
Nepalreis van 24 september tot en met 22 Oktober. 

Donderdag 24 September. 

Na een paar hectische dagen en na een prachtig 

Voetprints weekend, zijn we nu klaar voor vertrek 

naar Nepal. Koffers gepakt, de kinderen en 

kleinkinderen gedag gezegd en om half 11 komt Sjef 

ons ophalen. Hij brengt ons naar Schiphol. Alle bagage 

gaat door de douane, iets zwaarder, maar geen 

probleem. Om 14.00 uur gaan we aan boord. Om 

14.45 uur gaan we de lucht in. Na 3 ½ uur komen we 

in Instanbul aan en om 20.35 uur lokale tijd weer de 

lucht in. Lekker eten en een wijntje en ik kijk twee 

leuke romantische films. We hebben wat meer 

ruimte, want van de vier stoelen zijn alleen onze 

stoelen bezet. Om 06.30 uur landen we en daar staat 

Madan met de bekende bloemenslingers. Blij hem te 

zien. Het is rustig op straat, want het is nog vroeg. 

Madan vertelt dat er nog maar voor twee dagen 

benzine is omdat India de grens heeft gesloten. Zij 

steunen een groep in het zuiden die het niet eens zijn 

met de grondwet die afgelopen 20 September bekend 

is gemaakt. Als we bij Souvenir Guesthouse 

aankomen, blijkt er een enorme troep te liggen. Door 

de aardbeving is het gebouwtje dat Madan verhuurt 

beschadigd en daardoor ook de muur van de keuken. 

Deze is nu helemaal neergehaald en dat veroorzaakt 

een grote bende in de tuin. We zeggen tegen Madan 

dat we zo zijn guesthouse niet kunnen aanbevelen 

aan andere mensen en dat neemt hij ter harte. We 

krijgen even een andere kamer, maar kunnen vast 

onze koffer een beetje uitpakken. We gaan voor een 

broodje naar Revolution Café, waar we hartelijk 

worden verwelkomd. De jongens van Madan zijn ook 

blij ons te zien, ik bel Pradip en die komt morgen. 

Nelson is er en we geven hem het cadeautje van Paul. 

En dan als verrassing zijn daar Pasang en Tashi. 

Heerlijk om ze weer te zien. Ze brengen de bekende 

welkomst sjaals, maar ook een grote lijst met daarin 

een letter of appreciation!!!  En ook twee mooie 

bloemenmanden, dit allemaal voor de hulp die wij als 

stichting hebben gegeven voor Sermathang. Gezellig 

gekletst en dan ga ik even lekker douchen. Om 13.00 

uur komt Chitra, die ons uitleg geeft over zijn bezoek 

aan de Holland House in Bharat Pokhari. Geen goed 

nieuws, maar misschien kan hij met zijn stichting ons 

gebouw gebruiken, dat zou mooi zijn. We drinken een 

biertje en gaan dan even rusten. Bimal komt even 

gedag zeggen en dan naar Gaia, ook hier een hartelijk 

welkom. Het eten hoeven we niet te betalen. We 

drinken koffie bij Revolution  waar goede live muziek 

is. De Ninad band, geweldige gitarist. Dan toch echt 

naar bed om 22.00 uur.  

 

 

Zaterdag 26 September. 

Heerlijk geslapen tot 08.00 uur. Ontbijt bij Revolution. 

We pakken een aantal dozen uit. We gaan naar een 

winkel om een khurta uit te zoeken. Als we bij Java  

Café zitten, komt Anouk binnen. Even lekker gekletst. 

Samjhana mag kleren komen passen en is blij met 

haar jassen van Dirk de Wit mode. Om 18.00 uur komt 

Pradip, heerlijk hem weer te zien. We eten samen bij 

Gaia. Ook René is weer in Nepal. Post gecheckt en 

slapen. 

Zondag 27 September. 

Vroeg op, douchen en naar de kerk. De taxi is duur, 

vanwege het benzine probleem. Ik geef de priester 

een envelop met geld en vraag hem of hij alle 167 

mensen wil herdenken die morgen 23 jaar geleden 

zijn verongelukt. Hij noemt Ben driemaal, heel 

ontroerend. We steken buiten kaarsen aan en een van 

de bloemenmanden blijft hier staan. Ontbijt bij 

Revolution. En we gaan weer dozen uitpakken. 

