te werken. En voor mij is het ook leuk, want dan sta ik er 
zelf ook eens op. Vishnu is daarna nog een heel eind met mij meegelopen naar de DRC. SWEET!!!

⇓ Didi & Dai



DRC
⇓ Met Tsering in de DRC

De DRC is vandaag een vat van tegenstellingen. Sommige kinderen willen voetballen, tafeltennissen, 
cricketen en badmintonnen en anderen zijn werkelijk niet vooruit te branden. Gelukkig is er ruimte genoeg 
voor iedereen om dat te doen waar hij zij zin in heeft. Dat maakt het een lekker gezellige rommeldag.

En voor mij is er natuurlijk mijn Nepalese les, die start met een test van hetgeen ik gisteren heb geleerd. En 
Tshering legt mij het vuur aan de schenen...dat is even zweten. Maar gelukkig heb ik net goed genoeg 
geoefend om te slagen voor de test. Pew...

Daarna is het tijd om noodles te eten alvorens ik naar huis loop. Deze keer niet alleen, omdat een paar 
kinderen meelopen, zodat ze mij hun school kunnen laten zien. Deze blijkt te liggen op een steenworp 
afstand van het huis van Asha en Devendra.



De rest van de avond vooral gebruikt om te lezen, schrijven en na te denken. Maar met dat laatste ben ik 
snel opgehouden, want dat doet zeer :) en ik ben tenslotte op vakantie.



Boudhanath stoepa
Donderdag 6 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 7
Zonnig, wolkeloos, 29°C
Voor de eerste keer dit jaar mijn ontbijt genoten in een van de cafeetjes rond Boudhanath Stoepa. Het blijft 
een magische plek om te komen, in ieder geval voor mij. Hoewel het door het Dashain Festival ongewoon 
rustig is op straat, is en blijft het rond de stoepa een oase. Alles is gewoon open: Dashain is een hindoe 
festival en dit is de buurt van vooral Boeddhisten...

Het is ook een ideale plek voor een van mijn favoriete hobby's  mensen kijken. Het voordeel van de stupa is 
namelijk dat er voortdurend mensen om heen lopen. Dus, als je op een willekeurig bankje gaat zitten, trekt 
de bonte stoet vanzelf aan je voorbij. Mij verveelt dat nooit.

Wat mij ook altijd weer blijft fascineren zijn de monniken die vol concentratie chanten. Kijk maar bij de 
filmpjes...

⇓ Rondom Boudhanath Stoepa

Tempel
Vanaf de stoepa naar de DRC gelopen. Onderweg zie je overal mensen en vooral kinderen lopen die elkaar 
hun nieuwe kleren (die ze ter gelegenheid van het Dashain festival hebben gekregen) laten zien. Het is leuk 
om zoveel blije mensen te zien.

Ik heb van een en ander geen foto's gemaakt, omdat het soms toch ongemakkelijk blijkt om met je grote 
dure camera tussen al die mensen te lopen die het o zo duidelijk minder makkelijk hebben dan moi. Maar 
gelukkig heb ik altijd nog de beelden in mijn hoofd. Geloof me, het was een bijzondere wandeling.

En dat is maar goed ook, want eenmaal aangekomen in de DRC blijkt dat er vrijwel niemand is. De kinderen 
zijn onder begeleiding naar de tempel in verband met het festival en zijn voorlopig niet terug. De 
achtergebleven staf en bestuursleden (die geregeld komen buurten) spreken slechts weinig Engels, en dus 
wordt er een groot beroep gedaan op mijn met-handen-en-voeten praten vaardigheid. Gelukkig is die niet 
helemaal verloren, maar na twee uur communicatie op die manier ben ik toe aan vertrek...

⇓ Tikka



Ik wandel weer terug richting de stupa en daarvoor bij om uiteindelijk bij het huis van de ouders van Asha uit 
te komen.

Feest
⇓ Gezegend in familiekring

Aan het einde van de dag is er wederom een speciaal Dashain feestmaal bij de ouders van Asha, die het 
duidelijk heel gezellig vinden om hun kinderen/kleinkinderen en hun huisgasten om zich heen te hebben. De 
maaltijd wordt voorafgegaan door het uitdelen van een tikka; een zegening die door ouderen wordt 
uitgesproken over jongeren. En daar blijft het niet bij, als oudere zegen je niet alleen hen die na je komen, je 
geeft ze ook wat geld.

Men  begrijpt dat het voor mij raar is om geld van hen aan te nemen, maar traditie is traditie...kortom, einde 
avond ben ik dus enige roepies rijker dan aan het begin. Iedereen vind het het goed plan als ik die aan de 



kinderen besteed. 

Het was wederom een mooie dag!



Nagarkot
Vrijdag 7 oktober 2011 
@ Nepal, KTM Valley, Nagarkot Hill Statio, Dakterras Green Valley hotel
Dag 8
Zonnig, half bewolkt, beneden 29°C en boven 24°C
Vandaag de stad verlaten voor een overnacht-bezoekje aan Nagarkot, een bergstation aan de rand van de 
Vallei. Een flinke tour om er te komen met allerlei bussen en zo, maar het is de moeite waard. De lucht is er 
super schoon en de uitzichten zijn meer dan adembenemend.

⇓ Green Valley Hotel

Uitzicht
We (Katelyn en moi) hebben intrek genomen in een kamer in het Green Valley Hotel, erg basic maar prima. 
De bedden zijn horizontaal, schoon en zoals de uitzichten onbeschrijfelijk. Maar voor ik mijzelf verlies in alle 
mogelijke poëtische omschrijvingen van het landschap (niet mijn kern competentie) zou ik zeggen: kijk zelf 
maar naar de foto's en filmpjes.

De middag breng ik door met wandelen in de omgeving en veel stoppen onderweg om te genieten van de 
uitzichten. Daarvoor moet je namelijk echt wel stoppen, want de paden zijn niet net en strak maar van de 
categorie 'je-breekt-ieder-moment-je-enkel-als-je-niet-uitkijkt' en dat is uiteraard niet de bedoeling.

De avond spenderen Katelyn en ik in het restaurant van ons hotel in gezelschap van de eigenaar, een stel 
uit de Tsjechische Republiek, een Nepalees/Chinees koppel  en een Russisch, marihuana rokende toerist 
die Micha heet en in tien dagen door Asia raast. Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen dat het een 
bijzondere avond was. De lachspieren hebben een bijzondere training gekregen. Zo ook de handen voeten, 
want zowel de Tsjechen als Micha spreken niet of nauwelijks Engels. Uiteindelijk ga ik geheel sober maar 
totaal overprikkeld slapen.

