Nepalreis van 21 Januari tot en met 3 Februari 2018.
Zondag 21 Januari.
Met zijn vijven op weg naar Nepal. Jeroen
brengt ons weg en Ria en Sjef nemen Jos mee.
150 kilo bagage. Sommige koffers moesten
“odd sizes”, omdat ze te zwaar of te groot
waren, maar alles ging mee. We hadden een
goede vlucht en zaten mooi bij elkaar. Om half
12 maandagochtend kwamen we in Kathmandu
aan.
Maandag 22 Januari.
Alle koffers waren er gelukkig en Madan stond
ons op te wachten met de bekende
bloemenslingers. Hij had twee auto’s geregeld
en dus op weg naar Souvenir Guesthouse. De
jongens hebben vakantie, dus enthousiaste
begroetingen, ook door Samjhana. Na een kopje
thee naar onze kamers om de spullen uit te
pakken. Omdat onze kleren na vijf weken nog
niet echt stonken, hadden we geen was. We
gaan even lunchen bij Revolution café en nemen
een biertje. We maken afspraken met Indra
voor het ontbijt elke ochtend. We hebben drie
rollators mee, dus Co kan weer aan de gang. ’s
Avonds eten bij Gaia, lekker binnen bij de
kachel. Het eten viel een beetje tegen en er
was geen sfeer vonden onze reisgenoten, dus
zoeken we morgen wat anders. Koffie bij
Revolution en onze eerste nacht gaat in.

Dinsdag 23 Januari.
Vroeg op. Co en ik hadden allebei kramp in onze
voeten, waarschijnlijk van het vliegtuig. Ontbijt
bij Revolution en met de bus van SGCP naar
Daphakhel. We drinken eerst thee en gaan dan
de lokalen bekijken. Ze hadden wel veel buiten
gezet, maar ook heel veel in het midden, dus
dat moest er allemaal uit. De vloerbedekking is
nog niet geregeld, dus er moest plastic over
het kleed. Dan beginnen we met de muren te
ontvetten. Sjef de bovenkant en ik de
onderkant. Ik krijg al snel hulp van Santosh.
Om 13.00 uur heeft Jeevan de lunch klaar.
Heerlijk chowmein en dat gaat er best in.
Ondertussen is Maya gearriveerd en is er een
hartelijk weerzien tussen haar en Jos. Het
zonnetje schijnt en we gaan weer verder. Om
16.00 uur met het busje terug naar Thamel. We
maken gebruik van het happy hour bij
Revolution. Drie bier voor de prijs van twee en
Indra maakt zijn lekkere aardappeltjes en
pappadums. Lekker een warme douche genomen
en gegeten bij Rosemary’s kitchen. We zitten
buiten en is best te doen. Ik neem momo’s en
we drinken er een lekker wijntje bij. Koffie bij
Melrose, want Gaia is al dicht. Dan ook nog
koffie bij Revolution met zelf gebakken
appeltaart gemaakt door Indra. Email checken
en slapen.

Woensdag 24 Januari.
Slecht geslapen. Ik voel me helemaal niet
lekker. En we hebben ons ook nog verslapen.
Jos is ook niet lekker en heeft de hele nacht
lopen spoken. Ik eet niets. We gaan met Madan
naar Daphakhel en Ria en Co met het busje.
Het heeft de hele nacht geregend en daardoor
iets minder stoffig. Hele dag weer
schoonmaken. Santosh helpt weer, want het is
heel veel werk. Jos begint al met de plafonds
en Ria maakt de ventilatoren en de lampen
schoon. Was echt nodig. Na afloop kijken we
even bij de expositie van Pradip en Mann.
Heerlijk om hem weer te zien. Met zijn allen in
de auto van Madan, Ria in de achterbak.
Douchen en eten bij Revolution. Het meisje is
er weer en de zang valt tegen. Ik eet soep,
want ik heb geen trek. Ria drinkt een lekker
wijntje!!!
Donderdag 25 januari.
Geslapen als een blok, ontbijt en met het busje
naar SGCP. Prem rijdt nu en weet een kortere
weg. De muren zijn allemaal schoon en het
schilderen vordert. Gesprek met Bimal. Lunch
en met Madan terug. Happy hour en daarna
naar Dambar. Groot houtvuur buiten, maar we
eten gelukkig binnen. Nog even wat mooie
spullen gekocht. Leuk gesprek met Dambar zijn
broer Ashok en zijn zoon. Dan koopt Co een
mooi pink ringetje voor mij.