Ondertussen is Jos Bus in de kamer achter komen 

wonen, hij is dus bij Dambar weg. Arjun komt met het 

bestelde zilver en we bestellen nog wat. Dan komt 

Krishna van Revolution met zijn vrouw en die neemt 

een aantal kleren mee. Pradip komt helpen en hij 

neemt Sangeeta mee. Ook zij kiest een aantal jassen. 

Pradip neemt heel veel kinderkleren mee voor zijn 



dorp. Dat kan hij niet op zijn motor meenemen, dus 

wordt er een riksja geroepen, die momenteel veel 

werk hebben. Er wordt onderhandeld en deze man is 

heel blij. Hij vraagt 300 rupees (ongeveer 2,85) en hij 

krijgt 500 rupees.  Pradip en Sangeeta er achter aan. 

We eten bij Revolution en dan lekker slapen. 

 

 

Maandag 28 September.  

23 jaar geleden alweer!!!!! Redelijk geslapen, het is 

best wel warm. Ontbijt bij Pumpernickel en we nemen 

lunch mee. We zouden vandaag naar Daphakhel, maar 

alleen de even nummers mogen rijden, dus we gaan 

morgen.  We kopen sjaals en dan komen de vrouwen 

van Raj en Indra shoppen. Mooi om te zien hoe die 

vrouwen bezig zijn. Met volle tassen gaan ze weg. 

Samjhana is ook blij met haar kleren. Dan gaan we 

met de taxi naar dididai room. Fijn om iedereen weer 

te zien. We geven spullen af en dansen met de 

kinderen. Even relaxen op de kamer met een wijntje. 

Skypen met Floor en Lieke en Ingrid. Eten bij Dambar. 

Jos en Lex gaan ook mee. Fijn om hier weer te zijn. We 

kopen nog wat spullen en ik krijg een heel mooie 

armband. Moeder van Dambar heel verdrietig om de 

dood van haar zoon. Vader is nog steeds ondeugend. 

Ik heb Sannani een setje van Ellen gegeven. Dambar 

brengt ons weer thuis. We kunnen niet onze post 

checken, want er is geen wifi! 

 

 

 

Dinsdag  29 September. 

Goed geslapen, gedoucht.  Ontbijt bij Pumpernickel en 

lunch mee. Madan heeft een truck geregeld en daar 

gaan alle orthopedische spullen in. Zijn kamer 

beneden is nu leeg en ook de andere kamer hebben 

we leeggemaakt. Co en ik met de chauffeur voorin. 

Het is druk op de weg, ondanks het benzine tekort. In 

Daphakhel aangekomen zien we dat de halve staf er 

maar is, Bimal is er niet en ook geen kinderen. Met 

Pappu en Santos brengen we alles naar de vocational 

units en daar gaan de mannen de spullen in elkaar 

zetten. Ik maak ze schoon. Het is heel warm. Iedereen 

krijgt wat te drinken van ons. Het werk gaat heel 

voorspoedig en dan brengt Binesh ons een stuk 

verderop en daar vandaan nemen we een taxi. Even 

relaxen terwijl er cement wordt gestort op het dak 

van de toilet units, die op de plek van de keuken 

zullen komen in SG. Maar we slapen toch even. 

Opfrissen en mail gecheckt. Eten bij Gaia en daar 

komt René er gezellig bij zitten. 

 



 

Woensdag 30 September. 

Vroeg wakker. Om 08.00 uur komen de drie studenten 

binnen. We verwelkomen ze en gaan met ze bij Gaia 

ontbijten. Even met ze door Thamel gelopen. Vandaag 

geen plannen, dus relaxen. Soep bij Revolution. Dan 

shoppen. We kopen tassen en sjaals en naar Amrita 

Craft. Daar kopen we armbandjes, kettingen, sjaaltjes, 

gebedsvlaggetjes en wat zilver. Met Bimal leuk 

gesprek op het balkon. Eten bij Revolution. Vroeg naar 

bed, geen internet!! 

Donderdag 1 Oktober. 

Douchen. Toilet zit verstopt. Madan gaat het laten 

maken en er komt nu een grotere afvoerpijp. Ontbijt 

bij Gaia. Even terug naar een shop waar we gisteren al 

waren en armbandjes gekocht. Koffie bij Revolution, 

maar eerst even gelegen met een paracetamol, want 

ik heb een beetje hoofdpijn. Om 12.30 uur komt 

Pasang en samen met hem naar de meeting met de 

Shikshya foundation. Goed gesprek en hij krijgt groen 

licht voor nog meer solar lampen. Een drankje bij 

Revolution om het te vieren. Even relaxen en dan eten 

bij Gaia, lekker gegeten. Mail checken en slapen. 