⇓ Uitzicht





Zonsopgang
Zaterdag 8 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 9
Zonnig, half bewolkt, boven 25°C en beneden 29°C
Dat was een vroegertje vanmorgen, zelfs voor mij. Om half zes ging de wekker want over tien minuten gaat 
de zon op en dat wil je op een plek als Nagarkot niet missen. En als of je de klok er op gelijk kan zetten 
beginnen de krekels 2 minuten voor zonsopgang met hun gezang, dat ze de hele dag volhouden. Echt zo'n 
geluid dat helemaal bij vakantie hoort.

Er is ons niets teveel beloofd: de zonsopgang is adembenemend. Omdat plaatjes meer zeggen dan 
woorden, zou ik je aanraden de foto's en filmpjes te bekijken...

De magische sfeer wordt versterkt door dat de hoteleigenaar (een buddhist) ruim een uur lang een puja 
uitvoert en daarbij chant. Prachtig.

Daarna een fikse ochtendwandeling gemaakt door de omgeving, waarbij het ene uitzicht nog mooier is dan 
het andere. Wat een heerlijke plek!

⇓ Zonsondergang

Naar beneden
Na de lunch is het tijd voor de terugreis naar Kathmandu: Katelyn gaan door naar Pokhara en ik ga terug 
naar Asha en Devendra. Maar het zou zo maar kunnen dat ik tegen het einde van deze reis nog een keer 
naar Nagarkot ga. En als dat er niet van mocht komen, dan ga ik bij een volgende gelegenheid zeker terug. 
Ik heb de smaak te pakken.

Einde dag ben ik terug in Kathmandu en is het tijd voor de was. Niet met de wasmachine, maar met de 
hand. Dat is hard werken. Heb gepoogd om er plaatjes van te schieten, maar liet m'n camera bijna in het 
water vallen, dus heb ik die pogingen maar gestaakt. :)

Morgen ga ik eerst Asha helpen, want die krijgt op de laatste dag van het Dashain Festival nog wat familie 
op bezoek en die verwachten een warme maaltijd. Daarna ga ik naar de DRC om de kinderen te bezoeken 
en een poging te wagen om er een paar voor de filmcamera te krijgen...Heb er zin in!

⇓ Naar beneden





Buitendienst
Zondag 9 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 10
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Allereerst voor alle CC-collegae: ik hoop dat het vandaag een prachtige Rode Neuzen Race dag is 
geweest...Ik hoor de verhalen wel bij terugkomst!

Vanmorgen flink rondgewandeld in de buurt. Jorpati (zoals deze buitenwijk van Kathmandu heet) mag 
volgens de Lonely Planet dan de 'ugly suburb' zijn, maar het is toch de moeite waard. Want op dit soort 
plekken zie je hoe de mensen echt leven. Ver weg van de toeristen die hier niet komen. Hier komen alleen 
vrijwilligers die in de buurt in een van de vele kinder- of ziekenhuizen werken.  Binnen de kortste keren ben 
je hier dus 'de buitenlander' en weten ze precies waar je logeert en dat ze je beter niet kunnen belazeren als 
ze aan buitenlanders willen blijven verkopen.

En in vier jaar tijd zie je toch ook in Jorpati veranderingen waarvan er eentje zeker vooruitgang mag worden 
genoemd: De hoeveelheid afval op straat wordt met het jaar minder. Het is nog niet weg, maar op steeds 
meer plekken zie je de mini vuilnisbeltjes (met alle bijkomende zaken) verdwijnen.

Naar ik begrijp is er een manier om zo'n plek schoon te krijgen en te houden: hang rondom zo'n plek 
illustraties van Goden met een brandend kaarsje erbij. Ik zou zeggen, ophangen die plaatjes: Goden hebben 
de Hindoes genoeg: 330 miljoen of zo...

Ergens onderweg loop ik langs een klooster waar de dienst van heden buiten wordt gehouden. 
Waarschijnlijk is er spraken van een speciale gelegenheid, want de monniken zijn helemaal in ceremonieel 
kleed. Echter daar niemand Engels spreekt blijft dat gissen. Maar hoe dan ook is het super om te zien. 

⇓ Lama's in actie

Krijt
In de DRC duurt de tirannie van de TV voort. Er zijn kinderen die echt de hele dag voor de buis hangen. 
Daarbij is het tv kijken kennelijk belangrijker dan wat ze zien, want degene die aan de knoppen zit zapt naar 
hartelust te zappen en niemand die daar iets van zegt. Midden in een film of niet...

Dat is waarschijnlijk het enige nadeel van het bezoeken van de DRC in deze tijd: Er zijn bijna geen 
stroomonderbrekingen en dus is er voortdurend TV. Nou ja, gelukkig zijn er genoeg kinderen die het wel leuk 
vinden om NIET te kijken. En daarom gaan we vandaag stoep tekenen met de krijtjes van Bep en Arie. 
(DANK!) 



Dat levert natuurlijk weer de nodige creatieve hoogstandjes op, waaronder een portret van 
ondergetekende... :)

⇓ Stoepkrijt

Hanging out
⇓ Chillen in de DRC

De rest van de middag vooral gerelaxt in de DRC...het was warm en loom....

Mijn afspraak om later op de middag met Asha naar het Didi & Dai weeshuis te gaan loopt in het honderd 
omdat ik mijn mobiele telefoon (compleet met Nepalees nummer) op mijn bed heb laten liggen. Reuze slim...

In plaats daarvan hebben we het grootste deel van de avond op het dakterras gezeten en geboomd over het 
leven in Nepal, wensen voor de toekomst en dat soort lichte vakantie kost :)



Luizen
Maandag 10 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 11
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Het allerbelangrijkste eerst: Lieve zus, zeer van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!! Weer een jaar 
(on)wijzer! ☺

Vandaag is Asha meegegaan naar de DRC. We willen namelijk volgende week zaterdag een feestje 
organiseren in de DRC en dus moet er een en ander worden voorbereid. En dan is het handig als er iemand 
bij is die communicatie vergemakkelijkt, want de staf van de DRC spreekt nog altijd niet of nauwelijks Engels 
en mijn Nepali is niet goed genoeg om misverstanden te voorkomen. 

Maar met Asha's hulp komen we er wel uit, al wordt het plan wel heel anders dan we dachten. We gaan 
namelijk een groot feest organiseren voor alle DRC (55) en alle Didi & Dai (25) kinderen tegelijk en wel in 
Asha's huis...op het dakterras...dat wordt een enorme happening waar de kinderen en de buurt vermoedelijk 
nog lang over zullen spreken. De kinderen zijn er opgewonden over, maar de familie en ondergetekende 
ook. GGGGGAAAAFFFFFF

Los van het feit dat een feest natuurlijk nooit weg is, is het ook goed om op deze manier de integratie weer 
een beetje verder te helpen. Bovendien is het goed voor de kinderen van beide tehuizen om ook contacten 
buiten hun eigen tehuis te hebben. Anders blijft hun wereldje wel heel erg klein!

