
Nepalreis van 6 September tot 6 Oktober 2013. 

Vrijdag 6 September. 

Na alles ingepakt te hebben, kwamen Jos en Gerda ons halen. Snelle rit naar Schiphol, terwijl er aan de andere 

kant een gigantische file stond vanwege een ongeluk. Koffers weggebracht en een broodje gegeten met een 

glaasje wijn. Het wachten kan beginnen! We vertrokken op tijd naar Frankfurt en daar moesten we in de rij om 

ons paspoort te laten zien. Co en ik zitten naast elkaar in een nieuw vliegtuig van Qatar Airways. Ik zit aan het 

raam en Co in het midden en daarnaast een dikke Duitser die naar Hongkong ging. We zaten niet echt lekker, 

minder beenruimte dan in de oude vliegtuigen. Twee filmpjes gekeken. Als we in Doha uit het vliegtuig stappen, 

komt de hitte je tegemoet en dat in de ochtend! We drinken koffie, checken onze mail en weer wachten. Om 

08.20 uur vliegen we naar Kathmandu en nu zaten we lekkerder. Wel weer met drie stoelen, maar de stoel naast 

ons is leeg. De tassen zijn er snel en ook de visums zijn zo geregeld. En daar staat Madan met zijn twee zonen 

achter het glas naar ons te zwaaien. Hartelijk welkom en op weg naar Souvenir Guesthouse waar Samjhana ons al 

opwacht. We drinken wat en frissen ons een beetje op. Dan gaan we naar GAIA en we worden overal weer 

herkend. Ook bij GAIA omhelst iedereen ons. Ze waren verrast, want ik had niet gezegd wanneer we kwamen. 

Heerlijk gegeten en we hoefden niet te betalen. Koffie bij Revolution Café en ook daar werden we omhelsd. 

Toen stortte ik een beetje in, dus naar onze kamer en lekker slapen in een nieuw bed en nieuwe matras. 

 

Zondag 8 September. 

Na een heerlijke nachtrust ontbijt bij GAIA met Bimal. Om 07.00 uur kreeg ik al een sms van Arjun en ook 

Pasang, protegé van Jos Bus, belde om het geld te komen halen. Pradip kwam even gedag zeggen. Lunch bij 

Revolution Café en naar Bishnu om even over de hoodies voor Gulfatar weeshuis te praten. We zeggen Ravi even 

gedag en eten bij GAIA. Lekker gegeten. Vandaag koken de mannen, want de vrouwen hebben feest, ze vasten, 

wassen zich ritueel en dan koken de mannen. Maar Bimal hoeft niet, want hij is Newari! Koffie bij Revolution 

Café waar Nepal op een groot scherm voetbalt tegen Afghanistan. De zaak zit vol met schreeuwende mensen, 

maar Nepal verliest op het laatste moment. We hebben t shirts mee en die geven we aan Krishna, ze vinden het 

prachtig. Gespeeld met Prashaman en Pratyus en daarna wat spullen uit de dozen uitgepakt. Er staan zes dozen 

in onze kamer!  



Maandag 9 September. 

Ontbijt bij Revolution Café en broodjes gekocht bij Pumpernickel, want we gaan naar Daphakhel, kijken hoe het 

met iedereen is. Warm welkom door iedereen, we hebben een kort gesprek met Bimal, en dan doen we samen 

met Rashmi de hygiëne testjes. Hilariteit alom! Als laatste doe ik Bimal, en Rashmi zegt dat ze dit nooit gedurfd 

zou hebben. Prof even gesproken en dan loopt Pradip ineens beneden. Hij zegt trots dat hij een paar 

Nederlandse woorden kent o a lekker ding! Ik leg hem uit als hij dat op een bepaalde manier tegen een 

Nederlands meisje zou zeggen, hij wel eens een mep zou kunnen krijgen. Daar schrok hij wel van. Met Madan 

zeep en handdoekjes gekocht. We kopen ook een stofzuiger voor Didi en die wordt meteen uitgeprobeerd. 

Lekker met een wijntje op het balkon. Diner bij GAIA en als we teruglopen, vraagt een jonge Nepalees aan mij: 

what is the secret of your beauty? Ik zeg what?? Hij herhaalt het en ik zeg tegen hem om een jong meisje te 

gaan lastig vallen en niet een ”oude” vrouw. Dan zegt hij: old is gold, ask your mum. Dan zeg ik dat dit niet gaat 

omdat ze in de hemel is en hij zegt dan oh sorry! Wijntje in het donker want de stroom is uit. 

               

Dinsdag 10 September. 

Vroeg op, tas gepakt en om half 7 komt Prem met de jeep van SGCP. We halen Bimal op en rijden naar Pokhara. 