 

Vrijdag 2 Oktober. 

Redelijk geslapen. Ontbijt bij Northfield café en ook 

hier worden we vriendelijk verwelkomd. Ook hier 

heeft de aardbeving huis gehouden en er wordt nu 

herbouwd met ontzettend veel herrie. Koffie bij New 

Orleans. Steentje gekocht voor Nelson voor good luck 

onderweg. Kamer wordt schoongemaakt. Beetje 

rondgelopen en spullen gekocht. Pradip zou komen, 

maar hij komt niet! Eten bij Revolution. Live muziek, 

heel goede gitaarmuziek. Lekker gegeten, fish and 

chips. 

Zaterdag 3 Oktober. 

Ontbijt bij Gaia en met de taxi naar Bag Bazaar om 

mijn khurta op te halen. En ja hoor, ik was er al bang 

voor, het zit allemaal veel te strak. De mannen vinden 

het mooi, maar ik kom er amper in. Dus wordt het iets 

uitgelegd. Weer passen en nog steeds te strak. Dan zit 

het eindelijk goed. Ook de broek wordt smaller 

gemaakt. We hebben een matje gekocht voor onze 

kamer en gaan terug lopen. Soep bij Revolution en 

even relaxen. ’s Middags rondje Thamel gelopen en 

toen kwamen we bij Thakur uit. Leuk gesprek met 

hem. Wijntje op de kamer en om 17.00 uur naar het 

huis van Anju. Ook hier hartelijk welkom door de 

meiden en Anju en Mana, Madan zijn broer. Lekkere 

kipstukjes en daarna dal bhat, die was wat minder. 

Pratyus danst voor ons. We kopen nog wat sieraden 

en gaan terug naar SG. Koffie bij Revolution. 

Zondag 4 Oktober. 

Vandaag 46 jaar geleden verloofd! Er wordt gezegd 

dat de grens weer open is. Ontbijt bij Gaia en dan naar 

Sunil. We beloven hem wat geld voor zijn dorp en ik 

maak het over via Western Union. We kopen ook nog 

wat sjaals bij hem. Hij geeft mij een ketting uit 

dankbaarheid. Koffie bij Java Café en dan naar Ali, de 

zilversmid. Het is nog steeds warm. Maar eind van de 

middag koelt het gelukkig wat af. Lunch met Anouk en 

haar man Yogen, gezellig. En er belt ook nog een 

jongen Shekar, bekende van Aylin en Karin, de vorige 

studenten. Hij komt vanavond. Pasang belt ook nog. 

Om 15.00 uur is Pradip er en we lopen naar New 

Road. We gaan een beamer voor Bal Mandir kopen en 

we slagen. Als we terugkomen is deze Shekar er en hij 

heeft een heart breaking verhaal, dus we geven hem 

5000 rupees.(ongeveer 49 euro). Wijntje en eten bij 

Revolution. 



 

Maandag 5 Oktober. 

Douchen, maar het water is koud. Dus kunnen we aan 

de overkant douchen. Ontbijt bij Revolution. Om 

10.00 uur komt Pasang en we gaan naar zijn huis. 

Tashi is er ook en we hebben gezellig gekletst. Dan 

lopen we naar de school van Sonam. Ook deze school 

is geraakt en de kinderen zitten in voorlopige klassen 

gemaakt van zinken platen. Sonam is er niet. Pasang 

vertelt trots dat Sonam een cheque heeft ontvangen 

van 18.000 rupees, ongeveer 175 euro. Vanwege zijn 

goede resultaten op school. Rondje Bodenath. Even 

relaxen in SG en met Pradip en Kalpana eten bij 

Revolution. Gezellig zitten kletsen. Mail checken. 

 

Dinsdag 6 Oktober. 

