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Opladen
Woensdag 24 juni 2015, 19:24 
@ Home
De avond voor vertrek
Lekker weer
Het avontuur is begonnen.

https://vimeo.com/album/3456806/video/131683124

Doerak
Eerst even dit.

https://vimeo.com/album/3456806/video/131860055

https://vimeo.com/album/3456806/video/131683124
https://vimeo.com/album/3456806/video/131860055


Nieuwsbrief en route to Nepal
Donderdag 25 juni 2015, 10:24 
@ Home
Dag 1, net voor vertrek
Lekker weer
Even de donateurs laten weten waar ik mee bezig ben...

Klik hier

Daar gaat ze...

Douane
Donderdag 25 juni 2015, 13:30 

http://us3.campaign-archive2.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=e925e67b72&e=%5BUNIQID%5D


@ Gate G3 op Schiphol
Dag 1
Stralend weer
Vorig jaar had ik de rare ervaring op Schiphol dat de zelfscan apparatuur van de douane geen match kon 
maken tussen mijn paspoortfoto en het plaatje dat ze ter plekke maakten. Er moest een douanebeambte 
aan te pas komen en de nodige overredingskracht van mijn kant om toch door te mogen. Het hielp dat ik een 
paar foto's van mijn persoonlijke metamorfose van de afgelopen jaren bij me had. (Voor wie dat niet weten: 
ik ben enorm afgevallen.)

Op aanraden van de douanebeambte heb ik inmiddels nieuwe pasfoto's laten maken en daarmee een nieuw 
paspoort aangevraagd en gekregen. Ook niet zonder slag of stoot trouwens. Bij de gemeente vonden ze het 
maar raar dat ik mijn pas kwam vernieuwen terwijl mijn oude nog 2 jaar geldig was. Na uitleg over mijn 
metamorfose vonden ze het nog steeds raar, maar toen ze de foto's zagen viel het kwartje.  

Deze keer dus geen problemen met de zelfscan douane. Heel fijn!

Avontuur
Donderdag 25 juni 2015, 20:00 
@ Gate 303 op Ataturk Internationaal Airport, Istanbul, Turkije 
Dag 1
±30°C
Het avontuur is begonnen. Want dat wordt het zeker. Op de kop af twee maanden naar de eerste zware 
aardbeving en nog dagelijks meerdere naschokken kan je een reis naar Nepal moeilijk anders noemen.  

Goed beschouwd is het gekkenwerk om nu die kant op te gaan en midden in het getroffen gebied te 
verblijven. De aarde schokt nog dagelijks meerdere malen. Waarom ik dan toch ga? Omdat de kinderen en 
mijn vrienden heel graag wilden dat ik zou komen en omdat ik dankzij veel donaties aan 4SmilingFaces niet 
met lege handen sta. Ik ga met het gevoel dat ik namens jullie allen een helpende hand naar hen kan 
uitsteken.   

Geen idee wat mij allemaal te wachten staat, behalve dat het anders zal zijn dan voorheen. Zoveel weet ik 
zeker. Heb ooit een orkaan doorstaan in Midden-Amerika en ben dus bekend met de wondere wegen van 
moeder natuur. Maar een aardbeving is weer van een geheel andere orde. Dat de grond onder je voeten niet 
zo vast, stevig en betrouwbaar is als je zou wensen, dat moet toch een bijzondere ervaring zijn. Iets wat je 
zelf moet ervaren om het echt te begrijpen. Hoe dan ook, kan ik het  puntje 'Overleven meerdere 
naschokken van een aardbeving' straks hopelijk ook weer van m'n bucketlist afstrepen.... 

Vlak voor KTM
Donderdag 25 juni 2015, 21:17 
@ In flight TK 726 from Istanbul to KTM
Dag 1, net na het eten
Buiten is het donker
De vlucht van Amsterdam naar Istanbul verliep zo voorspoedig dat we ruim een half uur te vroeg 
aankwamen in het luchtruim bij Istanbul. Daar hadden de Turkse luchtvaarautoriteiten duidelijk geen 
rekening mee gehouden en dus heeft de gezagvoerder ons getrakteerd op een sightseeing tripje boven de 
Zee van Marmara. Weet eigenlijk niet of'ie op mijn bucketlist stond, maar zo ja, dan kan die er nu weer af.  

Luxe op de vlucht van Istanbul naar KTM. 4 stoelen voor mij alleen, omdat de vlucht nog niet half vol zit. 
Allemaal het gevolg van de aardbevingen. Ben ik eindelijk zo veel afgevallen dat economyclass reizen voor 
mij net zo (on)comfortabel is als voor iedereen, heb ik vier stoelen voor mij alleen. Dat is nog eens ironie.

Nou, dat genoegen laat ik mij goed smaken. Want als ik klaar ben met dit stukje tikken ga ik languit slapen. 
Als dat lukt, is dat een primeur, want normaal ben ik geen slaper in een vliegtuig. Slapen kan ik alleen 
horizontaal en dat is meestal niet mogelijk in een vliegtuig. Maar nu dus wel. Mazzel.  

Net avondeten gekregen. Was geen succes. Net als vorig jaar hadden ze mijn strikte dieet niet goed 
begrepen. Maar ik was voorbereid en had zelf het nodige voedsel meegenomen. Kwam het toch nog goed.





Net voor de landing
Vrijdag 26 juni 2015, 5:36 
@ In flight TK 726 from Istanbul to KTM
Dag 2, net voor de landing
Ziet er lekker uit
De vlucht van Istanbul naar KTM is grotendeels aan mij voorbijgegaan dankzij het feit dat ik vier stoelen voor 
mezelf had. Ben boven Turkije in slaap gevallen en voorbij Delhi, India wakker geworden. Net een half uur 
voor de landing in KTM.

https://vimeo.com/album/3456806/video/131858789

Veilig aangekomen
Vrijdag 26 juni 2015, 6:49 
@ KTM airport, Nepal
Dag 2, net aangekomen
±30°C

Altijd tijd voor thee
Vrijdag 26 juni 2015, 7:40 

https://vimeo.com/album/3456806/video/131858789


@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 2
±30°C

Lijfwacht
Vrijdag 26 juni 2015, 13:34 
@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 2
±30°C
Omdat 1 foto meer zegt dan duizend woorden...De kinderen waren vanmorgen nog in op school. Ik zie ze 
morgen. Vandaag slechts een weerzien met 1 van hen en alle staf...

Met mijn persoonlijke lijfwacht Fudoma...(links)  Met de DRC's administrator en dierbare vriendin Tsering ...
(rechts)

Fudoma maakt een heerlijke omelet voor mij...

Ontmoette een koe op de weg terug naar Huize Aryal. Ze ging voor zwemles....Alleen in Nepal!



Moe
Vrijdag 26 juni 2015, 18:34 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 2
±30°C
Kort bezoekje gebracht aan het CHC weeshuis, want ik ben moe. Mag dan een paar hebben geslapen in het 
vliegtuig, het is bijna tijd om aan mijn jetlag toe te geven. Morgen meer. Maar hier vast een paar foto's, die 
ook weer meer zeggen dan duizend woorden... (Zijn gemaakt door een van de kinderen en niet helemaal 
scherp, maar dat mag de pret niet drukken)

Alle wanden van de keuken op de begane grond waren door en door gebarsten. Dat is nu herstelt, maar het 
werk is nog niet klaar. Sameer is mijn gids...

Ook op de tweede etage zijn alle wanden gebarsten. Je kunt er zelfs doorheen naar buiten kijken. Echt eng. 
Als de begane grond klaar is, gaat de reparatiewerken hier verder. De oudere kids laten de vernielde 
fotocollages zien.



Bijkletsen met Kabita en Sameer terwijl, Sristy haar kast opruimt...

Dit was ooit een mooie tuin, opgeknapt door 4SmilingFaces...moeten we dus weer helemaal overdoen.



Fff organiseren
Zaterdag 27 juni 2015, 8:55 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal 
Dag 3 
±30°C, bewolkt, broeierig

Eerste impressie



Zaterdag 27 juni 2015, 11:40 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 3
±30°C, bewolkt, broeierig
Okay, tijd voor een eerste impressie. Zo op het oog lijkt het deel van KTM dat ik tot nu toe heb gezien (klein 
stukje) tamelijk onbeschadigd. Maar alleen op het eerste oog. Als je iets langer en scherper kijkt, zie je echt 
overal de sporen die de aardbevingen hebben achter gelaten. Barsten, ingestorte huizen, omgevallen 
bomen, puin, scheuren in wegen en dat soort zaken. Veel is al weer opgeruimd, maar ook veel nog niet. 

Tegelijkertijd zie je overal dat herstelwerkzaamheden gaande zijn. Het zijn vermoedelijk gouden tijden voor 
de bouwvakkers en aannemers in dit land. Al moet gezegd worden dat veel reparaties ook tijdelijk zijn, 
omdat men pas echt wil herstellen/bouwen als de aarde weer helemaal rustig is en dat is nu nog niet het 
geval. 

Nou ben ik geen bouwkundige, maar bij het zien van sommige herstelwerken vraag ik mij af of dat nou 
herstellen of camoufleren is. Het volstoppen van een barst in een dragende muur met smurrie en daar 
overheen verven. Is dat nou het één of het ander? Dat is de vraag. 

Iedereen verzekerd mij, dat wat ik nu heb gezien, slechts een miniem tipje van de ijsberg is en dat het 
verderop veel erger is. Dat geloof ik graag. Later in deze trip ga ik - en dus jullie ook - daar zeker meer van 
zien. Ben nu al onder de indruk.

En ik denk trouwens dat de grootste schade misschien niet eens zozeer materieel is, althans in dit op het 
oog relatief licht getroffen gebied. Maar je merkt aan mensen dat ze echt heel erg bang zijn geweest en nog 
steeds zijn. En het feit dat de aarde nog steeds niet rustig is helpt ook niet bij het verkrijgen van de 
broodnodige ontspanning. Iemand verwoord de onzekerheid zo: "Het is alsof we leven op water, maar wij 
kunnen niet zwemmen en we hebben geen boten..."

Tuinslang
Zaterdag 27 juni 2015, 13:00 
@ CHC, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 3
±30°C, bewolkt, broeierig
Aangekomen bij het CHC weeshuis val ik met mijn neus in de boter, of beter in het water. Het was baddertijd 
voor de kleintjes: een soort lopende bandwerk met een tuinslang. 

En daarna was er meer pret met de kleine mensen....





Tekenen
Zaterdag 27 juni 2015, 13:00 
@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 3
±30°C, bewolkt, broeierig



Aansluitend de prijsuitreiking



En tijd om te chillen...



En toen zag ik dit
Zaterdag 27 juni 2015, 18:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 3
±30°C, bewolkt, broeierig
Was met Devendra en zijn pleegdochters Sabina en Gheeta even aan het shoppen toen ik even uit het raam 
keek en dit zag. Maakt meteen heel duidelijk wat de aardbevingen hier onder andere hebben aangericht en 
nog steeds aanrichten. Dit soort plastic dorpen zijn overal in KTM. Wij zouden onze fietsen er nog niet in 
parkeren. Hier leven mensen in. En dat in de moessontijd met enorme regenbuien....Weet dat een plaatje 
meer zegt dan duizend woorden, maar het zien en ruiken in het echt is nog veel indrukwekkender. Daar zijn 
echt geen woorden voor. 







Laptop
Zondag 28 juni 2015, 13:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 4
±30°C, bewolkt, broeierig
Veel vrijwilligers die actief zijn geweest in de DRC of het CHC weeshuis zijn via Facebook met elkaar 
verbonden, zelfs al hebben ze nooit het genoegen gehad elkaar in levende lijve te ontmoeten. Dit is ook het 
geval met Christina uit Singapore en mijzelf. Wij zijn beiden goed bevriend met de familie Aryal, ons 
Nepalese thuis. 

Op een dag na de aardbeving vroeg Christina mij op Facebook vrienden te worden met haar vriendin Karina, 
die donateur is van onze gezamenlijke actie voor de beide tehuizen. Natuurlijk heb ik dat gedaan.  

Nu even snel een sprongetje naar gisteren in KTM waar ik Facebook checkte. Juist op dat moment deelde 
Karina een post van haar vriendin Nicky, die na 4 jaar KTM gaat verlaten en haar oude maar nog goed 
werkende laptop wilde doneren aan een goed doel. Ik heb meteen gereageerd dat ik 'm wel wilde hebben 
voor een paar kinderen, die binnenkort starten met college. Vandaag hebben we alles geregeld. Ik heb Nicky 
ergens langs de weg in Patan ontmoet en zij gaf mij de laptop met alles erop en eraan. 