Het eerste stuk is al druk met toeristen bussen en even buiten Kathmandu is de weg slecht, dus die zijn ze aan 

het verbeteren. Dit betekent dat de ene helft stopt en de andere helft rijdt. Dit duurt best wel lang en 

helemaal omdat er verschillende auto’s kapot zijn en iedereen daar omheen moet. Het is erg warm en de weg is 

in het begin echt slecht. Om 10.15 uur dal bhat voor Bimal en Prem en wij eten cheese toast met koffie. Om 

14.00 uur komen we in Pokhara aan. Ik ben helemaal door elkaar geschud. We zoeken Vagabond guesthouse en 

het ziet er netjes en schoon uit. De kamer kost maar 1000 rupees, omgerekend op dit moment ruim 7 euro! Prem 

gaat naar een vriend om te eten en te slapen. Om 16.00 uur meeting met Kiran en samen met hem en Keshav gaan 

we naar Bharat Pokhari om het land en het gebouw te bekijken. Het ziet er prachtig uit, al is het nog niet klaar. 

Even rondgekeken en de opening zal op 28 September zijn. Rinzin gebeld en even wat afgesproken en met Kiran 

en een aantal andere Rotary mensen en zijn vrouw heerlijk gegeten. Flessen wijn en whisky kwamen uit zijn tas 

en werden op tafel gezet.!Heerlijk pizza gegeten en daarna lekker slapen. 

 



Woensdag 11 September. 

Het was en bleef erg lang warm in de kamer. Gedoucht en tas weer gepakt, want we gaan alweer terug i v m 

staking op donderdag en vrijdag a s. We ontbijten bij Boomerang en hebben een korte meeting met Bimal. Het 

wordt alweer behoorlijk warm, dus we vertrekken om 11.15 uur. Het wordt een lange dag. Lunch onderweg in een 

mooi resort en twee keer stop om te drinken. Het is druk op de weg. Er lopen gewoon mensen op de snelweg en 

de motors hebben soms drie mensen op de motor. Er zijn veel uitlaatgassen, dus constant met een doek voor 

mijn mond. Als we bijna bij Kathmandu zijn, komen we in de file te staan. Ambulances proberen er langs te 

komen, maar dit gaat heel moeilijk. We brengen eerst Bimal naar huis en uiteindelijk om 21.00 uur zijn we weer 

thuis. In SG hebben ze onze televisie en kijken ze de finale van het voetbal. Wij gaan naar Revolution Cafe, 

want we barsten van de trek en zijn doodmoe. Ook daar is het druk vanwege het voetbal, maar we krijgen snel 

frietjes, momo’s en een glas wijn. Ik vertel Krishna het verhaal van Ben en hij werd zo geëmotioneerd dat ik het 

ook werd. We hebben elkaar maar even omhelsd. Hij kende het verhaal niet. Afghanistan won de finale!!!! Ik 

schrijf mijn dagboek bij en na een wijntje gaan we slapen na een lange dag. 

 

Donderdag 12 September. 

Heerlijk geslapen, gedoucht en ontbijt bij GAIA. Vandaag is het dus bhanda, dus lekker rustig op de straten. T 

betekent dat de kinderen ook op straat spelen, maar er rijden wel toeristen busjes. Spullen uit laten zoeken 

door Samjhana voor de jongens en door Didi voor haar kleinkinderen. We zoeken wat spullen bij elkaar voor de 

opening en lunchen bij Revolution Café. We zitten lekker achter in de tuin, het is bewolkt maar goed te doen. 

Anne is laat, maar om 16.30 uur zijn ze er eindelijk en dan blijkt dat Madan een ongeluk heeft gehad. Een 

jongetje rende zo de straat op en liep tegen zijn auto op. Veel ophef werd er gemaakt, terwijl Anne zei dat 

Madan er niets aan kon doen. Maar in dit rechts systeem draai je toch voor alle kosten op. Zijn auto moest hij 

inleveren en omdat de ouders zeiden dat ze het wel begrepen, hoefde Madan niet een nacht in de cel te blijven. 

De volgende dag kon hij zijn auto weer halen, maar moest wel 10.000 rupees betalen. (ruim 70 euro). Rens 

Pothuizen kwam nog even kennis maken en we hadden een leuk gesprek. Ik had hem al vaak op facebook gezien 

en nu in het echt. We rusten even een uur. Samen met Anne kwam ook een Belgische vrouw binnen en we hebben 

samen met hen gegeten bij GAIA. Ze heet Mieke en lijkt net een Boedistische monnik, prachtige vrouw met 

mooie kleren die ze zelf naait. Ik neem heerlijke pakoda’s en witte wijn. Mail gecheckt en slapen. 

Vrijdag 13 September. 