Heerlijk geslapen en ontbijt bij Gaia. Pam komt bij ons 

zitten en stelt ons voor aan Aida, een Nederlandse 

vrouw. Om 10.30 uur komt Manoz en die brengt ons 

naar Himalaya Inn en daar wachten we op Anouk. Ze 

laat ons wat winkeltjes zien, allemaal fair trade. En 

dan zien we ineens Anita, Bimal zijn vrouw, heel 

toevallig. Lunchen bij een leuk tentje en dan lopen 

naar het huis waar Anouk woont. Onderweg 

onafzienbare rijen auto’s en schoolbussen die 

wachten op een beetje benzine. Vriendelijk welkom 

door de ouders van Yogen. En ze leren ons hoe je 

momo’s maakt en dit valt nog niet mee. Ze smaken 

heerlijk!! Met de taxi terug. Even relaxen en koffie bij 

Revolution. Wijntje op de kamer. 

 

Woensdag 7 Oktober.  

Goed geslapen. Douchen en proberen wat te regelen 

voor vandaag en morgen. De cp dag gaat niet door, 

jammer! Dan krijg ik een berichtje dat Myrthe bij 

Revolution is en gaan we haar eindelijk ontmoeten. Ze 

zit met een aantal jonge mensen, uit Duitsland, Nieuw 

Zeeland en Nepal. Ze hebben hun actie “bring 

thoughts into action”. En ze doen goede dingen in de 

dorpen. Dan kunnen we toch een taxi krijgen, wel 

duur, maar nu kunnen we naar Kopila, het project van 

Bimal zijn vrouw Anita. Er zijn maar 8 kinderen en die 

slapen. We worden  weer vriendelijk ontvangen en we 

brengen t shirts en ballonnen voor alle kinderen. Maar 

ook spekkies van onze buurvrouw Lia. We krijgen een 

kleine lunch en mooie tekeningen. Kinderen worden 

wakker gemaakt en nadat ze even zijn opgefrist gaan 

we met zijn allen op de foto. Terug naar Revolution 

voor een biertje. De vriendin van Myrthe, Judith, haalt 

de laatste waka waka lampen en wat kleding  op. Even 

relaxen. Pizza bij Roadhouse en koffie bij Revolution.  

 



 

Donderdag 8 Oktober. 

Goed geslapen, ontbijt bij Gaia. Dan komt de taxi 

chauffeur van gisteren en die brengt ons naar 

Govinda. Dit was heel emotioneel. Zijn vrouw met een 

kaal koppie, zijn dochter ziek. Ik was zo ontroerd en 

toen ik het armbanden setje van Ellen gaf, moest ik 

huilen. En zij is zo sterk. Dan naar het weeshuis als 

verrassing en daar waren de kinderen en  Sanjeev, 

Pradip, Ishwor en Ama. Als de kinderen binnen 

komen, krijgen ze ook een shbn muts en een van de 

meisjes omhelst mij. Leuk om ze allemaal te zien. De 

school wordt weer opgebouwd. Afscheid van 

allemaal. Dan belt Bimal en vraagt of we ons 15 jarig 

bestaan kunnen uitstellen tot na Dashain. Maar dan 

zijn wij alweer thuis. Dan wordt het me toch even te 

veel. Hier word ik toch wel heel kwaad over en ook 

bedroefd. Hij belooft om iets anders te regelen. Lunch 

bij Gaia. Ook hier is het rustig. Dan lopen we naar 

Durbar Square, maar daar worden we ook niet vrolijk 

van. Bijna alle tempels zijn ingestort, zo triest om te 

zien. We maken een heleboel foto’s en lopen terug. 

We gaan even naar de winkeltjes met de glazen 

kraaltjes. We kopen wat armbanden en kettingen. We 

halen de tassen op en dan belt Bimal dat het feestje 

aanstaande maandag kan. Wij weer blij. Shova belt 

ook om wat af te spreken en hier zijn we alweer blij 

mee. Relaxen en een wijntje. We willen  eten bij 

Revolution, maar er is niemand, dan naar Gaia, dit zit 

wel vol. Ze doen het toch wel beter in het 

management. Lekkere salade gegeten en Hari vertelt 

dat vanaf volgende week het menu wordt gehalveerd. 

En Revolution kookt al op hout. Heel bizar, we drinken 

koffie bij Revolution, maar iedereen is daar zo gelaten. 

Mail checken en slapen. 

 

 

Vrijdag 9 Oktober. 

Goed geslapen, douchen. Ria is vandaag jarig, hiep 

hoera!! Ontbijt bij Pumpernickel met Astrid, want zij 

gaat weer naar Zwitserland. Daarna naar Ravi. Sjaals 

opgehaald en het zilver. Ook Arjun brengt zijn spullen. 