In de DRC is er behalve de opwinding over het grote feest ook tijd voor aardse zaken. Zo ondergaan de 
kinderen heden een anti-luis behandeling. Dat betekend dat de haren van de meiden worden gemasseerd 
met een speciale olie, waar het ongedierte niet van houd. Vervolgens moeten zij een tijdje een plastic zak op 
hun hoofd dragen, zodat eventuele beestjes stikken. Nadien is het tijd voor een grondige wasbeurt.

⇓ Luizen, ziekenhuis en hanging out]

Orthopedisch ziekenhuis
In de loop van de middag komen drie andere vrijwilligers (Annie uit Engeland, Gunn en Carina uit 
Noorwegen) langs. Zij willen DRC-bewoonster Amrita meenemen naar het ziekenhuis, omdat er wat mis is 
met haar beenbeugel. Of beter, met de schoen aan die beugel. Die is echt oud en versleten moet worden 
vernieuwd. De vraag is echter hoeveel zoiets kost en of een en ander niet veel meer gaat kosten als zij met 
een stel buitenlanders naar het ziekenhuis gaat. Om die reden gaan de voorzitter van de DRC en Asha ook 
mee. Zij zullen het woord voeren en over de prijs spreken.

Trouwens, ook stafmedewerker Mongoli gaat mee, want zij heeft al tijden last van een kapotte onderbeen 
prothese die haar het leven zuur maakt. Kortom met de hele delegatie gaan we in de microbus (de chauffeur 



weet niet hoe die het heeft met vier buitenlanders in z'n bus) op naar het opleidingsziekenhuis, waar de DRC 
kinderen korting krijgen op de behandelingen. Gelukkig kunnen zowel Amrita als Mongoli worden geholpen. 
Ze worden geheel opgemeten en over een week is een en ander klaar en komen we terug voor de 
aanmeting/installatie/implementatie of hoe je dat noemt als het om protheses gaat.

En dankzij de onderhandelingsvaardigheden van de voorzitter en Asha word ons buitenlanders geen poot 
uitgedraaid en dat is mooi. Voor het enorme bedrag van omgerekend 23 euro zijn zowel Amrita als Mongoli 
weer geholpen: als ze over een week hun nieuwe spullen krijgen, zijn ze verlost van hun pijnklachten en 
bovendien een stuk mobieler. Iedereen blij!!!!

⇓ Didi & Dai

Aan het einde van deze enerverende middag, gaan de DRC-ers terug naar hun plekje en gaan wij 
buitenlanders met Asha nog even theedrinken in het Didi & Dai weeshuis. Een gezellige afsluiting van 
wederom een mooie dag.

Echt afsluiten doe ik de dag later op de avond met lekker een boekje lezen/theetje drinken/blog schrijven op 
het dakterras...



Alle zegen komt van boven
Dinsdag 11 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 12
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
De dag van heden start met een vol huis. Alle 25 kinderen van het Didi & Dai weeshuis komen op bezoek op 
deze laatste dag van het Dashain Festival. Asha en Devendra en Asha's  moeder geven hen allemaal een 
tika, traditiegetrouw vergezeld van een paar roepies. En ik, ik mag de foto's maken en de koekjes uitdelen.

's Morgens theegedronken bij de overburen, waar in totaal vijf vrijwilligers verblijven: 2 Noorsen (Carina en 
haar moeder Gunn), 2 Zweedsen (Ellen en Jenny) en Annie uit Engeland. Er zijn plannen om 's avonds naar 
Pashupathinath Tempel en de Stoepa te gaan, want het is volle maan... En dan is het op beide plekken extra 
bijzonder...

⇓ Zegen voor de Didi & Dai kinderen bij Asha en Devendra thuis

Pashupathinath tempel
Terug thuis is tijd om met Asha en Devendra een en ander te plannen voor het feest van zaterdag. We 
maken een boodschappenlijst en besluiten morgen boodschappen te gaan doen. Iedereen is totaal 
opgewonden over het feest, de kinderen, maar ook de familie en ondergetekende. Dat wordt een hele mooie 
dag!!!!

Daarna ga ik met de vrijwilligers van de buren naar Pashupathinath Tempel. Altijd een bijzondere plek met 
een bijzondere sfeer, omdat er 24/7 crematies zijn. Je zou misschien denken dat de sfeer heel bedrukt is, 
maar dat is het niet. Natuurlijk is er verdriet bij de nabestaanden, maar men viert hier toch meer het leven 
dan dat men stilstaat bij de dood. Het geeft een hele serene, bijna magische sfeer.

En als toerist mag je alles zien, mits je maar op respectvolle afstand blijft, geen flitser gebruikt, bedekkende 
kleding draagt, niet te hard praat en dergelijke. Ik vind het bijzonder dat ik er bij mag zijn.

⇓ Pashupathinath



Boudhanath stoepa by night
We sluiten de dag af bij de Stoepa die ter gelegenheid van de volle maan heden geheel is versiert met 
duizenden lampjes. Nou is de Stoepa altijd al een bijzondere plek, maar om daar nu te zijn, is helemaal 
speciaal. Het is echt genieten op het dakterras met uitzicht op de stoepa!!!!

Het was weer een mooie dag.

⇓ Bij nacht bij de stoepa



Handgemaakte matrassen
Woensdag 12 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 13
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Vandaag staat in het teken van nieuwe matrassen. Handgemaakt matrassen welteverstaan, want zo gaat 
dat hier. De matrassen zijn bestemd voor het Didi & Dai weeshuis en worden mogelijk gemaakt door Gunn 
en Carina. Goed gedaan meiden!

Beddengoed en matrassen moeten natuurlijk eens in de zoveel tijd worden vervangen en het lijkt erop dat 
dat in Didi & Dai al enige tijd geleden is. Maar de Noorse dames maken een mooi begin met zes nieuwe 
matrassen, die ter plaatse op het dakterras van het tehuis worden gemaakt. Dat doet men door tijken 
hoezen te vullen met losgeslagen katoen. Vervolgens wordt het geheel met de hand in model genaaid. 
Ongelooflijk om te zien dat zes balen katoen op die manier binnen een paar uur veranderen in zes vonkel 
nieuwe matrassen. De kinderen die uitverkoren zijn om er op te slapen zijn er meer dan blij mee!

⇓ Handgemaakte matrassen voor Didi & Dai

Oefenen
Je zou wellicht verwachten dat er problemen ontstaan over wie de nieuwe matrassen krijgt, maar dat is niet 
het geval. Hoe ze het doen, doen ze het, maar dit soort zaken geeft geen (althans niet voor ons zichtbaar) 
gedoe tussen de kinderen. Sterker nog, ze gunnen het elkaar van harte en dat is leuk om te zien.