Niet zo lekker geslapen. Ontbijt bij Revolution Café samen met Anne en Mieke. Dan haalt Dinesh ons op, want 

Madan zijn auto is nog weg en hij brengt ons naar Daphakhel, want de testjes moeten opnieuw. Daarna gaan we 

even bij het vrijwilligershuis kijken en dat ziet er prima uit, niets mis mee. Dan gaan we naar de AGE groep, 



want die zitten in een nieuw gebouw. Het ziet er prachtig uit en veel ruimer en schoner. Wij betalen voor een 

jaar de elektriciteitskosten. We geven de kinderen een rugtasje, met een nijntje, een lampje, tandenborsten en 

tandpasta enz. Dinesh brengt ons naar SG en dan een wijntje op het balkon. Even rusten en dan lees ik de mail 

van onze Ingrid. De moedervlek die op haar arm is weggehaald is een melanoom en kwaadaardig. Het ziet er wel 

rustig uit, maar om zeker te zijn, moet er nog meer weggehaald worden. We storten allebei even in en vertellen 

het aan Madan, aan Anne en Mieke. Dan lopen we Thamel in met Madan en de jongens, want daar ligt een 

gigantische berg voedsel en dat is vanwege Indra Chatra. Voor de berg voedsel ligt een opgemaakt hoofd van 

een waterbuffel. De twee jongens kijken hun ogen uit. Eten bij GAIA en kennisgemaakt met Ricki van stichting 

Kumari en Miranda Slagter die bij Veldwerk werkt. Ajay en Suman komen even over een trekking praten. 

Wijntje en slapen. 

 

Zaterdag 14 September. 

’s Nachts om 02.00 uur begint het heel hard te onweren en te bliksemen en te regenen. We zijn klaarwakker! 

Toch nog een beetje geslapen. Ontbijt bij Revolution Café. Om 09.30 uur pikken we de broer van Bishnu en 

samen met een kleermaker gaan we naar Gulfatar om de maten te nemen van alle 56 weeskinderen. We worden 

ontvangen door Ama en door Raanju, die bij mij op facebook staat. We drinken wat en dan moeten de kinderen 

eerst eten en wij dus ook. Naar boven en in de keuken met zijn allen dal bhat gegeten. Wij hadden net ontbeten, 

maar ja… Dan worden alle maten opgenomen en in eerste instantie mochten wij niet de kleur uitzoeken, maar 

Ama deed dat zelf. Ze vroeg meteen ook om broeken bij de jassen. Hoe brutaal kun je zijn. Dit vind ik niet leuk. 

Na wat gebakkelei mocht ik toch de kleur uitzoeken en we kiezen rood voor de meisjes en blauw voor de jongens. 

Madan zei later: I don’t like this Ama. 

                      



 Terug naar SG en weer omkleden, want het is heel warm. Soep bij GAIA en dan lopen we naar Amrita Craft en 

kopen mooie spullen. Ook vinden we het winkeltje waar Linda de armbanden heeft gekocht. Ook hier leuke 

spullen gekocht. Tassen gekocht en dan met Ingrid gebeld. Fijn om haar stem te horen, want zien kon ik haar 

niet. Wijntje op balkon en Co pakt tasjes in. Even rusten en dan naar GAIA. Eten met Robi en Susi en we hebben 

een leuk werk gesprek. Afscheid van Anne en Mieke, want die gaan morgenochtend naar Pokhara. Maar we zullen 

ze daar weer zien. Wijntje en slapen. 

Zondag 15 September. 

Vroeg op, ontbijt op het balkon. Madan brengt ons naar de kerk. Mooie mis. We hebben zes kaarsjes gebrand, o 

a voor onze Ingrid, voor Jeane,  Ben en verder voor iedereen. Terug met de taxi. Tafelkleed gekocht en lunch 

bij Java Café. Met Madan naar Balmandir weeshuis. Alle dozen zijn nu geleegd en we hebben daar de tasjes 

uitgedeeld met deTwin Bears. Pradip legt uit wat het betekent om eenTwin Bear te krijgen. Terug naar SG en 

dan samen met Pradip winkelen van de laatste 50 euro van Esther Dol. Hij voelt zich niet lekker, zijn mond zit 

vol met ontstekingen. Maar hij wil toch met mij winkelen. We komen uit bij de winkel van ECEC. Hier zijn we al 

eens eerder geweest. Pradip zoekt mooie spullen uit en dan wil hij nog verf kopen. Drukke straat over, maar hij 

pakt mijn hand en samen lopen we naar de overkant. Op dat moment kwam er een bus aan met Nepalezen en die 

keken hun ogen uit. Zo’n jonge vent met een ”oude” vrouw!! De verfshop was weg, dus ik geef het geld aan hem en 

we drinken samen nog wat bij Revolution Café. Op mijn kamer pak ik wat paracetomol voor hem. Gedoucht en dan 

naar Bimal, we zitten weer vast in de traffic jam. Heerlijk gegeten, zelfs vis, en een lekker wit wijntje. Terug 

met de SGCP auto. Mail gecheckt en dagboek bijgeschreven. 

        

Maandag 16 September. 

Heerlijk geslapen en ontbijt bij GAIA. We lopen langs de armbandenman, Ravi en de theezaak van Prakash. Het 

is heel broeierig. Madan brengt ons naar Beads for Life. Leuk gesprek met de dames en wat gekocht. Lunch bij 

Revolution Café. Dan relaxen op het dak. Even rusten en een wijntje en wachten op Joop en Ineke die zo meteen 

arriveren in SG. Om 17.30 uur komen ze dan binnen, hartelijk weerzien met hen, na een drankje gaan ze zich 

even opfrissen. Wij spelen wat met de jongens. Met zijn vieren naar GAIA. Heerlijk gegeten. Ajay komt langs 

om over de trekking te praten en ze spreken nu iets af. Mail checken. 