Co gaat enveloppen schrijven en ik ga mensen 

uitnodigen voor a s maandag. Lunch bij Gaia samen 

met René en Miranda. ’s Avonds eten met Carolyn uit 

Wales, bijgenaamd Caz. Gezellig. Wijntje op de kamer, 

mail checken en slapen. 

Zaterdag 10 Oktober. 

Ontbijt bij Revolution en daar is Rob Leek. En Pasang 

komt met Sonam. We hebben een leuk gesprek met 

hem en hij neemt zijn eerste cappuccino ooit. Of hij 

het lekker vond?? Dan gaan Co en ik de enveloppen 

inpakken met geld voor de staf en eten soep bij Gaia. 

Dan naar Bj en Urmo. Hartelijk welkom door hen 

beiden. Ik geef ook Urmo een setje armbanden voor al 

het werk wat ze heeft gedaan en we waren beiden 

emotioneel. Voor Bj had ik wierook mee. Wat een 

heerlijk stel. Dan kleden we ons om en proberen om 

een taxi te krijgen naar Suresh. Hij heeft een 

appartement in Kathmandu en we zijn uitgenodigd 

voor het eten. Het gebied heet Pepsi Cola en voor we 

het weten staan we in een lift naar 9 hoog, terwijl ik 

me had voorgenomen om niet in hoge gebouwen te 



gaan. Het gebouw was trouwens 16 hoog!!! Best wel 

griezelig, mooi uitzicht, maar toch. Prachtige flat, 

mooie spullen, zoals vloer, muren, keuken, kamers 

enz. het is een flat van zijn broer, maar het is familie 

bezit. Zijn vrouw en dochter zijn er ook en we eten 

samen aan tafel. Co en Suresh aan de raksi. We 

kunnen een taxi terug krijgen. Ik ga lekker douchen en 

dan bellen Ellen en Iris, heerlijk. Er is veel lawaai aan 

de overkant. Weekend muziek! 

 

 

Zondag 11 Oktober. 

Vroeg op en naar het vliegveld. Sjef komt al snel naar 

buiten. Het bekende ritueel door Madan en wij 

omhelzen hem. Ontbijt bij Gaia en koffie bij 

Revolution. Dan even kletsen met de drie meiden. 

Met zijn drietjes de tassen ingepakt voor morgen. Sjef 

gaat even rusten en wij mail checken. Lunchen bij Java 

en rondje gelopen. Wijntje bij Revolution en eten bij 

Gaia. Marcelin belt. Mail checken. 

 

 

Maandag 12 Oktober. 

Vandaag vieren we dus een klein feestje. 15 jaar 

stichting Holland Building Nepal. Co en Sjef gaan 

ontbijten bij Pumpernickel en nemen voor mij een 

croissant mee. Ik ga mezelf lekker rustig 

voorbereiden. Khurta aan, optutten. Om 09.15 uur 

komt de auto van SGCP. Dit is dus mogelijk omdat de 

chauffeurs voor deze dag benzine hebben gespaard 

om toch een klein feestje te kunnen vieren. 

RESPECT!!!!! Met ons gaan Jos Bus, Pasang, Pradip, 

Marcelin, de drie studenten van het HAN en Urmo 

met ons mee. Natuurlijk ook Madan en Samjhana. 

Alleen de jongens vinden het niet leuk, ze moeten 

naar school. Jammer genoeg lukt het niet om Anouk 

op te pikken. Heerlijk om in Daphakhel eindelijk de 

kinderen te zien. Er zijn een aantal ballonnen die ik 

vast moet houden. We drinken eerst koffie en dan 

gaan we met onze gasten naar boven in de Holland 

Building om een kaarsje bij Ben aan te steken. Toch 

weer een emotioneel moment. Pradip maakt heel veel 

foto’s met zijn telefoon. Alle kinderen worden door 

ons welkom geheten en we gaan allen naar de 

assembly room. Daar wordt gezongen en muziek 

gemaakt. Een paar mensen en kinderen dansen ook. 

Bimal houdt een kort praatje en ook wij doen dit. Dan 

delen we de tassen uit aan de kinderen en het geld 

aan de staf. We eten met zijn allen wat Jeevan ons 

voorschotelt en dit is lekker. Dan terug naar SG, 

omkleden. Pradip gaat met ons mee en we drinken 

eerst koffie bij Pumpernickel en dan een wijntje bij 

New Orleans. Wij gaan even rusten en eten bij Gaia. 