Gunn en Carina worden er ook helemaal blij van om te zien dat hun concrete hulp zo direct ten goede komt 
aan de kinderen. Want de zes oude matrassen (als je ze zo nog mag noemen) zijn echt niets meer. De 
vernieuwing is geen overbodige luxe!

⇓ Hanging out in Didi & Dai



Verdere vervanging van de overige matrassen en beddengoed gaat zeker op de lijst van mogelijke nieuwe 
projecten voor 4SF!!! Want er zijn meer matrassen die aan vervanging toe zijn!

Los van dat bekijken hoe de matrassen worden gemaakt, zijn de kinderen vooral druk met oefenen van 
dansjes voor het feest van zaterdag. En het enthousiasme is zo groot dat zelfs enkele jongens meedoen met 
dansen, terwijl die over het algemeen het liefst toekijken....het belooft een vrolijke boel te worden zaterdag!

Einde van de dag doen Asha, Devendra and Sabina de eerste boodschappen voor het feest.

Ik eindig de dag zitten op het dakterras en kijkend naar de lichtjes van de stad...dat blijft leuk!



Afscheid in de DRC
Donderdag 13 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 14
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
⇓ Chillen in de DRC 

Vandaag rustig begonnen, want ik ben super snot verkouden. En vermoedelijk heeft het stof dat gisteren 
vrijkwam bij het maken van de matrassen ook niet echt geholpen. Ik loop de hele dag te niezen en heb een 
'klots' hoofd. Nou ja, gaat wel weer over, hoop ik :)

In de DRC zijn de eerste kinderen vandaag weer naar school gegaan, de rest heeft nog gewoon vakantie. 
Daarom pas later op de middag gegaan, zodat ik er ook ben bij hun thuiskomst. Vandaag is ook de laatste 
dag voor vrijwilligers Annie, Ellen en Jenny. Zij gaan morgen voor enkele weken naar zuid-Nepal, Chitwan. 
Ook daar gaan ze vrijwilligerswerk doen.

Jammer dat ze gaan, want het was gezellig. Maar zo gaat dat met vrijwilligers: die komen en gaan. Je zou 
de kinderen wat dat betreft meer stabiliteit gunnen, maar aan de andere kant is het beter dan niets. En op 
deze manier komen ze in ieder geval in contact met veel verschillende mensen uit veel verschillende landen 
en dat verbreed hun horizon. Dat is nooit weg. 

Voor ze weggaan, is er nog wel het traditionele gesprek met de bestuursleden, die graag tips en adviezen 
willen. En de DRC neemt die adviezen ook werkelijk ter harte en dat is bemoedigend. De meiden pleiten 
vooral voor nog meer fysiotherapie voor sommige kinderen, die werkelijk zullen profiteren van dagelijks 
oefenen. En als altijd is er ook een pleidooi voor nog meer schoonmaken. 

Wat dat betreft is er de afgelopen jaren in de DRC al veel verbeterd, maar het kan nog steeds beter. 
Gelukkig staan ze er open voor om het te horen en een volgende bezoeker moet maar beoordelen of ze er 
ook echt wat aan doen. Maar de strijd op dit gebied is niet makkelijk: In Nepal heerst nog veelal de 
mentaliteit uit het oog...uit het hart.... En daarom gooit men afval gewoon (letterlijk) over de schutting. Maar 
als iemand nou eens begint met dat niet meer te doen en de omgeving rond zijn huis/gebouw 
schoonhoudt...wie weet wat er dan kan gebeuren....

Voor het eerst deze vakantie is er vandaag de hele dag geen stroom. Vanwege werkzaamheden zegt men. 
Deze zouden een uur duren, maar zijn iets uitgelopen... Dus als het donkerder wordt, gebruiken we de 
zonne-energie lampen die 4SF vorig jaar heeft uitgegeven aan de DRC en Didi & Dai. Goed om te zien dat 
ze nog steeds hun nut bewijzen.

Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen tv is...En dus is er tijd voor spelletjes: boter, kaas en eieren; 



galgje (ik hang in no time, want het gaat in het Nepalees) en schat zoeken, een soort quiz. 

Deze dag hoeven we niet terug naar huis te lopen. Een passerende schoolbus vind vier witte dames wel 
leuk en nodigt ons uit om in te stappen. En de kinderen in de bus komen bijna niet meer bij van zoveel wit. 
Kortom, het is een vrolijk ritje.



Poetsen
Vrijdag 14 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 15
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Vanmorgen vroeg heb ik eerst nog even afscheid genomen van Ellen, Jenny en Annie, die zijn vertrokken 
richting Chitwan. Jammer dat ze gaan...

Deze dag is verder natuurlijk de dag voor het grote feest. De dag die dus in het teken staat van de 
voorbereidingen. Er wordt flink schoongemaakt, opgeruimd, klaar gezet en boodschappen gedaan. De niet 
verse zaken hebben we eerder deze week al gehaald. Vandaag is het tijd voor de verse zaken, zoals 17 kilo 
vlees en 5 liter yoghurt voor de saus... Het wordt een echt feestmaal.

Maar voor het zo ver is, moet er eerst worden schoongemaakt. Dat betekend boven op het dakterras 
beginnen en langzaam maar zeker het hele huis door naar beneden. Het dakterras is nog niet 
schoongemaakt sinds het einde van de regentijd en dus is het meteen de armen uit de mouwen steken.

Er wordt geveegd, geschrobd, geboend en opgeruimd. Vegen hier is op zich een kunst, omdat er geen 
bezem met steel wordt gebruikt, maar alleen de bezem...je gaat dus op de hurken de ruimte door terwijl je 
veegt. Voor de mensen hier de gewoonste zaak van de wereld, omdat zij door jarenlange training lange 
achillespezen hebben die het mogelijk maken om lang zo te zitten/werken. Voor de meeste westerlingen 
(mijzelf inclusief) is het reuze oncomfortabel. 

Voordeel van schoonmaken is wel, dat we in mum van tijd resultaat zien en dat werkt motiverend.

Van al dat poetsen ben ik trouwens wel vergeten om foto's te maken. Maar goed, foto's van poetsende 
dames is niet het meest spannende, dus heel erg is dat niet.

⇓ Boodschappen doen

Einde van de dag ga ik met Asha, Sabina en haar broertje (die samen met hun oma en paar dagen is komen 
logeren) het vlees voor morgen bestellen en de laatste zaken op de avondmarkt kopen. Daarbij gaat het 
vooral om alle verse zaken die nodig zijn om morgen voor de kinderen een waar feestmaal aan te richten.