En wat dit verhaal helemaal bijzonder maakt, is dat ik net voor mijn vertrek naar Nepal een bevriende 
Nederlandse computer techneut had gevraagd of hij misschien een oude laptop wilde doneren, juist voor dit 
doel. Dat is om allerlei redenen niet gelukt en nu weet ik dus waarom...

Opvang
Zondag 28 juni 2015, 17:45 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal



Dag 4
±30°C, bewolkt, broeierig
Vanmiddag doorgebracht in het CHC weeshuis, althans voor een deel. Want bij aankomst werd ik min of 
meer gekidnapt door de kleine mensen en meegenomen naar hun daycare centrum, zeg maar 
buitenschoolse opvang in Nederlandse termen. Stel je voor, ik met 12 kleine mensen (haast aan iedere 
vinger eentje) door de straten van KTM: viel wel op. 

Mooie instelling trouwens, die kinderopvang waar de kinderen duidelijk graag zijn. Daar gaan ze zes dagen 
per week naar toe. Heb er een paar filmpjes gemaakt....

https://vimeo.com/album/3456806/video/132014641

https://vimeo.com/album/3456806/video/132016759

https://vimeo.com/album/3456806/video/132014643

En daarna ben ik terug gegaan naar het tehuis voor een klets met de oudere meiden. Gezelligheid. Ging 
over - hoe kan het anders - jongens. Maar ook over politiek!  en natuurlijk de aardbevingen. Dat waren nog 
eens indrukwekkende verhalen.

https://vimeo.com/album/3456806/video/132014641
https://vimeo.com/album/3456806/video/132016759
https://vimeo.com/album/3456806/video/132014643


Naschokken
Maandag 29 juni 2015, 6:22 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 5
±30°C, zonnig, wolkjes, broeierig
Er zijn hier nog iedere dag meerdere flinke naschokken van de aardbevingen. Gisteravond eentje van 4.6 en 
vanmorgen 5 op de schaal van Richter. Moeder aarde is - droevig genoeg - nog altijd niet in de relaxstand :(. 

Tot zover heb ik ze steeds niet gevoeld, of in ieder geval niet als zodanig herkent. Maar mijn 'mijn 
aardbeving ' app, de belletjes van de kids en gezichten van mijn gastfamilie spreken boekdelen. 

Waarom heb ik ze tot nog toe dan steeds gemist?

Wel, de kinderen hebben mij gisteren uitgelegd, dat veel van de naschokken voelen alsof er een hele zware 
truck vlak langs je rijd... Wellicht heb ik die sensatie verward. En hier zijn ze inmiddels natuurlijk enorm 
getraind in en gevoelig voor iedere beweging van moeder aarde.

Verder duren de naschokken heel kort. Voor je het in de gaten hebt, is'ie alweer voorbij. En op de ene plek 
voel je ze beter dan de andere. Op de begane grond voel je ze beter dan op eerste verdieping (waar ik was). 
Ze zijn plaatselijk en de voelbaarheid hangt ook samen met wat er op de  route van de beving allemaal staat 
wat de beweging kan absorberen. Die van gisteravond en vanmorgen heb ik vermoedelijk niet gevoeld 
omdat ik sliep. 

Bloeddruk
Maandag 29 juni 2015, 9:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 5
±33°C, wolkjes, broeieri
Vandaag dus. Die begon met een bezoekje van vrienden aan de keukentafel. Fudoma (die met haar vader 
was meegekomen) studeert voor verpleegster en demonstreert de elektronische bloeddrukmeter (die een 
andere bestemming heeft) op mij uit. Geruststellend nieuws: ik heb bloeddruk ;). Ze vond het helemaal 
geweldig. Moet haar er ook echt eentje geven, want ze kan hem goed gebruiken in haar opleiding en werk. 

Steentje lager...
Maandag 29 juni 2015, 11:45 
@ Boudhanath Stoep, KTM, Nepal



Dag 5
±33°C, wolkjes, broeierig
Op pad in bloedheet KTM (smelt) toen ik dit zag. Nou moet je weten dat dit stukje weg altijd werd 
geflankeerd door metershoge muren. En het leek wel of er ieder jaar een paar lagen bij kwamen. Niet echt 
aantrekkelijk om te zien en ook niet veilig. Bij de diverse aardbevingen en naschokken zijn mensen in KTM 
omgekomen, omdat ze stukken steen van veel te hogen muren op hun hoofd hebben gekregen. Daarom is 
het besluit genomen dat dergelijke muren flink lager moeten. Ze mogen wel tot op zekere hoogte worden 
verhoogt met een hekwerk. Ben benieuwd....

Dat is een van de weinige voordelen van de aardbevingen: er lijkt - en ik zeg met nadruk lijkt - meer 
aandacht te zijn voor veiligheid. 

Boudhanath stoepa
Maandag 29 juni 2015, 12:30 
@ Boudhanath Stoepa, KTM, Nepal
Dag 5
±33°C, wolkjes, broeierig
Lekker slim om midden op een van de warmste dagen een wandeling te maken door de drukte van KTM. 
Want in tegenstelling tot vorige dagen is het heden enorm druk op straat met lopers, auto's, bussen, 
motoren, scooters en allerhande karren. 

De wetenschap dat het afzien eindigt bij een van mijn favoriete plekken in de wereld maakt het afzien weer 
helemaal goed: Boudhanath Stoepa. Vandaag was het een haast surrealistische ervaring om daar te zijn. 
Normaal gesproken is het er én druk én sereen op hetzelfde moment. Druk met gelovige boeddhisten die al 
dan niet met een gebedswiel of de boeddhistische evenknie van de rozenkrans in de hand hun rondjes om 
de stoepa lopen en gebeden prevelen. Maar ook druk met toeristen, die vaak kersvers uit het vliegtuig hun 
ogen uitkijken naar dat wonderlijke schouwspel.

Vandaag niets van dat alles. Er zijn hier als gevolg van de aardbeving niet of nauwelijks toeristen, alleen een 
paar types zoals ik. Veel van de locals zijn ook de stad uit naar hun eigen dorpen in getroffen regio's om 
daar te helpen bij de wederopbouw. 

Los daarvan is de stoepa zelf ook behoorlijk gewond geraakt bij de aardbevingen en talloze naschokken. 
Vandaar dat'ie in de bamboe steigers staat, want zo doen ze dat hier. Lang leven geen arbo. Daarom 
hiernaast een foto van hoe hij er normaalgesproken stralend bij staat en hieronder het beeld vandaag. Zoek 



de verschillen..



Lichte kost
Maandag 29 juni 2015, 17:30 
@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 5
±33°C, wolkjes, broeierig
Was nog voor dat school uit was in de DRC. Tijd dus om te chillen met Tshering en haar dochter Tjoti. 
Tshering is de administrateur van de DRC en door de jaren heen inmiddels een dierbare vriendin geworden. 
Mooi moment dus voor een goede bijklets, die uiteraard begint met de vragen: 'Waar was jij toen het begon? 
Wat heb je allemaal meegemaakt? Is je familie in veiligheid? en dat soort dingen. Niet echt lichte kost, maar 
wel heel bijzonder om te horen.



En toen kwamen de kinderen uit school en werd mijn fototoestel onmiddellijk gekaapt. Naar nu blijkt richting 
de keuken, waar voor iedereen een portie noodles werd klaargemaakt.



Gelukkig mocht ik zelf ook nog even op de foto. Samen het Ali (links) en Ladaki.





Op onderzoek
Dinsdag 30 juni 2015, 6:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 6
Geen idee van het weer...net wakker
Tot zo ver heb ik nog weinig geschreven over wat er allemaal nodig is om de DRC en het CHC weer verder 
op de been te krijgen na de aardbevingen. Dat betekend niet dat er niets gebeurd. Ik ben volop bezig met 
het praten met alle betrokkenen over wat er allemaal nodig is. Want er zijn zeker dingen nodig. Kost allemaal 
wat tijd, maar later deze trip komt daarover zeker meer nieuws.

Dat praten doe ik overigens niet alleen met de volwassenen, maar vooral ook met de kinderen zelf. Zij leven 
immers in beide tehuizen en weten dus als geen ander wat zij nodig hebben en wensen. Die wetenschap wil 
4SmilingFaces sowieso meenemen als er keuzes moeten worden gemaakt, want uiteindelijk doen we het 
allemaal om hun lever een beetje beter, mooier en makkelijker te maken.

Kortom, wordt vervolgd.

Helmen
Dinsdag 30 juni 2015, 9:01 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 6
±30°C, zon, wolken, broeierig
Iedereen die ooit in Nepal is geweest herkent dit beeld: veel mensen, hele gezinnen op een scooter of motor 
en alleen de bestuurder met een helm op. Ik dacht altijd dat dat kwam omdat mannen in deze samenleving 
een belangrijker rol wordt toegedicht dan vrouwen. Dat was wellicht oorspronkelijk zo, maar tegenwoordig 
niet meer. Sterker nog, enkele jaren geleden is de regel ingevoerd, dat ook alle passagiers helmen moeten 
dragen. Een maatregel die uiteraard was bedoeld om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. 

De maatregel bleek echter een bijkomend effect te hebben waarop niet was gerekend. De hoeveelheid 
tasjesdiefstallen per motor/scooter ging enorm omhoog.... Omdat zowel bestuurder als passagiers nu 
helmen droegen, konden zij veel anoniemer toeslaan. Vooral vrouwelijke passagiers werden het slachtoffer 
van deze gehelmde bandieten. Zij werden bij bijvoorbeeld stoplichten hardhandig beroofd van tassen en 
sieraden. Omdat het als maar erger werd, is de  verplichting voor passagiers om helmen te dragen weer 
afgeschaft en vrijwel direct ging ook het aantal tasjesroven weer naar beneden.... 

 

Shoppen
Dinsdag 30 juni 2015, 15:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal



Dag 6
±30°C, zon, wolken, broeierig
Belofte maakt schuld. Devendra en Asha's pleegdochters Sweety, Sabina en Gita waren altijd top meiden, 
maar in de nasleep van de aardbeving hebben ze daar nog een schepje bovenop gedaan. Devendra en 
Asha moesten namelijk begin mij een aantal weken naar het buitenland om de diploma-uitreiking van hun 
dochter in Amerika bij te wonen. De meiden hebben hun werk ter ondersteuning van zowel de DRC als het 
CHC naadloos overgenomen.  

Dat verdient dus een enorme pluim. En bij jonge dames werkt dat het beste met nieuwe kleren. Vandaag 
dus wezen shoppen met Sabina en Gitta. (Sweety volgt ongetwijfeld later). Dus op met de micro (een 
aftands klein blauw busje waar over het algemeen te veel mensen in worden vervoerd) naar Boudha om 
daar winkel in en winkel uit te gaan in de zoektocht naar de perfecte outfit. Het duurde even, maar de 
meiden zien er weer uit als nieuw en zijn er blij mee en daar was het allemaal om te doen. 

Dankjewel lieve meiden, jullie zijn toppertjes. 

Mikado
Dinsdag 30 juni 2015, 18:45 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 6
±30°C, zon, wolken, broeierig, majeure regenbui na zonsondergang

Heerlijke middag doorgebracht in het CHC. Lekker bijgekletst met deze twee kanjers, Kasjol and Ashmita. 
Wat een gezelligheid, vrolijkheid en goede gesprekken over natuurlijk de aardbevingen, over school, over 
waarom ik Nepal leuk vind en dat soort zaken. 

Daarna een groot deel van de middag mikado gespeeld met grote en kleine mensen. Gewoon met een 
handvol kleurpotloden. Zo kan het ook. Het was een grote hit.



Je moet als vrijwilliger wel van alle markten thuis zijn. Deze keer door Parvati en Sani ingezet als 
tafel.Tussendoor is er natuurlijk altijd tijd om even te chillen. Hier word ik dus blij van.

Reparatie
Dinsdag 30 juni 2015, 21:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 6
±30°C, zon, wolken, broeierig, majeure regenbui na zonsondergang
Het CHC gebouw is door de vele aardbevingen enorm beschadigd. Zo zeer zelf dat men het alleen overdag 
gebruikt, maar slapen doen de kinderen nog steeds in de naastgelegen school. En op de eerste dag hier 
heb ik een deel van de schade kunnen zien en ook dat herstelwerk inmiddels gelukkig bezig is. En dat lijkt - 
gezien met de ogen van een bouwkundig leek - grondig te worden aangepakt. Zo krijgen de steunpilaren 
een extra laag bewapening en worden ze veel dikker.