Als we terugkomen zitten Froukje, Gerda en haar man 

beneden. Leuk gesprek en met elkaar op de foto. 

Samen goed voor 30 jaar stichting zijn!!  Dit was een 

mooie dag.  

 



    

 

 

Dinsdag 13 Oktober.   

Ontbijt bij Gaia, wandelschoenen aan en wandelen 

naar de Swayambunath of te wel de apentempel. Het 

is best wel warm. Onderweg zien we toch wel veel 

vernielingen door de aardbeving en tentenkampen. Zo 

triest om te zien. We lopen via de achterkant naar 

boven, dit is iets minder heftig. Boven aangekomen 

zijn we toch wel in shock. Heel veel verwoest en 

afgesloten. Het winkeltje waar Co vorig jaar een 

mooie muurhanger voor mij kocht was helemaal weg. 

Ook het restaurantje is weg.  We gaan via de steile 

trappen naar beneden. En we nemen een andere weg 

terug naar Thamel. Co dacht door een weiland of 

zoiets te kunnen lopen. Maar eerst liepen we via de 

ringroad. Daar stonden rijen motoren te wachten op 

benzine. Bij KFC even geluncht en toen kwamen we in 

de woonwijk waar Hari en Navraj wonen. Geen groen 

meer te zien. Wel Hari die net naar zijn werk ging. We 

lopen samen op . Ook passeren we het huis van 

Dambar. In Thamel aangekomen bij een nieuw 

restaurant the Ship geheten. Dit zit in de straat van 

SG. Happy hour, dus twee voor de prijs van een. 

Volgens Sjef zijn mobiel hebben we ruim 22 kilometer 

gelopen en 2,000 stappen gezet. Ik voel ze! Rusten, 

douchen en naar Gaia. 

 

 

Woensdag 14 Oktober. 

Goed geslapen. Het heeft behoorlijk geregend 

vannacht. We maken spullen klaar voor de dididai 

room en dan raakt de kamer echt lekker leeg. Ontbijt 

bij the Ship en daar is die gluiperd van Northfield café 

die tegenwoordig de manager hier is. Lekker ontbijt 

en dan komt de taxi en brengt ons naar Bal Mandir. 

We pakken de tassen in en brengen de dekentjes. De 

slingers die we mee hadden van Marijke Bruin hebben 

we daar opgehangen. We delen de tassen uit en 

geven de staf hun 1500 rupees. Alleen Pradip is er 

niet, want die is het salaris van iedereen halen bij de 

bank. Hij krijgt zijn geld later. Hij belt nog wel. Dan 

terug en lunch bij Revolution. Iedereen is daar aan het 

schoonmaken voor het grote festival Dashain. Madan 

maakt zijn auto schoon en didi het guesthouse. Sjef 

geeft de kinderen zijn cadeautjes en we drinken thee 

bij Ali. Even relaxen en dan begint het te regenen. Het 

onweert ook. We gaan voor de happy hour naar the 

Ship en omdat het blijft regenen blijven we hier ook 

lekker eten. Ik heb een heerlijke salade en een lekkere 



wijn. Het restaurant is heel mooi en ook heel schoon. 

Het kan dus wel. Wijntje op de kamer en Co pakt zijn 

tas in voor morgen. 

 

 

 

Donderdag 15 Oktober. 

Co kleedt zich aan en ik ga douchen. Tenminste, dat 

dacht ik, er komt geen water. Dan maar later. De 

mannen gaan ontbijten en ik wacht op Madan die 

Tjitske, haar vriend Sijbrand en Hiltje mee zal nemen. 

Ik verwelkom ze allemaal. Thee met ze gedronken en 

dan neem ik afscheid van Co en Sjef die 3 dagen op 

trekking gaan. Ik ga bij Revolution ontbijten. Even met 

de jongens gedold en dan komt Bimal. Ik ga met hem 

naar professor die bij zijn jongste zoon inwoont. Ik 

ben blij hem te zien, maar wat wordt hij oud. Zijn 

vrouw ziet er prachtig uit. Thee gedronken en fruit er 

bij. We praten over van alles, maar ook over Ben. 