Dinsdag 17 September. 

Goed geslapen. Ontbijt bij Revolution Café. We lopen naar Assan en New Road. We drinken wat op het dak van 

het Hotel Classic. We lopen langs Amrita Craft en lunchen bij GAIA. Even rusten. Co en ik gaan even naar Bishnu 

om de kleur van de hoodies uit te zoeken. Co pakt zijn tas in, want morgen gaan hij en Joop op trekking voor zes 

dagen. Eten bij restaurant Friends in Mandela Street. Prachtig restaurant, maar veel last van de muziek. We 

drinken nog koffie bij GAIA met Sambuca!  



Woensdag 18 September. 

Niet zo goed geslapen. Het is warm en de honden jankten de hele nacht. We zwaaien de mannen uit en Ineke en 

ik gaan samen ontbijten bij Pumpernickel. Met Madan gaan we naar Daphakhel. Leuk weerzien voor Ineke. De 

hygiëne testen waren eigenlijk allemaal wel goed, alleen in de keuken was nog wat te vinden. Guni print het 

verhaaltje van Co uit. We eten lekker noodle soep. Ik bel Pradip, want ik kreeg ineens een idee. In de Holland 

Building hangt een Hollandse klomp met daarop de letters Holland Building. Ik heb nu een klomp mee voor het 

Holland House in Pokhara. Ik vraag of hij van de week even langs kan komen om te kijken of hij iets op deze 

klomp kan schilderen. We relaxen wat en zitten op het balkon. Ineke heeft voor de jongens lego meegenomen en 

wij hebben dat samen in elkaar gezet. Om 19.00 uur naar Revolution Café. We hebben heerlijk gegeten met twee 

voorafjes van het huis. Koffie in SG. Ineke en ik checken onze mail en proberen Joop te bereiken. De mannen 

hebben vandaag ruim zeven uur gelopen. Co vindt het zwaar. We gaan slapen en het is raar dat Co er niet is. Dit 

is in al die jaren nog nooit gebeurd. 

 

Donderdag 19 September.  

Gisteren Tashi en zijn broer Pasang gebeld. Goed geslapen, maar om zes uur klaar wakker. Gewassen en mail 

gecheckt wat gisteren niet ging. Heerlijk ontbijt bij New Orleans café. Mijn maag voelt een beetje raar, maar 

dat komt door de warmte denk ik, voor de rest voel ik me prima. Met Dinesh naar Bodenath area om naar Maiti 

Griha te gaan. Hier woont en werkt Pema, de Nepalese partner van Annik. Aardige vent. We hebben eerst een 

leuk gesprek en dan laat hij het huis zien. Ziet er allemaal prima uit. Ik heb hier ook tasjes uitgedeeld met o a 

de nijntjes. 

                   

 



 Ineke en ik lopen naar de tempel en eten daar lekker soep op het dakterras van het welbekende restaurant. We 

lopen twee rondjes en gaan met de taxi weer terug naar SG. Onderweg stappen we even uit om bij Bj te kijken. 

Hij tekent even niet, want hij heeft last van zijn nek en daardoor hoofdpijn. Dan komt Pradip met een 

verpleegster van Balmandir om de klomp op te halen. Hij zal hier Holland House op schilderen. Het regent, dus 

we zitten voor op het balkon. We drinken een wijntje en gaan naar GAIA. Er is zeker net een vliegtuig binnen, 

want het zit helemaal vol! Geen plek voor ons, dus we moeten binnen wachten. Als er een tafeltje vrij komt, 

kunnen we buiten eten. Er zit een hele groep mensen te wachten op hun eten en dat blijken de Flying Carpenters 

te zijn met Sjoukje, die nog bij ons thuis is geweest. Ze herkende me niet, maar het stel van SERC herkende mij 

wel. Even met ze zitten kletsen en toen lekker gegeten. Spaghetti met tomatensaus en kaas. We drinken onze 

koffie bij Revolution Café, waar het heel stil is. Mail checken en slapen. 

Vrijdag 20 September. 

Goed geslapen, gedoucht en wat uitgewassen. Ontbijt bij Northfield Café waar we ook een warm welkom kregen, 

vooral van de baas!!!! Lekker ontbijtje en we kregen 10 % korting. Met Madan naar Bhaktapur en lekker 

rondgelopen. Dan zie ik het bord van Bhaktapur Guesthouse hangen met pijlen die een kant opwijzen. En dan zie 

ik ineens Krishna van Suvadra die heel verbaast reageert: Corrie, you here??? Warm welkom en hij vertelt dat 

Joyce geen partner meer is, maar donor en dat er geen ruzie is. We krijgen een rondleiding van een mini mensje 

en Krishna laat ons het guesthouse zien. Dat ziet er geweldig mooi en schoon uit. We gaan even shoppen, eten 

een soepje op het plein en dan komt er een gigantische demonstratie langs van vrouwen die voor hun rechten op 

komen.  Met de taxi terug naar Thamel en een biertje bij Revolution Café. Even rusten en dan voor een pizza 

naar Road House. We delen er een samen. Lekker glaasje witte wijn erbij. We drinken onze koffie bij GAIA en 

die is van het huis. Even met Ingrid gebeld, maar de verbinding was slecht. Ook even met Co gesproken via de 

telefoon van Ineke. Alles gaat goed, behalve zijn suikerspiegel is niet goed. Maar ze genieten wel. Wijntje en 

slapen. 