Alle wanden op de eerste en tweede verdieping van het gebouw waren gebarsten. Een van de zwaarst 
beschadigde muren was de achterwand op de eerste etage. Ik vroeg me al af hoe ze dat zouden repareren. 
Nou, vandaag kreeg ik op die vraag mijn antwoord, want de muur was gesloopt. En opkortte termijn word 
een nieuwe, steviger muur terug geplaatst. 



Dat is natuurlijk een goede zaak, maar wat ik dan weer bijzonder vind, is dat een en ander niet wordt 
afgeschermd. Er lopen nota bene gewoon grote en kleine kinderen rond in dat pand en ook op deze etage. 
Je houdt je hard vast dat niemand naar beneden valt, want dat kan zo maar gebeuren. Er is hier echt nul 
aandacht voor veiligheid op het werk. Eng!



Lia
Woensdag 1 juli 2015, 8:53 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 7
±30°C, zon, wolken, broeierig
Gisteravond laat is er een gelijkgestemde geest gearriveerd in Huize Aryal. Het is Lia en ze komt uit Los 
Angeles. Net als ik zij lid van het exclusieve gezelschap van vrijwilligers die steeds weer terugkomen. Dit is 
haar derde keer hier in Nepal.

Ze kon vanmorgen niet wachten om naar het CHC weeshuis te gaan en de kinderen weer te zien. Daarom 
gestart met een voorschool bezoekje. Dat betekent dus haren vlechten, staartjes maken, schoenen zoeken, 
schooluniformen aantrekken en dan met z'n allen naar school. Aan iedere vinger een paar kleine mensen en 
dan door modderige achterstraatjes naar school. Modderig omdat het gisteravond enorm heeft geregend...

Hemelwater
Woensdag 1 juli 2015, 15:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 7
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Vanmiddag samen met Lia op stap geweest om een van de voormalige DRC kids op haar werk/
opleidingsplaats te bezoeken: het orthopedische ziekenhuis niet ver van onze thuisbasis. Bij het verlaten van 
het huis wisten we al dat het zou gaan regenen en daar het moessontijd is, dat het vermoedelijk heel erg 
zou gaan regenen. Maar bij aankomst bij het ziekenhuis was het nog steeds droog en dus konden we 
gewoon buiten bij de poort op Fudoma wachten...

En toen begon het met een paar druppels. Dat konden wij wel aan. Maar daarna ging het los: zie het 30 



seconden filmpje voor een indruk van hoe hard het dan regent....

https://vimeo.com/album/3456806/video/132319721

Als je niet een droog plekje vind voor het begint, dan heeft schuilen geen zin meer want in enkele seconden 
ben je tot op je onderbroek nat. Echt heel fijn. Nou heb ik altijd geleerd dat ik niet van suiker ben en dus een 
beetje regen wel moet kunnen handelen. Maar je heb regen en regen en dit is duidelijk die van de 
buitencategorie.

En alsof Nepal nog geen problemen genoeg heeft met continue meerdere naschokken (vandaag alweer 3 
tot nu toe), na vandaag zijn daar dus ook nog  overstromingen en de bijkomende landverschuivingen 
bijgekomen. Ook hier in de stad.... 

En de foto rechts is van de route naar het huis...normaalgesproken heb ik er geen problemen mee om door 
meer dan enkeldiep water te lopen, maar in deze contreien ben ik daar toch wat voorzichtiger mee. De kans 
dat er onsmakelijke zaken in rondgaan is mij net iets te groot. En dus was een flinke omloop de juiste 
oplossing. Ook niet helemaal droog, maar goed te doen. Maar bij thuiskomst zowel mijzelf, kleren als mijn 
schoenen een goede wasbeurt gegeven. 

En hoe zat het nou met dat bezoek aan Fudoma in het ziekenhuis? Dat is er in alle consternatie niet van 
gekomen...Maar wat in het vat zit...

Mangodag

https://vimeo.com/album/3456806/video/132319721


Woensdag 1 juli 2015, 18:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 7
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Woensdag, mango dag. Althans vandaag in de DRC. Voor ieder een kakelverse heerlijke rijpe mango. Yam! 
En het is niet gemakkelijk kiezen uit die hele doos vol heerlijke vruchten. Maar het resultaat was goed. 
Lekker en gezond snoepen en genieten.



Daarna is het huiswerktijd en dat is hier hard werken, want ze krijgen er grote hoeveelheden van... 

En als altijd zijn er grote kinderen die de kleintjes willen helpen. In dit geval helpt Ali de kleine Ladaki, want 
ook de kleine mensen krijg bakken huiswerk...

 



Achterwand
Donderdag 2 juli 2015, 12:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 8
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Vroege start met een bezoek aan het CHC weeshuis. Daar blijkt dat men al weer begonnen is met de bouw 
van de achterwand op de eerste etage. Voortvarendheid. Goede zaak natuurlijk want zo zonder muur is het 
levensgevaarlijk.

Terwijl ik daar foto's maak, is er een naschok en een heftige ook. Naar later blijkt 5.0 op de schaal van 
Richter, slechts of 5 km van hier. Logisch dat'ie goed voelbaar was. Moeilijk te omschrijven hoe dat voelt. 
Lijkt alsof er een koude rilling langs je rugloop, alleen komt'ie dan vanuit de grond. Vreemde sensatie. Maar 
voor je het goed en wel in de gaten hebt, was'ie alweer over.

 Nadat de rust is weergekeerd, gaan de gewone voorschoolse zaken door. Haren vlechten, staartjes make, 
schooluniformen aan en dat soort aardse zaken. Daar mijn vlechtwerk niet geweldig is, beperk ik mij tot 
staartjes maken en spelen met een stuiterbal waar de stuit een beetje uit is. Desondanks kun je er nog een 
hoop lol mee hebben. 

Nadat de kleine mensen naar school zijn gebracht gaan Lia en ik op stap met Kabita (in het rood) en 
Samjana. Doel is het kopen van een mooie jurk die Kabita zondag kan dragen naar haar diploma-uitreiking. 
Ze kan die zelf niet betalen, en dus geven Lia 'm cadeau. Ze weet precies wat ze wil, we hoeven 'm alleen 
maar even te vinden. Na wat omzwervingen lukt dat ook in een winkeltje bij de stoepa. Zo schattig om te 
zien hoe blij ze er mee is. :)

 

Modder
Donderdag 2 juli 2015, 18:00 
@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 8
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Normaalgesproken is de wandeling van het huis naar de DRC zo'n 15/20 minuten. Heel goed te doen, zelfs 
in de hitte en bij deze vochtigheid. Vandaag was het echter bijna niet te doen, omdat de moesson weer hard 
en onverbiddelijk toesloeg net op het moment dat ik wilde gaan lopen. Los van het feit dat je heel 



waarschijnlijk niet droog overkomt, want geen paraplu of regenjack is opgewassen tegen moesson regen, 
zijn het vooral de modderpoelen die een soort onneembare obstakels worden. En dat zijn geen kleintjes; een 
kudde olifanten zou zich er een hele tijd goed ik kunnen vermaken....  

Daarom plan b: een taxi. Die staan echter langs de grote straat door Jorpati en door alle regen en 
modderpoelen zijn die niet heel gemakkelijk te bereiken. Maar met dank aan een passerende motor rijder, 
die genegen is mij door al dat lekkers naar de taxi's te brengen, kom ik er uiteindelijk toch. Maar net 
vandaag zijn er geen taxi's. Dus een micro genomen. Omdat ik de enige passagier was en de chauffeur aan 
het einde van zijn werkdag, is hij zo vriendelijk om mij tot voor de deur van de DRC te rijden. Dat is nog eens 
mazzel.  

Een Nepalese zakenman met een sociale inslag heeft vandaag ter ere van zijn dochters verjaardag een 
feestmaal aangericht in de DRC. Dat valt bij de kids en staf uiteraard in hele goede aarde.

Tijdens al die drukte, lenen de kleine mensen mijn camera en hieronder het resultaat. Zo te zien hebben ze 
ook aan de belichtingsknoppen gezeten, maar dat mag de pret niet drukken.



Fudoma, Tashi & Tsering
Donderdag 2 juli 2015, 21:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 8
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Ik sluit de dag af in de kamer van Tashi en Fudoma. Zij woonden tot voor kort in de DRC, waar hun vader 
nog steeds werkt en hun jongste zuster ook woont. Tashi wil kok worden en mijn zegen heeft hij, want die 
jongen kan koken. Gezelligheid!

En na een goede maaltijd, moet je natuurlijk even uitbuiken...:)





Asha
Vrijdag 3 juli 2015, 19:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 9
±30°C, zon, wolken, meer dan enorme moessonregen, broeierig
Tot zo ver hebben jullie mij nog niet gehoord over een van mijn allerbeste vriendinnen Asha (met het 
streepjesvest op onderstaande foto), Devendra's vrouw. Zij is 8 weken in de VS geweest bij haar dochter en 
vandaag weer thuisgekomen. Ik ben er blij mee, want Nepal zonder Asha is niet hetzelfde. Heb haar gemist, 
maar dat is nu gelukkig over.

Eindelijk! Toen ik acht jaar geleden voor het eerst in Nepal kwam, droeg ik portugeesjes, zoals deze. Dat is 
in ieder geval hoe ik ze ken. Asha vond ze geweldig en ik beloofde haar de volgende keer een paar mee te 
nemen. Speciaal haar voeten omgetrokken op papier, zodat ik haar maat had. 

Terug in Nederland ben ik op zoek gegaan naar een paar. Nergens te vinden. De winkel waar ik ze kocht 
was failliet, wist geen merknaam en de internet zoektocht met 'portugeesjes' leverde ook niets op.

Dat heeft jaren geduurd tot dat er in mijn woonplaats een schoenenwinkel kwam die ze ging verkopen. 
Maar...tegen die tijd was ik de tekening van Asha's voeten kwijt.....

Vorig jaar was ik vergeten een nieuwe tekening van haar voet te maken en kon ik dus nog niets. Maar een 
vriendin was nog in Nepal en die heeft de honneurs waargenomen. 

Dus ik met de tekening naar de schoenenwinkel en daar keken ze me heel vreemd aan. Dit hadden ze nog 
nooit meegemaakt... Nadat hun verbijstering over was heb ik eindelijk uitgevonden welke maat ik moest 
hebben voor Asha, blijken ze die -uiteraard zou ik haast zeggen - niet meer in voorraad te hebben.... 
Gelukkig wist ik nu de officiële naam en dus kon ik ze online bestellen. 

Belofte maakt schuld en na 8 jaar was het eindelijk de tijd om deze in te lossen. Goede tijden!



Bezoek
Zaterdag 4 juli 2015, 7:10 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 10
±30°C, bewolkt, broeierig

Allereerst: Smelt niet Nederland! !"#$%& en speciaal voor de tourliefhebbers: '''

Het is pas 10 over zeven in de morgen en het eerste bezoek is al achter de rug. Rond kwart over zes 
stonden zus en zwager van Devendra al op stoep. Dat is hier heel normaal. Zou je in Nederland toch niet 
moeten proberen in het gemiddelde huishouden...

Heeft uiteraard alles te maken met de terugkeer van Asha. Dan moeten er allemaal familiebezoeken worden 
afgelegd en ontvangen. Na een kopje thee en een korte bijklets, vertrekt het bezoek en starten Asha en 
Devendra hun welkom thuis tournee. 

En ik? Ik ga straks naar de kinderen. Het is zaterdag, hun enige dag vrij en dus hoef ik niet al vroeg op pad, 
maar gezien voorgaande....uitslapen doet men hier niet aan. Maar, dat maakt niet uit want hier ga je ook een 
stuk vroeger slapen en ik ben sowieso al een vroege opstaander.

Rijst
Zaterdag 4 juli 2015, 9:33 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 10
±30°C, bewolkt, broeierig
Liep een beetje door de buurt en toen zag ik dit. Deze week is het rijstplant week. Om rijst te planten heb je 
veel water nodig...welnu, daar valt deze week met dank aan de moesson meer dan genoeg van.

Verrassing!
Zaterdag 4 juli 2015, 16:33 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 10
±30°C, bewolkt, broeierig
Op enig moment vandaag zijn een paar kleine mensen in de DRC er met mijn camera vandoor gegaan. Bij 
thuiskomt zag ik het resultaat en heb er een paar collages van gemaakt. Niet slecht, kleine mensen!





Docu



Zaterdag 4 juli 2015, 16:45 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 10
±30°C, bewolkt, broeierig
Een Nepalese cameraploeg werkt al enkele weken aan een documentaire met Gita in de hoofdrol. Gita 
woont al jaren in de DRC en heeft ingrijpende lichamelijke uitdagingen: diverse skelet afwijkingen en kan 
niet lopen. Als gevolg daarvan heeft ze een hele moeilijke start gehad in het leven. Desondanks is zij een 
van de meest blije en charmante persoonlijkheden die ik ooit heb ontmoet.