En ondertussen probeer ik nog een filmpje te editen over het matrassen maken gisteren in het Didi & Dai 
weeshuis, omdat de opnamen zijn gemaakt door één van de kinderen, Bishnu. En ik wil hem graag het 
filmpje laten zien voor ik naar huis ga, want ik denk dat hij dat super vind. Ik ga voor het volle effect, 
compleet met naam op de aftiteling, muziekje er onder en zo. Ik zie 'm nu al glimmen van trots!



Boodschappen, hakken en snijden
Zaterdag 15 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 16
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Vandaag is de dag van het grote feest. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren...zoals het 
voorbereiden van de maaltijd voor bijna honderd mensen. Als eerste halen we op de markt nog wat laatste 
verse ingrediënten en natuurlijk de 17 kilo kip die nodig zijn om de hongerige massa te voeden.

Een slager gaat hier trouwens wat minder subtiel te werk als wij gewend zijn: niets fijnzinnig gefileerd, maar 
gewoon het betere hak en breek werk.

Daarna is de rest van de ochtend voor het hakken, snijden, schillen en dergelijke van uien, aardappels, 
bloemkool, tomaten, knoflook enz. enz. Dat is een heleboel hak/snij en schil-werk. Het is lang geleden dat ik 
zo'n sessie heb gedaan en heeft iets weg van de school en zeilkampen van vroeger...

⇓ Koken

Aankomst
Ondertussen werken we boven op het dakterras ook door: er wordt vloerbedekking gelegd, zodat de 
kinderen lekker kunnen zitten. Er worden stoeltjes neergezet voor de kinderen die niet op de grond kunnen 
zitten. En het koken begint in de bovenkeuken. Asha maakt een start met het bakken van verse kroepoek en 
daarna gaan we verder aan de kip en de groenten.  De geuren die uit de keuken komen worden steeds 
lekkerder....mmmmm

De kinderen van het DIdi & Dai weeshuis arriveren als eersten. Logisch want zij wonen zo ongeveer om de 
hoek en zijn hier ook vaker geweest. In afwachting van de komst van de DRC-kinderen wordt er vast een 
spelletje tikkertje gespeeld op het dakterras.

Met dank aan de telelens op mijn camera zie ik de bus met de DRC kinderen aankomen. Ze moeten dan 
nog een klein stukje lopen, maar zelfs dat is voor sommigen een enorme opgave, omdat het erg 
onregelmatig is. Her en der gaat er dan ook een kind met handicap op de rug bij een van de 'normale' 
kinderen. Ze zijn zo zelfredzaam!

⇓ Daar komen zij...



Feest!!
Eenmaal boven en geïnstalleerd  is het tijd voor limonade en kroepoek en een rondje voorstellen. Weet niet 
of de rest het kon horen, maar het gaat om de gedachte. Sommige kinderen gingen bij het aanzien van 
zoveel onbekende gezichten zo zacht praten dat niemand hoorde wat ze zeiden. Maar het maakt niet uit, het 
is de gedachte die telt.

Voor het eerst zijn de kinderen uit beide tehuizen samen. Aanvankelijk wordt er wat afwachtend naar de 
overkant gekeken, maar als snel breekt het ijs. En als je even de krukken en rolstoelen wegdenkt, zou je niet 
weten welk kind in welk tehuis hoort. En dat is precies wat we wilden.

En dus is het tijd voor allerlei spelletjes, waarvan ik de helft niet begrijp, maar de kinderen hebben de 
grootste lol en dat was uiteindelijk de bedoeling. Dus ben ik ook blij. 

De hoofdprijs van het grootste spel is de ukelele die ik van collega Rob heb meegekregen. Rob, je hoeft de 
foto's maar te zien om te weten dat winnaar Naula zeer blij was met zijn cadeau. Ik ga deze week wat 
muziek van het internet halen en dan gaat hij leren spelen. Hij vond het helemaal geweldig!!!!

Na de spelletjes is het natuurlijk tijd voor dans. Want zonder dans geen feest in Nepal. Kinderen uit beide 
tehuizen hebben dansjes ingestudeerd: in deze contreien vaak replica's van dansen uit Bollywood films. 
Super grappig om te zien, zelfs als je de originele film niet kent.

⇓ Voorbereidingen



⇓ Aankomst



⇓ Kennismaking

⇓ Spelletjes



⇓ Dansen



Feestmaal
Ter afsluiting van de festiviteiten is er dan het feestmaal: pilou (rijst met rozijnen, noten en verse kokosnoot), 
dahl en natuurlijk de kip: mmmmmm. Iedereen geniet er zo te zien van. Na het eten is er het onvermijdelijke 
afscheid, waarbij plechtig wordt beloofd dat de kinderen elkaar in hun respectievelijke huizen zullen 
bezoeken. Ik hoop van harte dat dat ook gaat gebeuren!

De D&D kinderen blijven tot het laatst en helpen met opruimen en vooral afwassen. Rond zeven uur is 
iedereen vertrokken en kan je aan het dakterras en keuken niet zien dat er die middag bijna honderd 
mensen zijn geweest en gevoed en gewaterd....Bijzonder!

Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagd feest, hopelijk het eerste van een jaarlijks terugkerende 
traditie!!!!!

⇓ Feestmaal





Een dag later
Zondag 16 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 17
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Een unicum: mijn eerste vakantiedag dat ik geen enkele foto heb gemaakt. Het is er gewoon niet van 
gekomen en bovendien geen echt fotogenieke dingen gedaan of  gezien.

Ben deze dag uiteraard begonnen met uitslapen, want na de enerverende dag van gisteren was dat wel 
even nodig. Maar het was dan ook een hele mooie dag waar alle betrokkenen met heel veel plezier op 
terugkijken.

Vanmorgen ben ik samen met Devendra naar de DRC geweest, waar ook iedereen nog lekker aan het 
nagenieten was. De reacties peilend, denk ik dat we er goed aan hebben gedaan om er 1 feest van te 
maken, in plaats in ieder te huis eentje. In de DRC voor de kinderen het in ieder geval leuk om D&D 
kinderen te ontmoeten.

Samen met Devendra heb ik vanmorgen een gesprek met een paar bestuursleden over mogelijke nieuwe 
projecten die 4SmilingFaces mogelijk zou kunnen maken. En gelukkig zijn we het snel eens:

1.Solar System

Drie gebroken ruiten van het solar systeem (dat in 2008 mede door 4SmilingFaces is mogelijk gemaakt) 
moeten worden vervangen, nadat ze zijn gesneuveld tijdens een storm

2.IJskast

De ijskast moet worden gerepareerd: In een land met het grootste deel van het jaar temperaturen boven de 
20 graden en werkend voor 55 kinderen is een goed functionerende ijskast noodzakelijk. 

Deze twee zaken worden nog tijdens mijn verblijf hier opgepakt en gerealiseerd.