 

Zaterdag 21 September. 

Slecht geslapen. Blaffende honden, het is heel warm en mijn been doet zeer. Er is veel lawaai buiten. Vroeg 

ontbijt en met Dinesh naar de kerk. Kaarsjes gebrand. Mooie mis. Koffie bij Java Café. Omgekleed en relaxen 

op het balkon. Pradip komt langs en neemt de klomp mee om te beschilderen. Rondje gelopen en soep bij 

Revolution Café. Even gerust met een wijntje en dan komt Pradip de klomp terugbrengen en deze ziet er 

schitterend uit! Eten bij GAIA. Erg druk. Koffie met Sambuca. Wijntje, email checken en slapen, hoop ik!   



          

Zondag 22 September.  

Heerlijk geslapen, gedoucht en ontbijt bij de Weissen Bakery. Koffie bij GAIA. Ineke koopt een paar broeken. 

Relaxen op het balkon. We lakken elkaars teennagels. Mijn been doet zeer, even ingesmeerd. Soep bij New 

Orleans Café. Madan, Matthew en een Japanse man zijn het balkon aan het schoonspuiten. Alle stoelen krijgen 

een beurt. De planten worden geknipt. Wij zijn ook een beetje nat, maar dat is wel lekker. Met Madan naar 

Dambar, maar nog niet alles is klaar. Terwijl wij daar zijn, komt er een vrouw binnen en hij gaat gewoon met haar 

verder. Ik word gewoon vergeten. Dit is geen zaken doen. De voorkant van zijn huis ziet er ook alzo protserig 

uit! Relaxen op het schone balkon. De oude lamp is hier verwijderd, want die was te vies om aan te pakken en 

Ineke koopt een nieuwe lamp om op te hangen. Het giet!!!! De mannen gesproken en morgenochtend zijn ze weer 

thuis. Om 19.30 uur naar Revolution Café. Het eten smaakt goed, de koffie drinken we in Mandela street, boven, 

maar ze gaan al op tijd sluiten. We kletsen nog even op het balkon, checken onze mail en slapen. 

Maandag 23 September. 

Niet lekker geslapen, ik had ontzettende kramp in mijn linkerbeen, nu doen allebei mijn benen zeer. Kamer 

opgeruimd en ontbijt bij GAIA. We lopen samen naar Assan en kopen bloemenslingers voor de mannen. Ik heb 

wat was gedaan en dat droogt lekker op het balkon. Onze kamer wordt ook schoongemaakt. Ineke en Joop 

verkassen naar de voorkamer voor een weekje. Soep bij Revolution  Café en na even gerust te hebben zijn daar 

de mannen. Co is best wel moe, zijn suiker is ontregeld, maar hij is wel trots dat hij dit gedaan heeft. Vanavond 

eten we bij Madan en Samjhana. Het smaakte lekker. Nog even nakletsen op het balkon en slapen. 

Dinsdag 24 September. 

Slecht geslapen. 02.30 uur werden we wakker door die rot honden. En toen begon het ook nog te onweren en 

heel hard te regenen. Gedoucht en het spettert nog steeds. Ontbijt bij Pumpernickel en we nemen ook broodjes 

mee voor de lunch. Met Madan naar het Lele park. Altijd weer fijn om hier te zijn. Als we terug zijn, even 

rusten en biertje bij GAIA. Niek Groenewoud komt er even bijzitten. We gaan naar Amrita Craft en even langs 

Bj. Eten bij GAIA met een flesje wijn. Nog even nakletsen bij Madan en mail checken voor het slapen gaan. 

                                        



Woensdag 25 September. 

Redelijk geslapen, ontbijt bij Revolution Café. Madan en de jongens brengen ons naar het vliegveld. Goede 

vlucht. Lekker biertje in het Vagabond Guesthouse en we gaan lunchen. We zitten net en dan begint het weer 

ontzettend hard te regenen. Alles wordt een grote plas . We rusten even op de kamer. Het is heel warm. Kiran 

en Luni gebeld. Met zijn vieren vullen we de tasjes voor de opening. Anne en Mieke komen ons verwelkomen. Dan 

de straat op. De winkels zien er allemaal prachtig uit en de stoepen zijn verbreed. We laten een kopie maken van 

het verhaaltje over Ben. We eten heerlijk bij Once Upon a Time. Wijntje, mail checken en slapen. 

Donderdag 26 September. 