De docu wordt internationaal uitgebracht en de opbrengsten gaan naar de DRC. Als het mogelijk is om de 
docu ergens op het internet te bekijken, laat ik dat zeker weten. Vandaag waren er weer opnames in de 
DRC zelf. Daarvoor moesten de kinderen in school uniform aantreden en huiswerk maken. En dat op hun 



enige vrije dag in de week... en terwijl het ruim dertig graden en meer dan 90 procent luchtvochtigheid is. Ik 
weet dat het super warm is in Nederland deze dagen, maar hier is dat de hele zomer zo. pfffffffff. 

Persoonlijk ben ik ook nog gebruikt in de docu of liever in de promotiefoto's...wat een mens al niet doet voor 
het goede doel ;)

Groepsfoto's
Zaterdag 4 juli 2015, 17:00 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 10
±30°C, bewolkt, broeierig
Op het heetst van de dag zijn we naar binnen gevlucht voor een beetje koelte bij de ventilatoren. Tijd voor 
leuke foto's maken, want als er een ding is wat de kinderen leuk vinden, is het wel foto's maken en op de 
foto's gaan. Geen wonder trouwens, want ze zijn behalve lief, leuk, schattig en aardig ook nog eens mega 
fotogeniek. De donkere foto's zijn gemaakt met mijn telefoon waarvan iemand aan de instellingen heeft 
zitten rommelen...maar dat mag de pret niet drukken. Dat was nog eens leuk afkoelen!







Ware regen
Zondag 5 juli 2015, 6:10 
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, onweer
Dat is voor het eerst. Vandaag begint de dag met zwaar onweer...Zat er gisteren de hele dag aan te komen 
maar viel nooit. Nu is het dus zover. Hopelijk lucht het daarna een beetje op qua luchtvochtigheid, want de 
hitte is te doen, maar een hoge vochtigheidsgraad is behoorlijk heftig en tamelijk slopend. 

Maar voor alle ontheemden hier is het natuurlijk weer de zoveelste complicerende factor in hun toch niet 
gemakkelijke leven. Want ook vannacht was er weer een flinke naschok.... Ik zit hier veilig en wel in een 
stevig huis dat al bewezen heeft meerdere grote aardbevingen aan te kunnen, maar je zal deze dagen maar 
onder een plasticje in een drassig veld wonen en geen uitzicht hebben op een snelle verandering in die 
situatie... 

Buurtwinkeltjes
Zondag 5 juli 2015, 10:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, erg broeierig
Met Asha samen langs geweest bij een paar buurtwinkeltjes. Om af te rekenen en om even bij te kletsen na 
er langdurige absentie. Gezelligheid.

Opbouw
Zondag 5 juli 2015, 10:45



@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, erg broeierig
Aangekomen in het CHC weeshuis is de herbouw weer een stukje verder. Erg snel gaat het allemaal niet, 
maar er gebeurt in ieder geval iets. De komende dagen zullen Asha en ik praten met de board members, 
zodat we een klap kunnen geven op de plannen voor de verdere opbouw. Kortom, hopelijk binnenkort meer 
nieuws van het herstelfront.

Het ochtendritueel is in volle gang. Men helpt elkaar zich klaar te maken voor school. Dat gaat allemaal 
behoorlijk gesmeerd.



En zelfs in deze bloedhitte en hoge luchtvochtigheid moeten de meiden kniekousen en bij voorkeur zelfs 
maillots dragen. Een ware marteling in mijn ogen. 



Schade
Zondag 5 juli 2015, 18:45
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, hele dag regen
Tot zover heb ik een beetje vermeden om foto's te maken van de schade die de aardbevingen hebben 
aangericht. Niet omdat het niet zichtbaar is, maar omdat ik me niet erg senang voel bij het maken van foto's 
van andermans ellende. Want als buitenlander val je deze dagen nogal op in KTM en als je dan ook nog 
eens foto's maakt van al die droevenis...voel ik me gewoon niet prettig bij.  

Maar goed, vandaag kon ik er niet echt omheen omdat we door een zwaar beschadigd deel van de stad 
reden. 



Linksboven: Schoolgebouw vlakbij mijn thuisbasis. Gelukkig was de aardbeving op zaterdag, de enige niet 
schooldag, want anders waren hier zeker doden gevallen.

Rechtsboven: Dit is hoeveel mensen nog altijd gedwongen zijn te leven. 

Linksonder: De schade is niet altijd goed zichtbaar aan de buitenkant. Van veel huizen is bijvoorbeeld de 
fundering gebroken. 

Rechtsonder: Er is ook veel secundaire schade; panden die de grote klappen hebben overleeft, maar dan bij 
iedere naschok een beetje verder aftakelen...



Rechtsboven: Dit gebouw desintegreert voor je ogen. Vloer voor vloer begeeft het.

Linksboven: KTM net een kaartenhuis: als een gebouw gaat, neemt het altijd meerdere buren met zich 
mee...

Linksonder: Een complex met dure appartementen was net klaar voor de grote klap en is volledig 
onbewoonbaar: verzakt en gebroken. De barsten zijn van grote afstand te zien. 

Rechtsonder: In uitzonderingsgevallen kunnen mensen zich veroorloven te slopen en opnieuw te beginnen. 
Voor de meeste mensen is dat volstrekt onmogelijk. Zij hebben met veel moeite, hard werken en leningen 
een huis gebouwd en dat is nu ingestort. Maar die leningen moeten gewoon worden afbetaald. Ze betalen 
dus de rest van hun leven voor een geruïneerde woning waar ze niets aan kunnen veranderen....en zo volgt 
tragedie op tragedie!  

Dit was een rij van 5/6 huizen die allemaal zijn ingestort en gereduceerd tot puin, op 1 na, maar die is er ook 
niet goed aan toe. Hier zijn veel doden gevallen en wellicht liggen er nog lichamen onder het puin... Daar 
rond te lopen maakt je bewust van de absolute oerkracht van aardbevingen. Echt doodeng.



Inkopen
Zondag 5 juli 2015, 18:59
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, hele dag regen
Dat we in het zwaar beschadigde deel van KTM waren had overigens een reden. We waren op weg naar het 
Mother Shree weeshuis in het noordwesten van de stad. (zie de volgende bijdagen). Maar omdat we (Asha, 
Devendra, pleegdochter Sweety, Lia en ondergetekende) daar natuurlijk niet met lege handen wilde 
aankomen, hebben we eerst de nodige boodschappen gedaan: Groente en fruit, suiker, zout, bonen, lentels, 
olie en dat soort zaken.



Mother Shree
Zondag 5 juli 2015, 19:10
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, hele dag regen
Mother Shree weeshuis is een tehuis voor 34 kinderen net in de bergen aan de noordwest kan van KTM. 
Het wordt gerund door een familie bestaande uit vader, moeder, zoon en dochter. Ze wonen gewoon tussen 
de kinderen op het complex. Het tehuis ademt de sfeer van een grote familie. Als je de kinderen vraagt 
hoeveel broers en zussen ze hebben, antwoorden ze steevast: 35!

Het weeshuis is gebouwd rondom een binnenplaats die op een dag als vandaag een grote modderpoel is. 
Het is eenvoudig, maar het werkt. Alles wat er nodig is, is er. En de kinderen maken een blije, opgeruimde 
indruk.



De kamers van de kinderen zijn eenvoudig maar lijken verder erg op wat je ook ziet in het CHC weeshuis en 
de DRC. Het is niet wat wij in Nederland zouden doen, maar voor Nepalese begrippen is dit prima.



Ondertussen wordt in de keuken al gewerkt aan een maaltijd met de ingrediënten die we hebben 
meegenomen. 

En hun hart klopt vol verwachting. Dit is overigens de nood eetkamer en keuken. Want de eigenlijke 
eetkamer en keuken zijn ingestort door de aardbevingen...

Schade @ Shree
Zondag 5 juli 2015, 20:00



@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 11
±30°C, bewolkt, hele dag regen
Het Mother Shree weeshuis is zwaar getroffen door de aardbevingen, maar het had nog veel erger kunnen 
zijn. Een uurtje voor de grote klap, waren ze aan het eten in de eetzaal die kort daarna volledig is ingestort... 
(linksonder op de eerste en rechts op de tweede foto). Een deel van die ruimte staat nog wel, maar is zoals 
je ziet onherstelbaar beschadigd. Afbreken en opnieuw beginnen is de enige optie. Maar voor een 
organisatie met weinig sponsoren een bijna onbegonnen werk. 

Het Shree weeshuis ligt tamelijk afgelegen en niet echt op de toeristische route. Veel sponsoren hebben ze 
niet.  Naast de verdere herstel en opbouwwerken in de DRC en het CHC weeshuis gaat 4SmilingFaces 
daarom ook Mother Shree verder helpen. Hoe dat vorm krijgt is nog onderwerp van gesprek. Maar op een 
een of andere manier rijken we ook naar hen onze helpende hand uit. 





Chillen
Maandag 6 juli 2015, 18:36
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 12
±30°C, bewolkt, veel regen
Vandaag in het ziekenhuis geweest. Het Nepal Orthopedisch ziekenhuis wel te verstaan. Gelukkig niet als 
patiënt, maar om een vriendinnetje op te halen: Fudoma (zie de foto's hieronder), die bezig is met de 
verpleegstersopleiding in het ziekenhuis. 

Terwijl ik daar zat heb ik het noodhospitaal van Medicins Sans Frontiers nader kunnen bestuderen. Er zijn 
deze dagen helaas veel extra patiënten. Allereerst vanwege de aardbevingen en naschokken, die veel 
mensen allerhande orthopedische problemen opleveren. Maar ook bij de sloop en opbouwwerkzaamheden 
vallen veel gewonden en erger, want zoiets als de arbo kent men hier niet: steigers zijn van bamboe, gaten 
in wegen en paden worden niet gemarkeerd, sloopwerken worden niet omgeven met hekken en dat soort 
zaken. Ongelukken zitten hier dus niet in een klein hoekje; er is maar een klein hoekje waar geen ongeluk in 
zit...

Een van de MSF Nepalese dokters spot mij (niet echt heel knap gezien het feit dat ik de enige buitenlander 
ben) en begint een praatje met me. Eerst wil hij zeker weten dat ik niet gewond ben. Eenmaal overtuigt van 
het feit dat ik kerngezond ben, geeft hij een rondleiding door het veldhospitaal. Nu zijn het nog maar 28 
bedden, maar ze bouwen een nog veel groter veldhospitaal elders op het terrein met plaats voor nog eens 
70 bedden. Beiden zijn tijdelijk, maar zeer nodig deze dagen in Nepal. Wat een mooi werk doet die club!



Als Fudoma klaar is met de ochtenddienst lopen we samen naar haar kamer (die ze deelt met haar broer) in 
de buurt van de DRC. Daar is het tijd om te chillen en wat te eten.

Daarna nog wel in de DRC geweest, maar de kids waren zo druk met huiswerk, dat ik het kort heb gemaakt. 
Bovendien kwam al dit lekkers mijn kant op en wou ik toch proberen om voordat de hemel zich opende nog 
thuis te geraken. Dat is jammerlijk mislukt. (





Schoolbus
Dinsdag 7 juli 2015, 18:45
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 13
±30°C, bewolkt, broeierig
Met de schoolbus (van een nabij het huis gelegen school van veel DRC kinderen) mee gelift naar de DRC. 
Altijd gezellig want die bussen hier zitten altijd voller dan vol. Dus voor je het weet heb je tig kleine mensen 
op schoot. 

Aangekomen in de DRC gaan de ukkies meteen aan de slag met hun huiswerk. Dat blijf ik toch bijzonder 
vinden in de DRC: de kinderen zijn zo gedisciplineerd en maken zodra ze uit school komen zonder morren 
hun grote hoeveelheden huiswerk en waar nodig helpen ze elkaar of krijgen ze hulp van de dagelijks 
aanwezige onderwijzer.

Maar tussendoor is er natuurlijk tijd voor andere zaken. Zoals Prakash die een bijzonder voertuig heeft 
gemaakt van lego. 



En natuurlijk is er altijd tijd voor mijn momentje met mij grote kleine vriendin Ladiki. De vraag is natuurlijk: 
wie knuffelt wie?

En waar ruimte is voor 2, kan er altijd eentje bij: plus Pasang. 



Met de jarige Sangita. Kortom, het was weer een goede dag. 