3.Badkamer/toilet

Een lang gekoesterde wens van 4SmilingFaces is de realisatie van een volledig aangepaste badkamer/toilet 
in de DRC. Dit is tenslotte een tehuis voor kinderen met een ziekte en of handicap en een dergelijke 
voorziening is dus noodzakelijk. Eerder leek het een ijdele wens, omdat de ruimte in de DRC beperkt is. 
Nader onderzoek wijst echter uit dat een en ander toch is te  realiseren. Eén van van de drie badkamers kan 
door het wegbreken van een muur in omvang worden verdubbeld en zo ruimte genoeg geven voor de 
aangepaste badkamer/toilet. Om een idee te krijgen van de kosten, worden zo snel mogelijk diverse offertes 
aangevraagd.  En dan is er werk aan de winkel: geld inzamelen. Dus, wie zich geroepen voelt: Giften zijn nu 
al van harte welkom!!!!

4.Horren

Op de begane grond moeten alle horren worden vervangen: niet eens zo zeer vanwege de muggen, maar 
omdat ze hier vooral zijn bedoeld om veelvuldig voorkomende slangen en het enkele luipaard (ja echt waar!) 
buiten de deur te houden...

5.Winterjassen

Nu de winter nadert is de aanschaf van winterkleding, met name jassen belangrijk

6.Ventilatoren

Alle slaapkamers moeten worden voorzien van ventilatoren omdat het er in de zomer ondraaglijk warm 
wordt.

6.Beddengoed

Het beddengoed (lakens en overtrekken) is nodig aan vervanging toe

Na het bezoek aan de DRC gaan Asha en ik de stad in om wat cadeautjes te kopen. Deels voor mijzelf, 
maar vooral voor mijn naasten. Voor wie ik wat heb gekocht, ga ik hier uiteraard niet verklappen. Ik kan 
slechts vertellen dat het een geslaagde winkelgang was!

⇓ In de DRC





Boudhanath stoepa
Maandag 17 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 18
Zonnig, Half bewolkt, 26°C
Vandaag gestart bij de Stoepa: Carina, Gunn en Liz (nieuwe vrijwilliger uit Ierland) hebben eerst een en 
ander geshopt, er moeten namelijk nog meer cadeautjes worden gekocht en daarna uitgebreid geluncht op 
een dakterras met uitzicht op de Stoepa. Er zijn slechtere plekken om te zitten. Vandaag is het trouwens 
extra leuk, omdat de top van de Stoepa wordt schoongemaakt. Nooit bij stil gestaan dat zulke aardse zaken 
ook nodig zijn voor een heiligdom...

⇓ Rondom Boudhanath Stoepa

Na de lunch hebben we allerlei teken materiaal ingeslagen, zodat we straks in de DRC met de kinderen aan 
de slag kunnen. En als altijd vinden vrijwel alle kinderen het leuk om dingen te maken. Tekeningen natuurlijk, 
maar ook origami-achtige zaken. Als het goed is kan ik nu ook een bloem vouwen....hoop dat ik het nog 
weet...

Purna
Het tekenen zorgt zelfs voor een doorbraak bij Purna, een van de nieuwere kinderen in de DRC. Hij was tot 
nog toe erg stil en teruggetrokken en communiceerde weinig. Zat alleen maar in zijn rolstoel en kijkt rond. 
Maar met enige zachte  dwang is hij uiteindelijk aan het tekenen geslagen en het resultaat was een 
prachtige replica van de stoepa. Good for you Purna!!!!

Vandaag is er voor de kinderen een extra verrassing: Een van de leraren van een van de scholen waar de 
DRC kinderen naar toe gaan is vandaag jarig. En voor die gelegenheid wil hij een goede daad doen en dit 
keer is dat een feestmaal verzorgen in de DRC. De kinderen krijgen dus een extra lekkere maaltijd met 
vlees, iets wat ze normaal alleen in festivaltijd krijgen.

Maar voor het zover is, moet er eerst worden gedanst. Vandaag starten de danslessen. Gunn, Carina en ik 
mogen echter niet blijven kijken, omdat ze ons eind van de week het resultaat willen laten zien. We zijn 
benieuwd.

⇓ Chillen in de DRC





Oefeningen
Dinsdag 18 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 19
Zonnig, Half bewolkt, 26°C 
Vanmorgen voor dag en nacht mijn bedje uit, omdat ik de ochtendsessie in de DRC wil meemaken. Dat 
betekend, dat we (Carina, Gunn, moi) om 7 uur aanwezig moeten zijn. En aangezien het 30 minuten lopen 
is, gaan we om 6.30 en route...

Aangekomen in de DRC doen we eerst oefeningen met een paar kinderen (jongens en meisjes gescheiden) 
die daar baat bij hebben. Dan moet je denken aan simpele oefeningen die de spieren versterken en wat 
rekken en strekken. De kinderen zijn erg gemotiveerd om de oefeningen te doen, en hebben er echt zin in. 
Vooral als er ook nog muziek aan te pas komt. We eindigen dan ook met een klein danspartijtje.

⇓ Fysiotherapie Norwegian style

School
Na afloop van de oefeningen, vraagt Ali om hulp bij haar wiskunde huiswerk. Nou moet je weten dat ik ooit 
door een wiskundeleraar ben weggestuurd met de mededeling dat ik een ' iskundige ramp' was... Echt veel 
help kan ik Ali dus niet bieden, maar aangezien ze in staat is mij uit te leggen wat ze moet doen, neem ik 
aan dat ze zelf ook snap wat ze doet. Op hoop van zege dus maar...

Dan is het tijd om naar school te gaan. De DRC kinderen worden opgehaald met de schoolbus en wij mogen 
meerijden, want hun school is vlakbij onze respectievelijke logeeradressen. Aangekomen bij de school 
mogen we zelfs even binnen kijken. Het ziet er goed uit.

⇓ Naar school



Cadeautje
Ondertussen werkt Passang (in van de kleinere jongetjes in de DRC) aan een pakketje van papier. Hij is er 
enorm druk mee en wil dat niemand zich er mee bemoeid. Uiteindelijk geeft hij mij het doosje met daarop de 
tekst: "Van Passang voor Chicka (zo spellen ze hier mijn naam) Open at home. Specialy for you". Spannend 
en reuze lief!

⇓ Chillen in de DRC

DHC New Life

Ik spendeer het einde van de ochtend/begin van de middag rond de Stoepa om daar even later Amrit te 
ontmoeten. Tot een jaar geleden was hij de manager van de DRC, maar nu runt hij een ander kindertehuis 
elders in Kathmandu. Hij wil mij dat graag laten zien en die uitnodiging neem ik graag aan, omdat er 10 
kinderen wonen die voorheen ook in de DRC leefden, maar met Amrit zijn meeverhuisd.