Goed geslapen, gedoucht en ontbijt. Co en ik gaan naar Luni en hebben een gesprek met haar. De auto van Sathi 

Sansar brengt ons terug. Koffie bij Black en White en om 12.30 uur lunchen met Joop en Ineke. Om 15.00 uur 

worden we door Kiran opgehaald, tenminste, dat dachten we, maar dat werd een uur later. We gaan naar het 

Holland House en ook Joop en Ineke vinden het prachtig. Kiran en een aantal andere mannen versieren alvast het 

gebouw met Nepalese vlaggen. Er is al iemand die er dag en nacht gaat waken. Toen we teruggingen zaten we 

ineens in een Rotary meeting en dan begint iedereen te klappen voor je. Ik was een beetje overbluft. Toen 

moest ik ook naar voren komen en kreeg een vaantje van de Rotary Pokhara en een boek voor iedereen. We 

kregen ook nog bloemetjes. Dan gaan we terug en drinken een biertje bij Hungry Eye. Daarna lekker pizza bij 

een Italiaans restaurant. Als we terug zijn in het guesthouse, komen Rinzin, Tashi en hun dochter. Gezellig met 

ze zitten kletsen. Tashi heeft zijn been in het gips. Ongelukje met de motor. Daarna nog even op het balkon met 

Joop en Ineke. Mail checken  en proberen te slapen ondanks de warmte. 

Vrijdag 27 September. 

Het is nog steeds warm. We halen broodjes bij Pumpernickel Café en met Kiran weer naar het Holland House. 

We blazen de ballonnen op, hangen de Nederlandse vlaggetjes op. Joop zorgt ervoor dat de schilderijen van 

Yvonne opgehangen kunnen worden. De klomp wordt opgehangen en ook het stukje van Ben. Het ziet er prachtig 

uit. De mensen uit het dorp komen om het veld gelijk te maken en alles wat ze wegknippen, wordt meteen 

verbrand. Om 12.30 uur terug en dan komen we langs het Mountain Museum. We gaan dit even bekijken en daar 

is de moeder van Rinzin. Ze is heel verbaasd en we krijgen een hartelijk welkom. Ze geeft ons een privé 

rondleiding. Als we terug zijn, eten we ons broodje op het balkon op met een biertje. Even rusten, douchen en 

daar is Bimal met dr. Chendra van de Rotary. We drinken even koffie met hen in een ander hotel en dan gaan we 

naar een resort met een zwembad, want hier is het diner van de Rotary club. De dames hebben allemaal mooie 

gekleurde kleding aan. Het eten was lekker en ook de wijn! We voelen ons echte VIPS! Terug op de kamer mail 

checken, wijntje en proberen te slapen.   

           

 



Zaterdag 28 September. 

Het heeft de hele nacht geonweerd en gebliksemd. Daarnaast heeft het ook gehoosd van de lucht. Op tijd op en 

ontbijten en dan op naar het feest. Eén van de Rotary mensen brengt ons, Ineke en Joop en Mieke en Anne. 

Toen we aankwamen, waren er al een heleboel vrouwen bezig om sel roti’s te maken, dit is speciaal festival 

voedsel, vooral met Tihar. Er stond een tent en het was al een drukte van belang. Om 09.45 uur begon het feest. 

Er kwamen wat mensen van de Rotary en toen de chief guest binnenkwam, vormde zich een rij van vrouwen die 

aan iedereen bloemetjes uitdeelden. Toen waren wij ook aan de beurt en met onze handen vol bloemen liepen we 

naar de tent. Wij moesten gaan zitten en toen begonnen de verplichte handelingen. Het uitdelen van mooie 

gebedssjaals en er werden speeches gehouden. Anne neemt foto’s met mijn camera en Ineke maakt een video 

opname. Ondertussen kwamen ook de kinderen van Sathi Sansar met hun verzorgers binnen en ook die kregen 

allemaal een welkomst sjaal. Er werd gezongen door de kinderen.     

                              

Ondertussen zag ik ook Rinzin, Tashi en hun dochter. De echte opening was het doorknippen van een lint door 

een van de kinderen met hulp van mij en een ander lint door de chief guest. Op dat moment werden alle 

bloemetjes over ons heen gegooid. Toen mocht datzelfde jongetje een doek van de plaque aftrekken en daar 

stond het: HOLLAND HOUSE met de drie logo’s van SHBN, SGCP en Karuna Deep foundation. Prachtig!! Er werd 

eten rondgedeeld en het smaakte prima. De sel roti met een prutje van sperziebonen en nog wat andere groente. 

De kinderen van het dorp zongen een volksliedje. Ik lees ook een korte speech voor en die wordt vertaald door 

Lajali. Co bedankt ook nog een aantal mensen en dan krijgen we een token of love, uitgereikt door Kiran, ook 

Ineke en Joop krijgen er een. Dan is het afgelopen en gaan we met hetzelfde busje terug. Eerst maar even 

lekker douchen, want alles plakt aan ons lichaam. We drinken een lekker koud biertje en zeggen Bimal gedag, 

want die vertrekt vandaag alweer naar Kathmandu. Wij gaan morgen. Om 17.00 uur naar Rinzin en Tashi en daar 

hebben we in de tuin heerlijk zelfgemaakte mom o’s gegeten. Het werd wel donker, maar we zaten nog steeds in 

onze hemdjes buiten, zo warm. Afscheid van hen en terug naar de lakeside. We drinken nog ergens koffie en een 

wijntje op de kamer en gaan dan slapen. Het was een prachtige en enerverende dag om nooit te vergeten. 