Was ook nog even op de markt in Jorpati waar dit kalf besloot eerst een hele tijd op het midden van de 
drukke weg te lopen, vervolgens te daar blijven staan en uiteindelijk daar te gaan slapen. Een van de 
weinige voordelen van de heilige status van runderen hier, is dat zelfs in hetverkeer goed wordt uitgekeken 



om er geen te verwonden/doden. Voor de rest is heiligheid niets om blij van te worden...

http://www.4smilingfaces.com/blog/nl-overnepal/koe.html


Steigers
Woensdag 8 juli 2015, 18:55
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 14
±30°C, bewolkt, broeierig
(Wegens tijdelijk geen internet verschijnt deze later dan gebruikelijk...)

Was bij de Stoepa en voor het eerst waren de alziende Boeddha ogen afgeschermd. Vreemd, want tot nu 
toe waren ze zelfs door de bamboe steigers heen gewoon te zien en belangrijker nog, zagen zij alles. Nu 
dus even niet. Draagt bij aan de surrealistische sfeer die er hangt en die zo heel anders is als 
normaalgesproken. Dat gaat pas weer over als de Stoepa in volle glorie is hersteld. Geen idee wanneer dat 
zal zijn, maar het zal zeker een mooi moment zijn voor allen die het eeuwenoude monument een warm hart 
toedragen.

Ondertussen moeten bezoekers het doen met foto's en herinneringen aan hoe het eigenlijk zou moeten zijn 
en hoe het weer zal worden....

Little miss Ladiki is behalve op mij ook totaal gek van mijn camera. Ze experimenteert graag met het maken 
van selfies. Hier een paar voorbeelden. 



Wij hebben iedere dag even ons knuffelmomentje en dan vind dit kleine mens altijd wel iemand die dat 
vastlegt op de gevoelige plaat. Heb nog nooit zoveel foto's gehad waar ik zelf ook op sta. LEUK.



Vandaag ook een paar afspraken gemaakt voor de komende dagen. Zo ga ik binnenkort op bezoek in de 
Hope Foundation, een klein tehuis voor voormalige straatkinderen dat wordt gerund door mijn vrienden Iman 
en Bini. Zij krijgen veel ondersteuning van het Pennywhitsle Project dat een initiatief is van mijn 
(Nederlandse) vriendin Alice en haar (Britse) echtgenoot Lez. 

En ik heb een ontmoeting gepland met de Nederlandse directeur van Care Nepal, een internationale 
hulporganisatie die hier goede werken doet. Ook daar kijk ik naar uit. 



Kleermaker
Donderdag 9 juli 2015, 18:55
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 15
±30°C, licht bewolkt, broeierig
Vandaag was koerta dag. Koerta's zijn de traditionele dracht voor vrouwen hier....En gezien het feit dat ik 
mijzelf deze dagen een geheel nieuwe garderobe moet aanmeten, heb ik mijzelf lekker laten gaan in de 
stoffenwinkel. Was als een meisje in de snoepwinkel. Zoveel mooie kleuren en patronen. Was al blij, maar 
hier word ik helemaal blij van. De koerta's worden nu op maat gemaakt en vanaf volgende week zijn ze 
draagbaar....wacht af en huiver. 

In Nepal heb je veel tempels. Heel veel tempels. Grote en kleine, of zoals deze, gewoon op de hoek van de 
straat...Op weg naar de toektoek (driewiel busje/taxi) lopen Asha, Lia en ik langs de hoofdstraat in Jorpati. 
En voor je het weet struikel je dan over een kalf dat langs de weg licht....Alleen hier :)

http://www.4smilingfaces.com/blog/nl-overnepal/koertas.html


En daarna nog even theedrinken bij familie van Asha.



IJs
Donderdag 9 juli 2015, 19:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 15
±30°C, licht bewolkt, broeierig
Even een paar smoeltjes van DRC kinderen. Deze keer de jongens. Ze zijn er in alle soorten en maten, 
allemaal doerakken en het volgende moment totaal lief en schattig. Net kinderen dus ;)



En omdat het vandaag echt heel warm is (en droog!) was het de perfecte dag voor ijs. Dat betekende een 
top dag voor de ijsverkoper, die in 1 klap 60 ijsjes lichter was, maar zeker ook voor de kinderen. Dat was 
even een genietmomentje.



En al die extra calorien moeten natuurlijk wel worden verwerkt. Dresma (in het rood) en naar 
schoolvriendinnetje leven zich daarom even uit met een vacante rolstoel...



Tsering's (DRC's administrator) dochter Tjoti speelt mobieltje met een pennendoos.





Staartjes
Vrijdag 10 juli 2015, 11:00
@ CHC weeshuis, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 16
±30°C, bewolkt, broeierig
Dag gestart in het CHC weeshuis. Altijd een drukte van belang, zo vlak voor schooltijd. En langzaam maar 
zeker wordt ik beter in het maken van staartjes bij de meisjes. Aan vlechten waag ik mij nog niet. Maar weet 
niet hoe lang ik dat nog kan tegenhouden....

Gelukkig hoeven de jongetjes niets ander dan een kam door het haar. Dat kan ik dan weer wel. ;) Kijk maar 
naar Aysan, die ziet er toch goed uit nadat ik hem heb behandeld..., of wat dat misschien ondanks mijn 
werk...

Als ze klaar zijn, maar nog moeten wachten op hun didi's en dai (zusjes en broertjes; hier meer gebruikt als 
een liefdevolle eretitel dan in de letterlijke zin) is er altijd even tijd om nog wat te spelen en wat gekkigheid 
en dat is niet moeilijk met een camera in de buurt.





Asha (rechts) bekijkt samen met Kabita (in het roze) en Samjana de donaties in kind in de voorraadkamer. 
Een ding is zeker, het weeshuis heeft voorlopig genoeg zakken rijst...



Rondje KTM
Vrijdag 10 juli 2015, 18:57
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 16
±30°C, licht bewolkt, pfffff
Terug op het honk wordt er volop gekookt. Hier eet men twee keer per dag warm, maar daar doe ik niet aan 
mee. De familie kent mijn verhaal en begrijpt mijn - voor hen toch wel heel bijzondere - eetgewoonten. Dat is 
prettig, want daarbuiten is het soms lastig. De nuance van wel iets willen eten, maar niet kunnen omdat het 
mij ziek maakt, wordt lang niet altijd begrepen. Wordt toch vooral uitgelegd als zou ik het eten hier niet lekker 
vinden. Ben dus nogal wat tijd kwijt met uitleggen dat dat geenszins het geval is en meestal lukt dat ook wel, 
na een tijdje. 

Hoe dan ook, Asha en Sweety zijn bezig met het 'schillen' van de gekookte aardappelen. Ze zijn nog 
bloedheet en dus beslaat de camera. Volgens mij hebben ze beiden vuurvaste vingers...



Na het eten vertrekken Sweety en ik voor een locatie aan de andere kant van de stad. Altijd een 
onderneming in een stad als KTM, die niet bekend staat om zijn goed geoliede verkeersstructuur... Ik heb 
een afspraak in een geel gebouw, recht tegenover de DAV-school en natuurlijk worden we afgezet bij het 
roze gebouw naast het DAV-college...Vermoedelijk een gevalletje kleurenblindheid bij de taxichauffeur. Nou 
ja, shit happens in KTM.

Na enig vragen en een wandeling rondom de enorme DAV campus vinden we de school en dus ook het gele 
gebouw. Sweety bezoekt haar zuster, die in de buurt woont en ik ontmoet Lex Kassenberg, CARE 
International Country Director van CARE Nepal. Hij woont en werkt hier al jaren. Super leuk om een 
landgenoot te spreken die zijn carrière heeft gemaakt in de internationale hulpverlening. Leerzaam ook. 

Lex, dank je wel dat je de tijd hebt genomen mij te ontvangen!

De slogan van Care zegt alles: 'Defending dignity. Fighting poverty'. De organisatie faciliteert de emancipatie 
van de arme, kwetsbare en sociaal uitgesloten mensen om in hun basisbehoeften te voldoen en sociale 
rechtvaardigheid te bereiken. Care International/Nepal werkt vele, vele jaren in Nepal en uiteraard op een 
geheel andere schaal dan 4SmilingFaces ooit kan en dat is ook goed. Zij kunnen weer dingen die kleine 
clubjes niet kunnen en omgekeerd. Gelukkig is er plek voor beiden. Voor meer informatie over Care Nepal, 
zie de website.

Aansluitend gaan Sweety en ik naar het centrum van de stad om thee te kopen. Dat klinkt makkelijker dan 
gezegd, want is inmiddels flink opgewarmd en omdat het vrijdag (de laatste werkdag van de week) is, extra 
druk in micro's en toek toeks. Maar dat mag de pret niet drukken en is allemaal onderdeel van de totale 

http://www.carenepal.org


Nepal experience. De beste manier om een land echt te leren kennen is doen wat de locals doen en dat is 
precies wat we hebben gedaan, met alle ongemakken van te veel mensen in een te kleine ruimte aan toe.



TV kijken
Zaterdag 11 juli 2015, 11:30
@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 17
±30°C, licht bewolkt, pffff
De kinderen van de DRC kijken alleen op zaterdag - hun enige vrije dag in de week - tv, als er stroom is 
natuurlijk. Dat was ik dus even vergeten toen ik vanmorgen aankwam en hen allemaal starend naar de tv 
aantrof. Op een paar na geloof ik niet dat ze gemerkt hebben dat ik er was...:)

Gelukkig is niet iedereen dol op tv kijken en kon ik nog een beetje bijkletsen met een paar van de kleine 
mensen. Toen een zak met kleren werd gebracht en verdeeld, was het natuurlijk belangrijker om te kijken of 
er iets voor hen tussen zat... Volgende keer beter ;)

Hope Foundation
Zaterdag 11 juli 2015, 14:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 17

http://www.4smilingfaces.com/blog/nl-overnepal/stroom.html


±30°C, bewolkt, broeierig
Na mijn korte bezoekje aan de DRC werd ik afgehaald door Iman van de Hope Foundation, een klein tehuis 
voor voormalige straatkinderen dat hij runt samen met zijn vrouw Bini. Bini was vandaag helaas verhinderd 
ivm met 'iets in de familie'. Ik ken de Hope Foundation via mijn (Nederlandse) vriendin Alice, die de 
organisatie al jaren ondersteunt.

Het pand van de Hope Foundation is ooit gebouwd door een Duitser en van uitstekende kwaliteit. Ze zijn dus 
goed door de aardbevingen heen gekomen en dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Desondanks hebben ze 
toch nog hulp nodig en die gaat 4SmilingFaces natuurlijk geven. 

Tijdens mijn bezoek werd ik behalve op een hoop gezelligheid ook getrakteerd op een geïmproviseerd 
optreden van de kinderen. Helemaal leuk. Het was een bonte mix van zang, rap, dans, acrobatiek en 
moppentappen. Gezelligheid troef dus. 







Daarna nog wat gezamenlijke liedjes, waaronder het volkslied en groepsfoto's. Wat een prachtige instelling 
is dit, gerund door mensen met hart voor de zaak en vooral voor de kinderen. Gaaf!

https://vimeo.com/album/3456806/video/133300562

https://vimeo.com/album/3456806/video/133300562


En voor ik het wist was ik vriendjes met Ashmita, de 3-jarige dochter van de kok.



Fascinatie
Zondag 12 juli 2015, 19:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 18
33°C +, zonnig, broeierig
Toen ik vanmiddag in de DRC arriveerde, heeft Ladiki onmiddellijk mijn telefoon in beslag genomen. Ze is 
een groot fan en er is geen ontkomen aan haar fascinatie voor het maken van foto's en video. )  Het enige 

probleem is dat ze niet alleen de camera gebruikt, maar ook rommelt met de instellingen...*  Daarom moest 

ik zojuist voor de derde keer de Gmail app downloaden en installeren.+  Vanaf nu krijgt ze alleen nog maar 
mijn geblokkeerde telefoon, zodat ze alleen kan rommelen met de camera. Ik ben er zeker van dat mij dat 
een hoop werk gaat schelen...,-

https://vimeo.com/album/3456806/video/133300565

Na afloop van mijn middag in de DRC neem ik een micro - deze keer niet overbevolkt - naar de Stoepa. 
Daar ontmoet ik Sweety en Sabina om de shopping spree af te maken die we eerder al waren begonnen. 
Deze keer ging het vlot. Na een half uur waren de dames in het nieuw gestoken en helemaal blij. Een 
welverdiende beloning voor hun harde werk na de aardbevingen en ook daarvoor ook al. Ze helpen altijd als 

https://vimeo.com/album/3456806/video/133300565


het nodig is en dat verdiend een groot compliment! 

Een busritje door KTM levert altijd een aardig beeld op van het leven in de stad. Daarom er maar even flink 
op los geschoten. Sommige foto's zijn genomen door de vieze ramen van de micro en daardoor wat vaag. 
Desondanks geven een ze een aardig, maar zeker niet compleet beeld van het leven op straat in KTM. 