Terug naar SG en daar is Pasang. We hebben een 

gesprek op het balkon, maar hij is niet blij. Er zijn 

problemen met het dorp waar de lampen heen gaan. 

Ze willen nog meer. Pasang is moe en wil het 

opgeven.  Mail checken en er wordt een nieuwe 

geiser geïnstalleerd. Soep bij Revolution en ik kom 

René tegen op straat. Bimala belt en ik bel Pradip. Hij 

is niet blij. Morgen wil Caz naar zijn dorp en hij en zijn 

broer gaan mee. Gezellig met de drie meiden gekletst 

en ze gaan met de taxi (Nil) naar Patan om hun tassen 

op te halen. Ze slapen dan hier en morgen vertrekken 

ze naar Pokhara. Met de bus. Wijntje en dan naar 

Gaia, waar ik samen met Anouk eet. Gezellig samen 

gekletst. Op de terugweg even bij Bj en Urmo langs. 

Koffie bij Revolution. 

 

 

 

Vrijdag 16 Oktober. 

Goed geslapen. Vandaag is het een jaar geleden dat 

Engely overleed. Ontbijt bij Revolution samen met 

Tjitske en Sijbrand en later met Hiltje. Het ontbijt 

werd betaald door Sijbrand. Even met Hiltje door 



Thamel. Krishna haalt me op en we kopen wierook en 

fruit voor een puja voor Engely. We doen het in de 

tempel vlakbij SG, waar Co en ik het vorig jaar ook 

deden. Heel mooi om dit samen met Krishna te 

mogen doen. Ik had nog een mooie kaart gekocht en 

samen herdachten wij Engely. Daarna een cappuccino 

en even rusten. Ik ga samen met Samjhana even 

lunchen bij Gaia. Rene komt erbij zitten en Krishna uit 

Bhakthapur. Lekkere lunch en Krishna betaalt. Dit gaat 

lekker. Hij gaat mee naar SG en ik geef hem wat 

dingen mee voor de kinderen. Dan arriveert Remy en 

we drinken samen koffie. Ik ga met Jos bij Gaia eten, 

gezellig samen. Het menu wordt steeds kleiner. Koffie 

bij Revolution, want er is live muziek. Mail checken. 

Daarna nog heel lang beneden gezeten met Madan, 

Hiltje, Tjitske en Sijbrand en Remy. Remy haakte al 

snel af en wij bleven over. Madan en Hiltje zaten al 

een tijdje aan de whisky en dat kon je aan Madan 

goed merken. Hij werd steeds liever tegen me en uitte 

allemaal dankbetuigingen voor het regelen van zijn 

bezoek aan Nederland. Dus ik lag pas om middernacht 

in bed.  

 

Zaterdag 17 Oktober. 

Goed geslapen. Pradip gebeld en die is nog steeds in 

zijn dorp, dus dat wordt niets vandaag. Ontbijt met 

Tjitske en Sijbrand bij Pumpernickel. Madan heeft een 

kater en last van een fistel. Hij blijft bijna de hele dag 

in bed en ziet er later ook niet uit. Ik relax lekker en 

koop bij Yainty een aantal place mats. Tafel geboekt 

voor vanavond bij the Ship, samen met Bimal en 

Anita. Koffie bij Revolution en even langs Ali. Ik kan 

even skypen met Floor en Lieke, leuk hoor. En dan 

wachten op de mannen. Om 16.30 uur komen ze 

lopend aan en hebben een paar heerlijke dagen 

gehad. Ik praat Co bij en na het scheren en douchen 

lopen we naar the Ship. Lekker gegeten, maar veel te 

veel. Wijntje op de kamer en slapen. 

Zondag 18 Oktober. 

Douchen, ontbijt bij Revolution en Dambar komt 

spullen brengen. Tassen klaar maken voor de AGE 

groep. Er is wat onrust over ons retour ticket. Pema 

belt en komt gedag zeggen en voor de lunch komt 

Pradip. Hij heeft een zwart gewaad aan, heel sjiek. 

Ook hij krijgt zijn 1500 rupees en wat extra omdat hij 

gisteren jarig was. We lunchen bij Gaia en daar 

besluiten we om NIET naar zijn dorp te gaan. De 

school is al gesloten en de kinderen wonen her en der 

verspreid. Dit doet pijn. We nemen afscheid van Jos 

die naar Nederland vertrekt en wij eten samen met 

Madan en zijn gezin bij Revolution. Het schattige 

dochtertje van Raj komt bij mij op schoot zitten, wat 

een mooi meisje.  