Zondag 29 September. 

 Goed geslapen. Tas gepakt en om 07.00 uur ontbijt bij Babita. Afscheid van Anne en Mieke en we geven ze een 

rupee in zilver gevat door Dambar. Dan geeft Mieke aan Ineke een kookboek en ik krijg een ring om mijn vinger. 

Wat een pracht mens!! Met de taxi naar het vliegveld en dan komt Kiran nog even afscheid nemen. We drinken 

koffie en thee en dan gaan we vliegen. Goede vlucht en Madan belde al dat hij ons zou ophalen.  Geluncht bij 

Revolution Café en even lekker douchen. Heerlijk om weer hier te zijn, want onze kamer is lekker koel. Tas weer 

uitgepakt en wat spullen uitgewassen. Onze laatste week gaat alweer in. We spreken met Bj af dat we morgen 

samen gaan ontbijten. We gaan even naar Bishnu en de hoodies zijn vrijdag klaar. Wijntje bij GAIA en even 

rusten. Er is geen internet, dus we puzzelen wat op het balkon. We gaan weer eten bij Friends, want Joop en 



Ineke trakteren. Niek was er ook en kwam gezellig bij ons zitten. De muziek is nog steeds niet onze keus, maar 

het was niet meer zo hard. Heerlijk gegeten! Koffie en dan naar de kamer. 

Maandag 30 September. 

Goed geslapen. Ontbijt met Urmo, want Bj is ziek. We kopen nog wat spullen bij hem. Met Joop en Ineke naar 

Bodenath en lopen weer langs de stupa. Lekker soepje bij View Himalayan. We lopen naar de Sechen Monastery, 

een prachtig klooster en een mooi complex. We gaan even bij de monniken zitten die hun mantras zingen. Terug 

met de taxi, relaxen douchen en omkleden. s’ Avonds naar Dambar om het zilver op te halen. We eten daar ook 

met wijn en whisky. Vader kwam bij ons zitten en Janna kwam gedag zeggen. Sannani bleef op de gang, mocht 

niet in de keuken en ook niet koken, want ze was ongesteld. Dan ben je onrein en moet ze vasten. Terug naar SG 

en slapen. 

Dinsdag 1 Oktober. 

Ontbijt bij GAIA en een beetje rommelen op de kamer. Om 13.45 uur naar Balmandir met kleertjes uit 

Enkhuizen. Pradip laat zien wat we samen gekocht hebben en we blazen ballonnen op. De kinderen herkennen ons 

nu en ook Nimi was heel tevreden. Pradip loopt met ons mee naar de kinderafdeling en daar geven we de 

kleertjes af. Rondleiding door het gebouw en hij laat trots de nieuwe kamer zien van de tigers (kinderen van het 

care centrum). Op de terugweg brengen we ook nog de Ierse mutsen naar een Ierse pub, waar we een Guinness 

drinken. Dit was heel duur, ongeveer 6,50 euro! Gedoucht en dan naar GAIA. Pradip eet met ons mee en het was 

heel gezellig. De drie studenten van het HAN komen aan en we verwelkomen ze. We drinken wat met ze en dan 

slapen.       

          

Woensdag 2 Oktober. 

Vroeg wakker. De Duitsers gaan weg en zijn heel luidruchtig. Co staat ook vroeg op en gaat met Joop naar de 

Swayambunath lopen. Ineke en ik ontbijten bij Revolution Café. Daarna gaan we met Samjhana winkelen. Ze 

krijgt van ons een nieuwe khurta voor het Dasain festival. Ze kiest een mooie kleur uit. Dan weer terug naar SG 

en als de mannen terugkomen gaan we lunchen. De tassen voor Thea opgehaald en we gaan even rusten. Om 16.30 

uur komen Tashi en Sonam en we hebben een leuk gesprek. Dan gaan we naar Anju. Die woont nu in een prachtig 

huis. Ze heeft lekkere pakoda’s gemaakt, er staan nootjes en kroepoek. Als Co een kroepoekje eet, krijgt hij 

weer een allergische reactie in zijn keel. Madan brengt ons snel naar SG en Co gebruikt een epi pen en daarna 

meteen naar de CIWEC kliniek. Daar komt meteen hulp en ze brengen Co naar de Intensive Care en gaan hem 

meteen behandelen. Hij moet wel vannacht blijven, maar hier is goede hulp. Madan en ik gaan nog een keer naar 

het ziekenhuis om Co zijn medicijnen te brengen en zijn toilettas. Wij gaan dan samen terug naar Anju, waar 

iedereen erg geschrokken is. Madan krijgt zijn dal bhat en dan gaan we met zijn allen terug naar SG. En dan 

maar proberen te slapen. 