Op het dak
Maandag 13 juli 2015, 8:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 19
33°C +, zonnig, broeierig
Dag gestart op het dak van huize Aryal. Als je daar recht naar achteren kijkt (bovenste foto) zie je het skelet 
van een gebouw. Dat is een schoolgebouw dat door de aardbevingen ernstig was beschadigd en nu wordt 
gesloopt. Wat een geluk dat de aardbevingen begon op zaterdagmiddag, de enige vrije dag in Nepal. Anders 
waren hier op zeker vele doden en gewonden gevallen. Er zaten meer dan 300 kinderen op die school....

Het huis op de onderste foto staat nog wel, maar daarmee is ook alles gezegd. Iedereen die er ooit binnen is 
geweest, zal verbaasd zijn dat het nog staat.  Het enge is alleen dat de bewoners inmiddels weer helemaal 
terug zijn in het pand. Alsof er niets is gebeurd en dat zonder dat er ook maar enig herstelwerk is uitgevoerd. 
Echt doodeng als je bedenkt dat de dragende constructie vol barsten zit en we ook gisteren weer diverse 
naschokken hebben gehad.... Voor geen goud zet ik daar nog 1 stap binnen.

Zo gaat dat hier trouwens met veel huizen en hun bewoners. Veel mensen hebben domweg geen geld voor 
noodzakelijk herstelwerk en geen ruimte om elders een tijdelijk onderkomen te bouwen. Ook de overheid 
werkt niet echt mee. Als je de Nepali moet geloven - en waarom zou je dat niet doen - hebben ze op dit 
moment meer last van de overheid dan profijt. Geen wonder en volkomen terecht dat veel NGO's niets 
moeten hebben van samenwerking met de overheid hier en die indien enigszins mogelijk tot het uiterste 
minimum beperken. 

Daar heeft 4SmilingFaces gelukkig helemaal geen last van, want wij werken niet met de overheid en zijn 
lekker klein en helemaal zelfstandig. In deze tijden in dit land is dat een grote zege. 

Boudhanath Stoepa
Maandag 13 juli 2015, 14:30



@ DRC, Gokarna, KTM, Nepal
Dag 19
33°C +, zonnig, broeierig
Even chillen bij de Stoepa om wat cadeautjes en zo te kopen, een drankje te doen, want het is vandaag 
meer dan bloedheet en vochtig. Dit zijn de dagen dat ik extra blij ben met mijn grote gewichtsverlies, want in 
mijn oude leven had ik een dag als vandaag nauwelijks overleefd .  

Rondom de Stoepa zijn vele boeddhistische gompa's (kloosters) die je mag bezoeken. Heb een tijdje 
doorgebracht in een van die gompa's waar op dat moment een dienst aan de gang was. Altijd een mooie, 
zen achtige gewaarwording in een kleurrijke omgeving. 

Heb daar nog even een kaarsje gebrand voor een dierbare die dat echt nodig heeft. /

Bij de Stoepa kwam een troep militairen langs in vol ornaat die op veldoefening waren... Arme jongens, in 
deze hitte met volle bepakking een enorme toch lopen. 



Familie
Maandag 13 juli 2015, 19:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 19
33°C +, zonnig, broeierig
In de DRC zucht ook iedereen onder de hitte/vochtigheid van heden. Maar er moet en zal toch het vele 
huiswerk worden gemaakt, was worden gedaan (met de hand uiteraard) en eten voorbereid. De gewone 
dingen gaan gewoon door.

De jongen in het groene shirt is Tenzing; hij is tijdens de aardbevingen zijn gehele familie verloren. 8 jaar 
oud en helemaal alleen...wat een juk om te dragen. Wat een geluk dat hij zich in DRC omringt weet door 
zoveel didi's en dai's (zusjes en broertjes) die hem door dik en dun steunen.







Nepalese logica
Dinsdag 14 juli 2015, 10:15
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 20
33°C +, zonnig, broeierig

Sita
Dinsdag 14 juli 2015, 10:51
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 20
33°C +, zonnig, broeierig
Sita, een van de oudere meiden uit het CHC weeshuis is van de trap gevallen en heeft overduidelijk een 
enkel blessure opgelopen. De vraag is alleen of het een breuk of een kneuzing is. Vanochtend dus met haar 
en Lia naar het orthopedisch ziekenhuis geweest om een foto te laten maken. Resultaat is een kakelverse 
zware kneuzing. Als ik vanmiddag in de DRC ben, zal ik een paar krukken voor haar lenen, want ze mag er 
een week niet op lopen...



Young Hearts
Dinsdag 14 juli 2015, 16:00
@ DRC, Gorkana, KTM, Nepal
Dag 20
33°C +, zonnig, broeierig
Omdat het zo warm en broeierig is maak ik  het mij deze dagen gemakkelijk en lift ik mee met de schoolbus 
van de Young Hearts school, waar veel DRC kinderen naar toe gaan. De wandeling van het huis naar de 
DRC is op zich prima te doen, maar met dit weer een opgave, vooral omdat het al dagen niet heeft geregend 
(wat bijzonder is voor de moessontijd) en het dus erg stoffig is...

Ben een beetje vroeg en zit daarom op een bankje op het schoolplein voor een gezellig 'met handen en 
voeten' gesprek met wachtende ouders. Ondertussen kijken we naar de basketbalwedstrijd van jaar 6. Weet 
niet wie hier de baskets heeft geplaatst, maar ergens is er iets fout gegaan, want zelfs de gemiddelde NBA-
speler zou moeite hebben om hier te scoren. De baskets zijn veel te hoog. Zeker als je bedenkt dat de 
gemiddelde Nepalees minstens een kop kleiner is dan de gemiddelde westerling...



Huiswerk
Dinsdag 14 juli 2015, 19:24
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 20
33°C +, zonnig, broeierig
Dilemma; een van de meiden in de DRC vroeg me om hulp bij huiswerk. Maar natuurlijk, zolang het geen 
Nepali of wiskunde is... De rest moet nog wel lukken. Kwam ze met deze vraag: voor social studies moest ze 
een opstel schrijven over de voors en tegens van lijfstraffen.... 

Nou moet je weten, dat het hier toegestaan en gebruikelijk is dat bijvoorbeeld onderwijzers kinderen slaan... 
dit is een van die dingen waar ik helemaal niets mee kan. In mijn ogen zijn lijfstraffen nooit toegestaan, is 
slaan van kinderen door onderwijzers altijd fout. 

Heb haar dus uitgelegd dat ik haar niet kan helpen met de voors van lijfstraffen, maar wel met de tegens. 
Dat was een echte eye opener voor haar. Ik vond het lastig, want ik wil wel respect tonen voor de cultuur. 
Dus heb ik het gehouden op het feit dat respect voor een cultuur niet per definitie betekend dat je alle 
aspecten ervan goedkeurt. Dat begreep ze wel. Zo hebben we weer een brug geslagen tussen twee 
werelden. 

Huiswerktijd...



❤ Mijn dagelijkse dosis Ladiki ❤



Momo's
Dinsdag 14 juli 2015, 21:13
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 20
33°C +, zonnig, broeierig
Bij terugkeer in het huis is er het dagelijkse bankje moment met Asha en Devendra. Even bijkletsen en zo. 
Gezelligheid. 



Later op de avond is het momo (Nepalese dumplings) tijd. En Asha en Devendra's momo's zijn legendarisch. 
Zoiets lekkers eet je niet vaak. ❤❤





Stenen
Woensdag 15 juli 2015, 11:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 21
33°C +, regenachtig, broeierig
Lees meer over dit project 

Zie de foto's

De DRC is al jaren bezig met nieuwbouwplannen voor een volledig aangepast schoolgebouw, zodat de 
kinderen niet meer aan scholen hoeven waar ze niet of nauwelijks uit de voeten kunnen. Recentelijk is het 
conflict over de eigendomsrechten van de bouwlocatie opgelost en staat de bouw op punt van beginnen.

4SmilingFaces levert een bijdrage in de vorm van 5000 B2 blokken, die we vanmorgen zijn gaan kopen. 
Vandaar deze grijze foto's met een hele hoop stenen en bouwmaterialen...

Met grote dank aan mijn mede vrijwilligers Christina, Daniel, Thierry, Paulo, Shawn, Izzy en Kelly, voor hun 
fundraising, hulp, steun en toeverlaat. DANK /

Sanu Maya

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-schoolgebouw.html
http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/drc-school/


Woensdag 15 juli 2015, 11:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 21
33°C +, regenachtig, broeierig
Sanu Maya is een 16 jarige jongedame die al jaren woont in de DRC. Ze loopt erg moeilijk. Onlangs is ze 
aan haar voet geopereerd en vandaag mochten de hechtingen eruit. En van alle mensen in de DRC wilde ze 
graag dat ik met haar meeging samen met Susma, een van de bestuursleden van de DRC. Dus weer een 
ziekenhuisbezoekje heden. De hechtingen werden verwijderd door een aantal verpleegsters in opleiding 
onder supervisie van een dokter. Het was even op de kiezen bijten, maar gelukkig snel klaar. 

Boodschappenlijst
Woensdag 15 juli 2015, 13:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 21
33°C +, regenachtig, broeierig
Lees meer over dit project

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-spullen.html


Bekijk de foto's

Boodschappenlijst gemaakt voor het CHC weeshuis. De kinderen hebben van alles nodig en dat gaan we 
morgen kopen. Maar uiteraard niet zonder boodschappenlijst; die heeft Lia vandaag gemaakt met de kids. 
Geld is van de bank gehaald. We (Asha, Lia en moi) zijn klaar voor de uitdaging. Boodschappen doen in 
Nepal is altijd een belevenis en leuk.

Dood
Woensdag 15 juli 2015, 18:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 21
33°C +, regenachtig, broeierig
Interessante middag gehad in de DRC. Een goed gesprek met 4 meiden van 14/5 jaar over vrouwenzaken 
en - lekker lichte kost voor een doordeweekse middag - de dood van een ouder. Want het bleek dat zij allen 
- net als ik - een ouder hebben verloren en dat schept een band. Het werd een goed gesprek waarbij maar 
weer eens bleek dat ondanks verschil in leeftijd en cultuur ons meer bind dat scheid.

Daarna Ali geholpen met haar Engelse huiswerk. Was eigenlijk helemaal niet nodig, want ze kan het prima 
zelf, maar ze vind het gewoon leuk om samen iets te doen. Nou voor dat doel laat ik mij graag gebruiken. 1  
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En geen dag is compleet zonder Ladiki...

Luieren
Woensdag 15 juli 2015, 19:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 21



33°C +, regenachtig, broeierig
Voor het eten nog even chillen met de hele familie. Dit keer binnen, want het regent. En in het donker wat er 
is geen stroom...Shit happens in Nepal.

Voor het avondeten zijn er nog een heleboel momo's over van gisteren. Voor de tweede avond op rij dus het 
lekkerste hapje aller tijden. Hemels!



Boodschappen doen
Donderdag 16 juli 2015, 11:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 22
33°C +, regenachtig, broeierig
Lees meer over dit project

Bekijk de foto's

Boodschappen expeditie voor het CHC weeshuis: driekwart is gehaald. De rest volgt morgen of moet 
worden besteld via de diverse scholen waar de kinderen naar toe gaan.

Fotomakerij
Donderdag 16 juli 2015, 18:38
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 22
33°C +, regenachtig, broeierig
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Gewoon een hele gezellige middag in de DRC met kletspraat, spelletjes, huiswerk, her en der een serieus 
gesprek en fotomakerij...

Met Ali

Met Ali, Dyckcha en Rubsisha



Pritika en Dyckcha...



Met Ladiki nadat ze mij heeft versierd...



Pasang...



Sunita...



Koerta
Donderdag 16 juli 2015, 19:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 22
33°C +, regenachtig, broeierig
Okay, ik ben geen geboren modepop/model en heb mijn best gedaan om mijn nieuwe koerta's te showen, 
maar je krijgt het idee. Ik ben blij met de koerta's, niet zo zeer met de foto's *

Henna hand

http://www.4smilingfaces.com/blog/nl-overnepal/koertas.html


Donderdag 16 juli 2015, 21:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 22
33°C +, regenachtig, broeierig
Morgen is de start van de heilige maand van hindoe god Shiva. Vrouwen dragen dan de hele maand groene 
en gele armbanden en versieren hun handen met henna. Ik werd uitgenodigd om mee te doen. 
Pleegdochter Sweety heeft mij versierd..