Dan zegt Jos, zullen we even bidden en hij
begint met het onze vader. Niemand kan zich
goed houden en we omhelzen elkaar. Daarna
rijden we naar Bhaktapur en na de koffie lopen
we een rondje door de stad. Leuke
ontmoetingen. Een jongen met cp, oude dames
die met Co willen kletsen en mensen en
kinderen die aan het werk zijn. Madan laat ons
een papier fabriek zien, mooi om te zien. En ook
een houtbewerking fabriekje. Om 18.00 uur
zijn we terug en gaan we lopen met de Karki
familie om pizza te eten bij Road house.
Gezellig. Wijntje met Ria en Sjef.

Vrijdag26 Januari.
Geen internet. Niet lekker geslapen, koppijn.
Lijkt wel een beetje de griep. Ontbijt en met
Madan naar Daphakhel. Koffie en weer
schoonmaken. We geven Santosh wat geld,
maar hij wil het niet aannemen, ik duw het in
zijn handen en dan moet hij wel. De tuinvrouw
en een assistent van de fysio helpen ook, maar
van de regen in de drup. Happy hour bij
Revolution, douchen en we zetten ons
straalkacheltje aan, heerlijk. We eten bij New
Orleans en later nog een wijntje bij ons op de
kamer.
Zaterdag 27 Januari.
Vrije dag vandaag, dus een uurtje langer
uitslapen. Ontbijt bij Pumpernickel. Ik voel me
beter, heb weer trek. Met Madan naar het
Lelepark. Het ziet er nog steeds prachtig uit
na 25 jaar. We hebben bloemen, wierook en
fruit mee en een kaart voor Ben. Zijn naam en
die van Hans, is bijna weggevaagd door de zon.

Zondag 28 Januari.

Maandag 29 Januari.

Goed geslapen en ik voel me weer lekker. Jos
nog niet helemaal. Ontbijt bij Revolution en
met Madan naar Daphakhel. Dit, omdat ze ons
vergeten waren op te halen. Dan doen we eerst
de ceremonie voor Dolf. Ik lees wat voor en

Ontbijt bij Revolution en de staf is blij met de
mooie lokalen. De eerste twee kunnen alweer
ingericht worden en we zeggen dat ze niets
meer mogen opplakken, maar op prikborden, die
gemaakt zullen worden. De staf zit buiten alles

hang een plak voor Dolf op met zijn lijfspreuk:

schoon te maken. De lunch is lekker. Pouri met

pas goed op elkaar!! Dan is Jos aan de beurt. Ik
lees voor wat hij heeft geschreven en Jos
hangt de plak voor Danny op met de spreuk:
mam en pap, hoe gaat het met jullie? Jos is

curry. Dan roept Bimal ons voor een kleine
bijeenkomst in de assembly hall. Hij stelt de
staf voor als diegenen die alles vuil hebben
gemaakt en ons team die alles schoonmaakt.

heel geëmotioneerd en vertelt nog wat. Ook

Ria, Sjef en Jos krijgen een token of love en

Bimal doet nog een woordje en we bidden weer
samen. Dit was heel mooi om te doen.

wij krijgen een mooi gebedssjaaltje. Ria zegt
ook nog even hoe trots ze op ons is en geeft de

Jeevan en Santosh zijn er speciaal voor ons. Op
de terugweg drinken we koffie bij een
restaurant in Patan en daar zit Ramesh.
Douchen en eten met Bimal en Anita bij
Deschenling. Hier zijn we al vaker geweest en
we eten met elkaar een soort Chinese fondue.

staf nog een boodschap mee: maak schoon met
schoon water. Maar we komen er wel achter
dat het water een probleem is. Nadat Co ook
nog wat heeft gezegd, gaan we weer aan het
werk. Ik ben ondertussen met de ramen en
kozijnen in de weer. Terug naar SG, douchen.

Lekker. Leuk gesprek met Anita. Wijntje op de

Dan komen Pasang en Tashi en Ria en Sjef en

kamer.

later ook Jos komen er bij zitten. Heerlijk om
de mannen weer te zien. Eten bij New Orleans.
Mail checken en slapen.
Dinsdag 30 Januari.