Het wordt dus een gezellig weerzien met oude bekenden in een nieuwe omgeving. Het nieuwe onderkomen 
is een stuk kleinschaliger als de DRC: er wonen nu 12 kinderen en dat kan nog groeien naar maximaal 16. 
Amrit gelooft namelijk dat kleinschaliger beter is voor de kinderen, meer familie/thuisachtig. En was ik er zo 
van kan zien in een middag is dat hij gelijk heeft. De kinderen lijken reuze blij en tevreden in hun nieuwe 
omgeving.

Terug in Jorpati ga ik rechtstreeks naar het huis van Asha's buurvrouw, waar Gunn, Carina en Liz verblijven. 
Ben namelijk uitgenodigd voor hun momo-feestje en dat is een uitnodiging die ik niet kan weerstaan. En ze 
zijn lekker...MMMMMMM

Een heerlijk einde voor weer een volle dag!

⇓ Op bezoek in Amrit's nieuwe kindertehuis



Nieuwe benen
Woensdag 19 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 20
Zonnig, Half bewolkt, 26°C
Vanmorgen weer voor dag en dauw naar de DRC gelopen om het ochtendritueel mee te maken. Dat 
betekend voor de een wennen aan het feit dat er weer een nieuwe dag is begonnen, voor de ander om 
meteen wat stoom af te blazen, weer anderen maken nog huiswerk. Voor de meeste kinderen is het na de 
gebruikelijke oefeningen tijd om te spelen. Deze keer hebben we kralen meegenomen en dus worden er 
volop kettingen geregen, waarvan er verscheidene om de hals van Carina, Gunn en mijzelf belanden.

Deze keer laten we de schoolbus aan ons voorbij gaan, omdat we rond tienen met Amrita en Mongoli naar 
het ziekenhuis moeten: de nieuwe beenbrace voor Amrita en de gerepareerde prothese voor Mongoli zijn 
klaar. Bij aankomst blijkt dat ' klaar' hier iets anders betekend dan bij ons, want als we binnen zijn starten ze 
het werk aan brace en prothese. En ja, dat werk is niet zo maar gedaan. Het vergt veel passen, meten, 
zagen, schroeven. Maar na twee en half uur heb je dan ook wat.

Als Amrita haar nieuwe brace en schoenen aan heeft, loopt ze meteen pijnloos en een stuk rechter op en 
stabieler. En ook Mongoli is erg blij nu haar favoriete prothese is gemaakt. Kortom, iedereen blij.

⇓ Orthopedisch ziekenhuis

Cafe
Om dit alles te vieren nemen Gunn, Carina en ik Amrita en Mongoli mee naar ons favoriete café bij de 
stoepa, Flavors. Los van het feit dat het eten er heerlijk is en de service goed, is het een bijzonder cafe 
omdat er volop mensen met een handicap werken. Vandaag bijvoorbeeld een klein mens, een doof iemand 
en iemand met een enorme scoliose. Amrita en Mongoli zijn stomverbaasd maar tegelijk ook blij. Het is echt 
een beetje een eye opener voor ze.

Na het eten maken we nog een rondje om de stoepa om alle gebedswielen te draaien en dan gaan de twee 
per mini busje terug naar de DRC. De twee Noorse dames en mijzelf blijven achter voor nog wat inkopen te 
doen.

Einde van middag kom ik moe maar voldaan terug op de thuisbasis voor een avondje foto's uitzoeken op het 
dakterras. Niet gek, vakantie. Moet ik vaker doen.



Oefenen
Donderdag 20 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 21
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Was weer een vroegertje vanmorgen, 7 uur in de DRC. De kinderen zijn dan al lang en breed op en zelfs het 
oefenen van de dansen voor het komende festival is al begonnen.   

⇓ Hanging out in de DRC

Vlinders
⇓ Vlinders maken



Maar er is altijd ruimte voor meer en dus gaan we volop aan de slag met het maken van papieren vlinders. 
Blijk ik toch een talent te hebben voor knippen van vlinders...

De kinderen plakken ze op een vel papier en gaan dan helemaal los met kleurpotloden, lijm en glitters. Het 
ene kunstwerk is nog mooier dan het andere. De kleine Passang maakt een fraai gezamenlijk werk voor 
Gunn, Carina en moi, maar bedenkt zich later. Hij knipt de namen van Gunn en Carina er af en zegt: "It's 
only for you!!!"...ahahhahah...Gelukkig maakt hij er later ook nog eentje voor Gunn en voor Carina.

Wat ook leuk is, dat de kinderen die normaal niet mee doen, vandaag wel meedoen. Purna en zelfs Onchoo 
maken een vrolijke vlinder. SUPER...echt een doorbraak.

Onderwijsproject
Na de ochtendsessie gaan Gunn, Carina en moi met Asha mee naar het onderwijsproject waar zij bij is 
betrokken. Het gaat om een kleine, net  gestarte school voor voor werkende vrouwen, die niet kunnen lezen 
en schrijven. De lessen zijn van 12 tot 14, zodat de vrouwen voor en na school hun (huis)werk kunnen doen 
en voor hun kinderen kunnen zorgen. De lessen zijn gratis.

We mogen een les in de derde klas volgen en de vrouwen vinden het helemaal leuk dat er buitenlandse 
gasten zijn. Over en weer worden vele vragen gesteld en het wordt een gezellige boel.

Op de terugweg gaan we langs een fotograaf om wat foto's van de kinderen uit te printen. Ze vinden het leuk 
om foto's van zichzelf en elkaar te krijgen. En we hebben er genoeg om van te kiezen. In afwachting van de 
prints lopen we iets verder door naar de Stoepa voor lunch in ons favoriete café Flavors. 

⇓ Onderwijsproject

Momo party
In de middagsessie in de DRC gaan we verder waar we '  morgens aan zijn begonnen: er worden vlinders 
afgemaakt en nieuwe geknipt en versierd. Met dank aan het gebruik van vele glitters wordt het uiteindelijk 
een heerlijke knutselrotzooi. Iedereen leeft zich flink uit en het resultaat mag er zijn!

Thuisgekomen is het tijd voor een heuse momo party. Dat betekend een heleboel hak/snij/en momo 
knutselwerk. Iedereen die momo's wil eten, moet meehelpen. En dat is maar goed ook, want we zijn met 
een heleboel mensen. Niet alleen de familie, Shawn en moi, maar ook Gunn, Carina, Liz en Sierra zijn 
uitgenodigd. En ook een aantal buren. Kortom, het is een grote gezellige momo bende.