Resultaat



Klusje
Vrijdag 17 juli 2015, 8:45
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 23
33°C +, zonnig, broeierig
Heel even kort naar het CHC weeshuis geweest om een klein klusje te klaren. Kwam nog net op tijd voor de 
kleine mensen naar school gingen...

Boodschappen

Vrijdag 17 juli 2015, 12:40



@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 23
33°C +, zonnig, broeierig
Lees meer over dit project

Bekijk de foto's

Meer boodschappen gedaan voor het CHC weeshuis; toiletartikelen, bezems en meer van dat soort zaken. 

En omdat we toch in de buurt waren, ook even langs geweest in de dierenwinkel waar Tashi (een van de 
oudere jongens van de DRC) een vakantiebaan heeft. Gelukkig had hij even tijd. En wat was hij verbaasd...

Doe 't zelf henna
Vrijdag 17 juli 2015, 14:15
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 23
33°C +, zonnig, broeierig
Mede vrijwilliger en huisgenoot Lia heeft haar eigen hand versiert met henna en later op de dag ook nog 
velen van de kinderen in het CHC weeshuis. Een talent! Zo zeer zelfs, dat ze over een aantal dagen mijn 
hand ook gaat doen...ik kijk er naar uit...

Regels
Vrijdag 17 juli 2015, 18:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 23
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33°C +, bewolkt, broeierig
Henna, kletsen, spelen, huiswerk maken en foto's nemen...stond allemaal op het programma in de DRC 
vanmiddag. Helaas kunnen veel meiden geen henna handen krijgen, omdat het niet mag van school...en 
aan dergelijke regels kun je je hier maar het beste houden, want de straffen liegen er niet om...

Mijn hennahand wordt gewaardeerd....



Ladiki wordt versierd door Rubisha, die echt goed is...



En vandaag is het Sunita's (in roze) verjaardag en daaro is er taart. Feest. 



Tempel
Vrijdag 17 juli 2015, 19:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 23
33°C +, enorme regen, broeierig
Terug in huis hoor ik het gerinkel van de bellen uit de kleine huistempel. Dat kan maar 1 ding betekenen en 
dat is dat iemand iets doet in de tempel. Even kijken...Asha





Henna
Zaterdag 18 juli 2015, 11:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 24
33°C +, zonnig, einde middag enorme regen, broeierig
Lia verricht nog een kunstwerkje, dit keer 'hennaat' ze Asha's hand...

Spullen
Zaterdag 18 juli 2015, 12:15
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 24
33°C +, zonnig, einde middag enorme regen, broeierig
Lees meer over dit project

Bekijk de foto's

Alle spullen die Lia, Asha en mezelf afgelopen dagen hebben gekocht hebben Lia en ik vanmorgen 
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uitgedeeld aan kinderen en staf van het CHC weeshuis. Iedereen blij. Er volgt nog meer, want de nieuwe 
schooluniformen en schoenen moeten nog worden besteld...

Lui
Zaterdag 18 juli 2015, 19:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 24
33°C +, zonnig, einde middag enorme regen, broeierig



Lekkere luie zaterdagmiddag in de DRC, de enige dag dat de kids echt kunnen ontspannen. Zoals Rubisha, 
met wie het goed chillen is....

En dankzij een Nepalese donor is er vanmiddag heerlijk chow min voor iedereen. Genieten met  Tshering, 
Lakpa, Rubisha en Lamu (van links naar rechts).



Lees meer over dit project

Zie de foto's

En daarna ga ik met Fudoma in de buurt van de DRC meisjesdingen kopen voor de vrouwelijke bevolking 
van de DRC, want daar hadden ze grote behoefte aan. Ze worden geacht daarvoor zelf te zorgen, maar 
deze keer krijgen ze alles van 4SmilingFaces2 .  Ik heb nog nooit zoveel bh's en onderbroeken tegelijk 
gekocht. En de verkoopster had ook weer een hele goede dag...Iedereen blij.
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Keuzes
Zondag 19 juli 2015, 8:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 25
33°C +, zonnig, enorme regenbuien, broeierig
Keuzes keuzes keuzes, wat zal ik vandaag eens aan doen, denkt Manisha, een van de kleine mensen in het 
CHC weeshuis.

Ondertussen spelen vier heerschappen op het veld voor het weeshuis badminton op tamelijk hoog niveau.

Lunch
Zondag 19 juli 2015, 13:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 25
33°C +, zonnig, enorme regenbuien, broeierig
Geheel onverwacht lunchplezier met de DRC's Tsering, haar dochter Tjoti, Susma en de Franse DRC donor 
Emanuel. We kwamen elkaar toevallig tegen.  Gezelligheid.



Meisjesdingen
Zondag 19 juli 2015, 18:20
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 25
33°C +, zonnig, enorme regenbuien, broeierig
Lees meer over dit project

Zie de foto's

De meisjes van de DRC hadden nieuwe meisjesdingen nodig en die hebben ze dit jaar van 4SmilingFaces 
gekregen.
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Nattigheid
Zondag 19 juli 2015, 19:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 25
33°C +, zonnig, enorme regenbuien, broeierig
Vandaag heeft het flink geregend en ben ik tot op het bot verregend, want mij paraplu was natuurlijk niet bij 
mij... Gelukkig was ik op de terugweg naar huis en kon ik snel douchen en iets droogs aan doen. 

De riolering in KTM heeft het moeilijk in moessontijd met overal dergelijke waterpartijen tot gevolg. 

De kleintjes van het CHC weeshuis waren duidelijk beter voorbereid op de regen toen ze naar school 
liepen...



Schoolgebouw
Zondag 19 juli 2015, 20:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 25
33°C +, zonnig, enorme regenbuien, broeierig
Lees meer over dit project 

Zie de foto's

Vandaag is men begonnen met het schoonmaken van de bouwlocatie voor het nieuw te bouwen aangepaste 
schoolgebouw van de DRC, waaraan 4SmilingFaces 5000 B2 blokken heeft bijgedragen.
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Vlechten
Maandag 20 juli 2015, 20:40
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 26
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Gestart bij de Stoepa, waar duidelijk iets gaat gebeuren de komende dagen, want er wordt een soort tent 
gebouwd. Morgen maar weer eens kijken...

Eenmaal aanbeland in ons (Lia en moi) favoriete cafe Flavor's, begint het te regenen. Niet zo als gisteren 
zo'n echte lange hoosbui, maar gewone regen. Gelukkig heb ik vandaag m'n wel mijn paraplu bij me...

's Middags in de DRC blijkt een deel van de kids vrij te zijn. Na jaren en jaren is er eindelijk voortgang in de 
besprekingen over een nieuwe grondwet (die nodig was na de moord op het koninklijke gezin. En omdat te 
vieren, is een deel van de bevolking in staking gegaan....Nepalese logica.....

Sommige scholen zijn dus twee dagen dicht, anderen niet. Voor de DRC kids betekend dat ongeveer de 
helft vrij is en de rest niet en dat wekt her en der wat wrevel...

Omdat het blijft regenen zitten we binnen. Lamu vlecht het haar van Fudoma...



Ali vlecht een armbandje (met Laxmi's hulp) en heeft voor mij een enkelbandje gemaakt...

En ik deel het bed met Tshering. Gezelligheid.



Naar de film
Dinsdag 21 juli 2015, 21:45
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 27
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Okay, vandaag naar de film geweest met Lamu, Fudoma en Tshering van de DRC. Dat klinkt simpel, maar 
zoiets heeft hier een beetje meer voeten in de aarde dan elders in de wereld.

Aanvankelijk zouden we om negen uur 's morgens gaan, wat hier heel normaal is. Maar die voorstelling was 
uitverkocht. Dat werd dus 15 uur. Daarom zouden we elkaar om 13 uur treffen in cafe Flavor's bij de Stoepa 
om wat te eten en drinken. Dat werk kwart over twee, omdat ze te laat waren vertrokken, het verkeer tegen 
zat en het erg druk was. Vervolgens zijn we verdwaald in de achterstraatjes rondom de Stoepa....

Gelukkig vonden we een toektoek die ons voor de deur bij de bioscoop wilde afzetten. Helaas was de 
voorstelling van 15 uur inmiddels ook uitverkocht, maar slaagden we er met hulp van een vriendelijke 
jongeman in om kaartjes te krijgen voor 17.30. De tussentijd opgevuld met het eten van chow min, ijs, 
winkelen, bijkletsen en dat soort zaken. Gezelligheid. 

De meiden wilden dolgraag de Bollywood film Balubalu, The beginning zien en dat is dus ook gebeurt. Een 
enorm avonturen spektakel over de strijd tussen goed en kwaad. Veel gevechten; niet echt mijn ding moet ik 
zeggen. Maar het was zeker spectaculair.  

Los daarvan was het vooral leuk om dat de meiden het helemaal geweldig vonden. Na afloop in de taxi 
zeiden ze 'deze middag is de vervulling van een droom...' Nou ja, hoe vaak krijg je in je leven de kans om de 
droom van drie geweldige meiden te vervullen...daar word ik dus blij van.  



Sakhu
Woensdag 22 juli 2015, 14:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 28
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Asha en Devendra hebben Lia en mijzelf meegenomen op een uitje naar het nabij gelegen stadje Sakhu, dat 
zwaar is getroffen door de aardbevingen. Hier zijn ruim honderd mensen overleden en nog niet alle lichamen 
zijn geborgen. 

De huizen die nog staan zijn enorm beschadigd; los van de fundering, verzakt, hebben gebroken 
steunpilaren. Je hoeft geen bouwkundige te zijn om te zien dat het stadje er slecht aan toe is. Hopelijk kan 
men het - met hulp van buiten - restaureren, want voor 25 april was het prachtig, dat zie je ook. Veel mooie 
eeuwenoude panden met onnavolgbare houtsnijwerk kozijnen, die zo typerend zijn voor Nepal.

De mensen leven overigens gewoon weer in die zwaar beschadigde panden, waar wij onze fiets niet eens in 
zouden durven parkeren... Ze hebben geen keus, geen alternatieven, geen geld. Echt bizar. Je mag toch 
hopen dat er geen majeure naschok komt, want volgens mij gaan dan heleboel panden alsnog om.









Goed gesprek
Woensdag 22 juli 2015, 21:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 28
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Goede tijden in de DRC. Omdat plaatjes meer zeggen dan duizend woorden en ik jullie graag wat tijd 
bespaar, vandaag een fotoverslag.

Goed gesprek met Ali en natuurlijk Ladiki...



Met Nani erbij... 



Met Dahn en Ladiki... 



Tsering probeert haar dochter Tjoti eten te geven, maar er is zoveel afleiding...



Met Fudoma's hulp gaat het beter...



Met Ladiki



Plezier voor drie met Prakash en Ladiki



Naschok
Woensdag 22 juli 2015, 23:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 28
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
De afgelopen weken zijn hier nog dagelijks een of meerdere naschokken voelbaar van de grote 
aardbevingen op 25 april en 12 mei. De meesten duren zo kort dat ze al over zijn voor je het goed en wel in 
de gaten hebt. Of als je bijvoorbeeld aan het dansen en stoeien bent, kan e.e.a. zo maar aan je voorbij 
gaan, omdat je sowieso al in beweging was....

Gisteravond lag ik echter rustig in mijn mandje en was ik halfweg naar mijn bestemming in dromenland toen 
een majeure naschok plaats vond. En deze duurde lang (4/5 seconden), was heftig (4.6 op de schaal van 
Richter) en vooral ook dichtbij (6 km van mijn slaapplaats). Geen wonder dat het voelde alsof we er bovenop 
zaten...

Volstrekt bizar om dingen te zien bewegen die niet horen te bewegen: het hele huis ging op en neer, 
iedereen in rep en roer (maar geen paniek) en ook buiten op straat was er duidelijk sprake van commotie. 
Nooit geweten hoe lang 4/5 seconden kan duren... De meeste naschokken worden hier inmiddels met 
gelatenheid ontvangen. Gistermiddag zei een van de kinderen nog 'Earthquakes, I am so over them!'.



Maar vanwege de duur en de nabijheid was dit er een waar we het morgen ongetwijfeld over gaan hebben. 
Het venijn van heden zat duidelijk in de staart! 



Jimmy & Bishnu
Donderdag 23 juli 2015, 10:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 29
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Tijdens de naschok van gisteravond is de hond des huises Jimmy naar het dak gevlucht. Kennelijk was dat 
nog niet veilig genoeg en zocht hij het nog hoger op: op het dak van de huistempel...

In de ochtend bezoek gehad van Bishnu en zijn broer Shiva. Bishnu heeft 13 jaar in het CHC weeshuis 
gewoond, Shiva woont daar nog. Na zijn SLC (eindexamen) woont Bishnu nu bij een oom in een dorp net 
buiten KTM, dat door de aardbevingen volledig is verwoest. De hele familie leeft daarom nog steeds in 
tenten.