 

Maandag 19 Oktober. 

Ontbijt bij Gaia, waar ook Marcelin en René zitten. 

Gezellig gekletst. Met de taxi naar de Bodenath 

tempel. Meeting met Tashi en Pasang. Rondje om de 

tempel en lunch boven in het wel bekende restaurant. 

Tashi betaalt, omdat we nu niet naar zijn dorp 

kunnen. We krijgen nog cadeautjes van hen en we 

lopen samen richting Pashupatinath. Het is warm! Ook 

hier moet je veel  geld betalen, dus dat doen we niet. 

We drinken wat en hebben een leuk gesprek met drie 

jochies. We eten een lekkere pizza bij Road house. 

Govinda komt ook nog langs met zijn vrouw om gedag 

te zeggen. Wijntje en slapen. 

Dinsdag 20 Oktober. 

Ontbijt bij Gaia en Co en ik gaan bij Amrita Craft langs 

om de laatste spullen te halen. We zien een winkeltje 

waar ze de katoenen hangers verkopen en kopen een 

kleintje. Pradip komt niet meer. Er gaat maar een bus 



en die wil hij graag halen om naar zijn dorp te gaan, 

key garne????? Lunch bij Revolution en daar zijn 

Kalpana en Caz met een jongetje en zij brengen het 

pronkjewail boek terug. Met Madan gaan we naar 

Buddhanilkhanta om de sleeping Vishnu te zien. 

Rondje gelopen en dan komen we in een Hare Krishna 

nederzetting terecht. Een wijk met mooie huizen. De 

temperatuur  is nu lekker. Relaxen en wijntje. Dan 

komt Bimala met man en zoontje de tassen ophalen. 

Even op het balkon wat met elkaar gedronken. Eten 

met de drie meiden bij Road House en ook Tjitske en 

Sijbrand gaan mee. Volle tent. Lekker gegeten. Er was 

wat onenigheid over de Baileys. Net een klucht. Geen 

internet. 

 

Woensdag 21 Oktober. 

Ontbijt, maar eerst douchen. Ontbijt was gratis bij 

Gaia, omdat het de laatste was. Dank je wel Hari. We 

gaan naar Bj en Urmo en krijgen een prachtige 

klankschaal cadeau. Gezellig gekletst en afscheid van 

hen. We kunnen mobiel inchecken en onze terugreis 

zal vijf uur langer duren. We moeten in New Delhi 

tanken. Cappuccino bij Revolution en om 13.00 uur 

lunch met Caz bij Revolution. Lekker met bier en wijn! 

Koffers zijn gepakt, dus even relaxen. Pasang komt 

gedag zeggen, Dambar belt en ook Susi belt om goede 

reis te wensen. Om 16.30 uur drinken we nog een 

borrel bij Gaia en ook daar afscheid genomen. Om 

18.30 uur naar het huis van Madan zijn broer. De 

meiden waren er ook. Lekkere snacks en Madan 

maakt chili chicken! Daarna dal bhat en die viel dit 

keer niet tegen. We konden ook nog geit krijgen maar 

dat deden we maar niet. Was gezellig. Ook hier 

afscheid, mail checken en de laatste nacht in. 

 

Donderdag 22 Oktober. 

Een paar keer wakker. Om 04.00 uur uit bed, 

gewassen en aangekleed en de tassen naar beneden. 

Afscheid van Samjhana en Madan brengt ons naar het 

vliegveld. We vertrekken een uur later, maar geen 

problemen met de tassen. Tanken in New Delhi en 

daarna door naar Istanbul. Hier regent het. Daar aan 

gekomen moesten we dus vijf uur wachten. Een 

rondje gelopen en lekker een wijntje gedronken met 

wat patat erbij. Dan nog naar Amsterdam. Het was 

een onrustige vlucht, maar gelukkig kwamen we goed 

in Amsterdam aan. Daar stond Ria ons al op te 

wachten. Zij brengt ons naar huis en om middernacht 

zijn we weer in ons eigen huis. ik kijk de post nog even 

na. Dan naar bed. Het was een enerverende en 

emotionele reis. Hopelijk wordt het probleem snel 

opgelost en kunnen we in Februari weer heen.   

 