Donderdag 3 Oktober. 

Redelijk geslapen. Het regent. Ontbijt bij Revolution Café met Joop en Ineke en ook daar schrikken ze van mijn 

verhaal. Krishna wil meteen ontbijt voor Co maken. Ik bel het ziekenhuis en dan belt Co terug, hij moet nog even 

blijven, want het is nog niet over. Dan ga ik maar met Joop, Ineke, Marcelin en de drie meiden naar Daphakhel. 

Ik geef ze een rondleiding. Op de terugweg belde Co dat hij naar huis mocht. Madan en ik halen hem op en dan 

komt Pradip nog even langs om hem gedag te zeggen. Hij was zo bezorgd! We relaxen op het dak. Joop voelt zich 

ook niet goed, hij loopt vreselijk te hoesten en heeft koorts. We eten bij Northfield Café, koffie bij Revolution 

Café en dan slapen.     

Vrijdag 4 Oktober. 

Dit is onze verlovingsdag, 44 jaar geleden! Co heeft een mooi cadeau voor mij gekocht. Een prachtige hanger 

met het OM teken voor aan de muur. Het regent weer. Ontbijt bij GAIA en met Madan en de meiden naar 

Daphakhel om nu echt gedag te zeggen. Iedereen is blij om Co te zien. Gesprek met Bimal. Dan rijden we door 

naar de school van Rashmi. Een vreselijke hobbelige weg, dwars door de velden. We krijgen een rondleiding en 

het ziet er allemaal wat armoedig uit, maar ze krijgt ook geen subsidie en moet het van de giften doen. Wij 

geven haar wat geld, want ze doet heel goed werk. Op de terugweg gaan we er nog even uit bij een dorp 

Bungamati, waar prachtig houtsnijwerk wordt gemaakt en we kopen twee buddha’s en een zon. Thuis omkleden en 

na een wijntje op de kamer gaan we met onze familie en Madan en Samjhana en kinderen eten bij Revolution 

Café.We krijgen een berichtje van Ingrid en alles is, god zij dank goed. Wat een opluchting! Wijntje op het 

balkon en slapen. 

 

Zaterdag 5 Oktober. 

Het regent en het blijft regenen. Ontbijt bij Northfield Café. Toen kwam die engerd weer langs die een uur van 

mijn tijd wilde, want ik was zo beautiful!! Terug in SG vast alle medicijnen nagekeken en even naar Bj om gedag 

te zeggen. We drinken thee en nemen dan afscheid. Dit is echt zo’n dag dat we overal afscheid nemen, niet leuk. 

Met Madan naar Gulfatar en daar de hoodies uitgedeeld. Ik denk dat de kinderen wel blij waren. s’ Middags 

komt Pradip van dit weeshuis ook om zijn hoodie op te halen. Even relaxen en bij GAIA eten. We geven Ineke 

een rupee en Joop een cd en wij krijgen een geluksolifantje. Nog even buiten op het balkon en dan gaat onze 

laatste nacht in. 



              

Zondag 6 Oktober. 

Ontbijt op het dak en naar de kerk met zijn vieren. Mooie mis en we branden weer kaarsjes, nu uit 

dankbaarheid. Daarna koffie bij Java Café en koffers pakken. Het is best weer veel! Maar we laten ook weer 

veel hier. Lunch bij GAIA en daar zit René, wat zijn we blij om hem te zien. Bimal is er ook en we lunchen samen. 

René is nog best wel labiel en er dringt veel niet tot hem door. We douchen voor de laatste keer en relaxen. 

Pradip komt gedag zeggen. Wijntje met Joop en Ineke en dan nog even naar Revolution Café. Ook hier gedag 

gezegd en nog wat gedronken. Dan afscheid van Ineke en Joop, want die vertrekken twee uur eerder. Even 

rusten en dan moeten wij afscheid nemen van Samjhana en de kinderen. Madan brengt ons naar het vliegveld. 

Koffers weggebracht en even lekker in het mooie restaurant wat gedronken. Op tijd vertrokken en we komen 

eerder in Doha aan. We drinken koffie en checken onze mail. Dan om 04.00 uur naar Londen en dan duurt het 

een half uur langer voordat we mogen landen. Het is heel mistig. Daardoor zijn alle vluchten van slag. We eten 

een lekker broodje en wachten. Dan krijgt Co een uitgebreide security check, alles moet zijn tas uit. En dan 

eindelijk naar Schiphol, waar Joop en Ineke op ons wachten. De tassen waren er heel snel. We hevelen de spullen 

die zij voor ons hebben meegenomen over naar onze koffers. En dan naar de auto. Heerlijk naar huis, waar het 

lekker warm was. Bloemen van Sandra en van Lia. Heerlijk om weer thuis te zijn. Het was een mooie, prachtige 

vakantie met veel hoogtepunten, maar ook een paar dieptepunten! 

   