Bishnu wil dol graag hotelmanagement studeren, maar zijn familie heeft geen enkele mogelijkheid om dat te 
financieren. Ik ga kijken of ik hem kan helpen een of meerdere sponsoren te vinden, want het is een 
doodgoeie jongen die je van harte gunt dat hij de cirkel van armoede kan doorbreken. 



Gitaren voor de Hope Foundation
Donderdag 23 juli 2015, 13:10
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 29
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Lees meer over dit project 

Zie de foto's

En dan komt Iman van de Hope Foundation mij halen voor een ritje achter op de scooter dwars door KTM. 
Altijd een belevenis, maar achter op de scooter is toch iets anders dan in een micro, toektoek of taxi. 
Gelukkig is Iman een veilige chauffeur, want anders was ik ook niet achterop gesprongen. 

De rit door het chaotische verkeer van KTM bracht ons naar de wijk Kantipur, vlakbij het voormalige 
koninklijke paleis. Daar zijn een aantal muziekwinkels, want vandaag is de dag dat we 3 gitaren gaan kopen 
voor de kinderen van de Hope Foundation. Iman zelf speelt ook gitaar en probeert ze allemaal uit. 
Uiteindelijk wordt de keuze gemaakt en is iedereen blij. 

Daar achterop de scooter met drie gitaren niet echt handig is, neem ik de instrumenten mee in een taxi naar 
de Hope Foundation. Gelukkig rijdt Iman het grootste deel van de rit voor ons uit, want anders was ik er 
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nooit gekomen. De taxichauffeur had geen idee waar hij moest zijn....

De kinderen van de Hope Foundation zijn nog op school, dus is het rustig in huis. Alleen de kleine Ashmita 
en Dawa zijn er. Ook gezellig. En het geeft Iman de gelegenheid om de gitaren nogmaals te testen. Klinkt 
goed. Foto's en filmpjes volgen.

Na de lunch brengt hij mij wederom op de scooter via de Stoepa naar de DRC. Die rit gaat door allerlei 
achterstraatjes van KTM, waar een normale toerist niet komt. Kortom, weer een belevenis. Love it!!!

Met Ashmita



Gezelligheid
Donderdag 23 juli 2015, 18:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 29
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
In de DRC is het altijd gezelligheid, met Ali, Dyckcha, Sunita en Pritika.



De kleine Dresma (in het groen) speelt met een schoolvriendinnetje met iemand mobieltje.



Susma past op Tshering's dochter Tjoti, die met een banaan altijd is te paaien.  



En Ladiki ziet er zoveel beter uit met mijn bril op... 



Met z'n allen...vlnr Pritika, Ali, moi en Ladiki, Dyckcha, Pemma en Nani. 



Nat
Donderdag 23 juli 2015, 18:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 29
33°C +, bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Ik dacht nog 'dat haal ik wel' voor de regen begint. Want natuurlijk had ik mijn paraplu weer eens niet bij me. 
Niet dus. 

Lang leve de moesson. Alles nat. Tot op het bot. Als ik mijn shampoo had meegenomen, had ik meteen mijn 
haren kunnen wassen....

Na een douche en met droge kleren was het weer helemaal goed. 





Nieuwbouw
Vrijdag 24 juli 2015, 10:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 30
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Lees meer over dit project 

Zie de foto's

Vanmorgen de bouwlocatie bezocht van het nieuwe, volledig aangepaste schoolgebouw dat de DRC bouwt 
in Nayapati, een dorpje net buiten KTM. En er werd ondanks de landelijke staking die heden is afgekondigd 
gewoon gewerkt. De eerste 600 van 5000 b2 blokken die door 4SmilingFaces zijn gedoneerd zijn inmiddels 
op de locatie aangekomen. 

Schoenmaker
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Vrijdag 24 juli 2015, 14:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 30
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Lees meer over dit project

Bekijk de foto's

Met Lia de eerste schoolschoenen gekocht voor de kinderen van het CHC weeshuis. De eerste paren zijn 
voor Kajol en Sunita. De schoolschoenen worden hier nog handgemaakt, helemaal op maat. Maar niet nadat 
de voeten vakkundig zijn gemeten met het omtrekken van de voet op een stukje papier... 

En maandag zijn ze klaar. Dan ben ik inmiddels weer in Nederland, dus Lia zal dit klusje afmaken en foto's 
sturen. Wordt dus vervolgt
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Arm- en enkelbandjes
Vrijdag 24 juli 2015, 18:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 30
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
In de DRC wordt vanmiddag hard gewerkt aan het maken van arm en enkelbandjes, die worden geknoopt 
van gekleurd draad. Een piepje precies werk dat de nodige handigheid vergt. 

Gister had ik een enorme zak met het benodigde draad in alle mogelijke kleuren meegenomen en vandaag 
is iedereen er volop mee aan de gang. Word ik blij van.

Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor thee een een knipbeurt: Tashi moet zondag wel keurig gekapt 
beginnen op zijn nieuwe opleiding...

Durbar square
Vrijdag 24 juli 2015, 21:00



@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 30
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig

Bij het invallen van de schemering gaan Asha, Devendra, Josh (nieuwe vrijwilliger uit Canada), Lia en moi er 
op uit. Eerste stop is de bakkerij werkplaats waar we een taart bestellen voor mijn 'tot ziens moment' in de 
DRC morgen. Ik neem namelijk geen afscheid, want ik weet dat ik weer zal keren. 
Daarna gaan we naar Durbar Square, een wereld vermaard plein in het centrum van KTM. Het heeft de 
grootste hoeveelheid werelderfgoederen op de vierkante kilometer ter wereld. Een must see voor toeristen, 
maar ook voor repeat Nepalgangers zoals ik ben. 

Durbar Square is een van de plekken in KTM waar de aardbevingen enorme schade hebben aangericht. 
Prachtige antieke pagode tempels zijn ingestort, oude koninklijke paleizen zijn zwaar beschadigd, vele 
mensen zijn er overleden of gewond geraakt. 

Voor de aardbevingen was Durbar Square bij nacht een feeërieke ervaring met prachtig verlichte tempels en 
gebouwen. Nu is het spookachtig gehuld in het donker. Desondanks is nog heel goed te zien hoe groot de 



schade is. 

Voor iemand die het plein kent uit de tijd ervoor, is het echt verdrietigmakend om te zien. Wat een enorme 
uitdaging licht er voor Nepal en organisaties als de Unesco om dit plein weer in volle glorie te herstellen. Wel 
goed om te zien dat daar al een begin mee is gemaakt. 

Durbar Square voor 25 april bij dag en nacht.

En na 25 april. Het puin is nu geruimd, maar de leegte blijft.



Voor wie meer wil zien van en over dit prachtige stukje antiek KTM, een paar filmpjes van YouTube.

KTM Durbar Square voor 25 april 

En erna , toen de aardbevingen begonnen

Gelukkig hebben ook vele tempels alle ellende overleefd

http://www.4smilingfaces.com/photo/2010/ktm-durbarsquare.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-schoolgebouw.html
http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/younghearts.html


Afscheid van de kinderen
Zaterdag 25 juli 2015, 13:30
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 31
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
Gedag zeggen tegen de kinderen is altijd moeilijk, omdat ze willen dat ik blijf. Het went nooit en voelt in het 
hart alsof ik hen in de steek laat. Het hoofd weet dat dat niet zo is, maar toch....

Na al die jaren heb ik nog steeds geen goede formule gevonden om het afscheid makkelijker te maken. Dit 
jaar probeer ik het met een enorme taart met daarop de tekst 'See you next time', want ik kom terug. Zoveel 
weet ik zeker. 

Krijg een hoop cadeautjes, maar eentje is het beste van allemaal...een schrift vol lieve tekeningen, briefjes, 
gedichtjes van de kinderen. Onbetaalbaar! 

In het CHC weeshuis is het meer van hetzelfde. Tranen, knuffels, see-you-next-times en dergelijke. Gelukkig 
is Lia er nog twee weken en komen er volgende week al weer twee terugkerende vrijwilligers. De 
wetenschap dat de kinderen niet alleen zijn verzacht de pijn van het afscheid. 

Dag lieve kinderen. Tot de volgende keer! Ik ben zo trots op jullie. Sowieso, maar zeker na wat jullie de 
afgelopen maanden voor de kiezen hebben gekregen. Mijn hart is bij jullie. Voor altijd. In de tussentijd 
hebben we contact via Facebook, mail en Viber. Ik mis jullie als ik thuis ben en ben jullie grootste fan. Alle 
liefs, Tjitske///  

Voorbereidingen
Zaterdag 25 juli 2015, 17:00



@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 31
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
De rest van de middag is het een en al bedrijvigheid in Huize Aryal. Er wordt gehakt en gesneden, door 
iedereen. 



Maar er is altijd tijd voor gekkigheid: Josh dacht Sabina uit voor een ei pel wedstrijd die hij glansrijk 
verliest....



En ondertussen kookt Sweety al mijn favoriete Nepalese gerechten. Sweet! 



Oh ja, en ik pak mijn spullen in, want dat moet ook gebeuren...



Feestje
Zaterdag 25 juli 2015, 22:00
@ Huize Aryal, Jorpati, KTM, Nepal
Dag 31
33°C +, zonnig en bewolkt, enorme regenbuien, broeierig
De gasten waren besteld rond vier uur en dat werd dus half 6/6 uur. Zo gaat dat in Nepal... Iedereen is: 
Tshering, echtgenoot Jambu en dochter Tjoti, Susma en dochter Samyoka, Uncle en zijn kinderen Fudoma, 
Tashi en Tshering (allemaal DRC), Iman, echtgenote Bini en zoon Ewan (Hope Foundation), Bishnu (CHC 
weeshuis) en buren Mama en zijn echtgenote. En natuurlijk de hele familie (Asha, Devendra, Sweety, 
Sabina, Gita) en mede vrijwilligers Lia en Josh. Een bont gezelschap dus en een garantie voor een goede 
avond. 

Er is live muziek van Iman en Josh, er wordt gejamd gezongen, er is overheerlijk eten, en vooral veel 
warmte en gezelligheid. Een mooie avond als afsluiting van een enerverende en intense reis. 













Terugreis
Zondag 26 juli 2015, 20:00 (Nederlandse tijd), 23:45 (Nepalese tijd)
@ Home
Dag 32
19°C, grijs en regenachtig
Bij het ochtendgloren (rond 5.15 uur Nepalese tijd, 3,45 uur vroeger dan Nederland) naar het vliegveld 
vertrokken. Zowel Asha als Devendra zwaaien mij uit. Ik ga hen missen. We hebben het goed gehad de 
afgelopen weken, veel gepraat, gelachen, geplaagd, elkaar verbaasd en dat soort dingen die vrienden doen. 

In Nepal wordt je geacht op de stoep van de vertrekhal afscheid te nemen en dat doen we dan ook. 34

Binnen is er het vertrek ritueel; bagage door de scanner, inchecken (gelukkig had ik via de app van de 
maatschappij al raamstoelen gereserveerd), bagage inleveren, zinloze douaneformulieren invullen, nog een 
security check en dan wachten op de dingen die gaan komen...boarden.... 

Op de heenweg had ik vier stoelen voor mij alleen. Nu 2. Desondanks heerlijk. 7,5 uur met een onbekende 
in je aura vind ik niet prettig. Zo is het goed. Cadeautje!



Het vertrek is een feit. Ik ben nu echt begonnen aan de terugweg. Oost West Thuis Best. Mijn probleem is 
alleen dat ik twee thuizen heb in West en Oost en het doet pijn om de een voor de ander te verruilen.   

Direct na het opstijgen in KTM zie je de toppen van de Himalaya boven de wolken. Als je aan de goede kant 
van het vliegtuig zit tenminste en dat zat ik. Blijft een prachtig gezicht...



Als de jetlag voorbij is, de was gedaan, de normaliteit teruggekeerd, zal ik de balans van deze trip op maken 
en daar op dit blog verslag van doen. 

Voor nu zeg ik dank voor het volgen van mijn verhaal van de afgelopen weken. Ik vond het leuk om jullie op 
de hoogte te houden. Dank voor alle vragen, reacties en natuurlijk bemoediging. 4SmilingFaces gaat door 
met de ondersteuning van de kinderen van de DRC, het CHC weeshuis, de Hope Foundation en het Moeder 
Schree weeshuis. 

Blijf ons alsjeblief steunen zodat we echt dingen kunnen veranderen, alles en altijd voor de kinderen!

Warme groeten, 

Tjitske Weersma