⇓ Momomakerij





Afscheid nemen
Vrijdag 21 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Jorpati, Huize Aryal 
Dag 22
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Mijn laatste dag in de DRC. Ik heb geen zin om afscheid te nemen! Maar gelukkig heb ik de hele dag nog. 
We starten de morgen weer al knutselend. Want er moeten oorkondes worden gemaakt voor de winnaars 
van de tafeltennis wedstrijd die vanmiddag wordt gehouden tussen de kinderen van de DRC en van het Didi 
& Dai weeshuis, die op bezoek komen. Een direct uitvloeisel van het gezamenlijke feest van vorige week...:)

Met dank aan de DRC-meiden worden de oorkondes helemaal prachtig. Nu maar afwachten wie ze gaan 
winnen. We zullen zien...

Omdat het mijn laatste dag is, willen de bestuurdsleden van de DRC een gesprek met mij hebben. Behalve 
om hun dank uit te spreken, willen ze me ook meer vertellen over de toekomstplannen. Na vijf jaar is het 
namelijk eindelijk gelukt om een paar kilometer verderop een stuk land te krijgen, waar de DRC de 
langgewenste school voor gehandicapte kinderen kan bouwen. Deze school kan ook worden bezocht door 
lokale kinderen, maar dan wel tegenbetaling. Op die manier kan de DRC een beetje geld verdienen.

Bij de school komt bovendien een tehuis dat plaats biedt aan 60 gehandicapte kinderen. Dat zijn dus extra 
plaatsen bovenop de 55 plekken die de DRC op de huidige locatie al heeft, want die blijft gewoon bestaan. 
We hebben het hier dus over een forse uitbreiding. Die is hard nodig, want er zijn nog een heleboel kinderen 
met een handicap in Nepal, die nog niet de zorg krijgen die ze wel nodig hebben.

Maar met alleen een stuk land, is de DRC er nog niet. Voor de realisatie van het hele project is natuurlijk 
veel geld nodig. Daar gaan we aan werken!

Kort na het bezoek aan de uitbreidingslocatie arriveren onze gasten: de kinderen van het Didi & Dai 
weeshuis, die een tafeltennis wedstrijd komen spelen. We starten natuurlijk met wat te drinken en een zakje 
chips, maar dan is het toch echt tijd voor serieuze zaken: De DRC kinderen maken gehakt van hun D&D 
tegenstanders, die de fysieke vermogens van kinderen met een handicap waarschijnlijk een beetje hebben 
onderschat... Maar het mag de pret niet drukken, want er wordt veel gelachen. Uiteindelijk zijn Tashi (13+) 
en Anil (-12) namens de DRC de winnaars!!!

En zo als het altijd gaat met feestjes in Nepal is het dan tijd voor dansen. De DRC kinderen showen de 
dansen die ze de afgelopen dagen voor het naderende festival hebben geoefend. En na enig aandringen 
doen ook de meiden van D&D een duit in het danszakje. Uiteindelijk eindigen we natuurlijk allemaal op de 
dansvloer.

Kort voor vertrek is er nog tijd voor de traditionele overhandiging van kadha's, de begroetings/bedank 
sjaaltjes. Er is er een voor alle vrijwilligers, ook die van D&D. Iedereen is blij en zelf ontroerd...hier en daar 
vloeit zelfs een traantje.

Maar alle katha's kunnen toch niet verbloemen dat de tijd om afscheid te nemen echt is gekomen. En dan 
komen ook mijn tranen. Ik vind het altijd moeilijk om de kinderen gedag te zeggen, niet wetende wanneer ik 
hen weer zal zien. En als ze dan ook nog in m'n oor fluisteren ' Please don't forget about us!' ...... alsof ik dat 
ooit zou kunnen.

De emotionele dag eindigt met een gezellig etentje met 'Norway' (Carina en Gunn) en 'Ierland' (Liz). Super 
gezellig. Een mooi einde aan een mooie dag!!!

⇓ Uiteten met Liz, Gunn and Carina





Kittens
Zaterdag 22 oktober 2011 
@ Nepal, Kathmandu, Vertreklounge Tribhuvan international airport 
Dag 23
Zonnig, Half bewolkt, 28°C
Mijn laatste dag in Nepal en het is niet eens een hele. Maar wel eentje die goed begint: In huize Aryal zijn 
vorige week (tijdens het grote feest) namelijk kittens geboren. Drie stuks. Alleen afgelopen week is moeder 
op mysterieuze wijze verdwenen. Nu worden de ukkies dus met de hand en een piepetje groot gebracht. Het 
drietal heeft de oogjes nog dicht en is desondanks te koddig voor woorden.

Net als we ze aan het voeren zijn, komen Shiva, Dorje and Bishnu van het Didi & Dai weeshuis nog even 
langs. Ook zij zijn binnen de kortste keren helemaal weg van de ukkepukken. Zo schattig!

⇓ Miauw

Dag Nepal, dag vrienden
Op mijn laatste dag is het ook nog gelukt om even met Shanti te praten. Zij is de baas van de NWSCSS, de 
organisatie achter het Didi & Dai weeshuis. Zij geeft aan wat er in haar visie moet gebeuren om het tehuis 
nog beter te maken voor de kinderen. De lijst groeit. Nog genoeg werk aan de winkel voor 4SmilingFaces.

En dan kan ik het toch niet langer uitstellen, ik moet echt inpakken. Als altijd is het een uitdaging om alles 
weer in de rugzak te krijgen, maar uiteindelijk lukt het toch. Maar helaas moet ik een en ander toch nog even 
over doen, omdat ik mijn huissleutel onderin mijn rugzak had zitten. Niet echt handig.

Rond drie uur brengen Asha, Devendra en Sabina mij naar het vliegveld en is het echt tijd om weer gedag te 
zeggen. DANK lieve familie Aryal, als altijd heb ik het weer heerlijk gehad bij jullie. See you next time!!!

⇓ Op de terugweg



Op het vliegveld gaat alles on-Nepalees snel: inchecken, boarden enzovoort...voor ik het weet zijn we in de 
lucht op weg naar Bahrein, een vlucht die toch nog altijd 5 uur en 10 minuten duurt. Daar aangekomen 
mogen we helaas niet uit het vliegtuig....de autoriteiten in Bahrein laten dat niet toe. Balen! Voordeel van het 
niet uit mogen stappen is dat de tussenstop kort duurt, maar er is ook een nadeel. De vlucht komt daardoor 
uren eerder aan en dat betekend: hoe kom ik in hemelsnaam thuis, want midden in de zaterdag/
zondagnacht rijden er geen treinen van Schiphol naar Amersfoort. Nou ja, we zien wel hoe het gaat. Wie dan 
leeft, wie dan zorgt.

Voorlopig eerst nog maar even een paar uur proberen te slapen op de vlucht van Bahrein naar Amsterdam.



Thuis
Zaterdag 23 oktober 2011 
@ Thuis
Zonnig, Half bewolkt, 20°C
Zo, dat zit er weer op. Ben weer thuis. Dank voor jullie aandacht!

⇓ Thuis