Donderdag 1 Februari.
Laatste dag SGCP voor ons. Als we terug lopen
van het ontbijt, staat daar Om in een straatje.
Ik roep hem en nadat hij eerst even heeft
moeten kijken, rent hij op mij af en omhelst
mij, heerlijk!!! Vandaag komen de eerste
kinderen weer. Na de lunch hebben we nog een
gesprek met Maya over haar toekomst en ze
vraagt of we eind van de dag even willen
wachten. Vandaag de puntjes op de i en we zijn
het dan ook allemaal zat. Aan het eind van de
Ontbijt bij Pumpernickel en met Binesh naar

dag overal afscheid nemen en Maya roept ons

Daphakhel. Ik ga er bij Saathobatto uit en
wacht op Susi. Het is een drukke en stoffige

in de keuken. Ze heeft voor de vrouwen een
mooie sjaal, voor de mannen een gebedssjaal.

straat, dus ik doe mijn mondkapje voor. Om de
tijd te doden, bel ik Pradip. Om 10 uur komt
Susi en we gaan samen naar Bungamati om naar
een school voor Darshan te kijken. Prachtig
gebouw voor dove en blinde kinderen. We
krijgen een rondleiding en hebben een gesprek

Voor iedereen een beker met Nescafé koffie,
lief hoor. Ook van haar afscheid en nog een
laatste foto en dan gaan we, bye Daphakhel.
We drinken een borrel op de kamer en eten bij
een nieuw Chinees restaurant. Daarna zitten we
ineens in een nachtclub, maar dit stelt niets

met de directeur. Dan neem ik een taxi naar

voor, dus we gaan even bij Tom en Jerry kijken.

Daphakhel en weet zelfs de kortere route. Ik
vertel aan Bimal wat we gezien hebben. Dan is
er lunch en weer schoonmaken. Ondertussen
zijn de mannen ook aan de buitenkant begonnen

Daar is het stil, maar we hebben een leuk
gesprek met diverse mensen, Nepalees en
Amerikaans. Om 01.00 uur komen we thuis.
Madan doet open en vertelt dat hij

van de school. Maar ook de achterkant wordt
meegenomen waar veel duiven zitten. Terug
naar SG en dan komen Pradip en Mann langs en
ook Govinda om de sjaal voor zijn vrouw op te
halen. We eten bij Dolce Vita. Mail checken en

morgenochtend om vijf uur vertrekt naar
Pokhara om twee mensen op te halen.

slapen.
Woensdag 31 Januari.
Ontbijt bij Pumpernickel en met Prem naar
Daphakhel. Daar is Saroj die voor een check
komt bij de dokter en hij wil met mij op de
foto! Ik begin met de bankjes schoon te maken
en de onderkant van de palen. Ik wil de ramen
van de tussen keuken lappen, maar er is geen
water. Tankauto komt weer water brengen. Er
moet ergens een lek zitten, maar waar? Dan
wordt het Phulbari huis ook nog aan de
voorkant geschilderd. Thuis even douchen,
wijntje bij Revolution en eten bij New Orleans.
Daarna met zijn allen bij ons op de kamer. Jos
maakt zijn fles jenever open.

Vrijdag 2 Februari.
Ontbijt bij Pumpernickel. Dan lopen naar
Moonlight hotel en daar koffie met Uttam. Dan
lopen naar de Swayambunath tempel. Achterom
de trappen beklommen. Het is lekker warm en
boven ziet het er allemaal een beetje beter uit.
Veel wordt herbouwd, maar ook nog veel puin.
Koffie en rondje lopen. Dan voorzichtig de
trappen naar beneden. Met de taxi naar Thamel
en lopen naar het kantoor van Turkish Airlines.
Dan horen we dat we niet voorin kunnen zitten
morgen in het vliegtuig. We krijgen een plek
achterin bij de deur. Co en ik lunchen bij Gaia.
Daar komt Pradip nog even naar toe om de
honing te brengen. We drinken thee bij Urmo
en Bj en nemen afscheid. Ik koop nog een tas
bij Ravi en dan gaan we de tassen pakken. 51
kilo mee voor Thea!! En drie kilo voor Hiltje.
Douchen, relaxen met natuurlijk een wijntje.
Ons afscheidsetentje is bij New Orleans. Dan
gaat de stroom in onze kamer uit, maar
gelukkig maar voor even. De laatste wijn en
jenever wordt opgemaakt en de laatste nacht
gaat in.

Zaterdag 3 Februari.
Ontbijt bij Pumpernickel en afscheid bij
Revolution. Met Madan en de jongens naar het
vliegveld en afscheid van Samjhana. Als we aan
de beurt zijn horen we dat er al een half uur
vertraging is met ons vliegtuig en dat we de
aansluiting niet zullen halen. Dus we krijgen een
andere vlucht, maar morgenochtend!! Na veel
gedoe gaan we dan toch naar Istanbul, maar al
met al komen we twee uur later aan dan
gepland. In Istanbul worden we een beetje aan
ons lot overgelaten en moeten zelf uitzoeken
waar we een visum kunnen kopen. Als dat gelukt
is moeten we naar een andere balie waar de
hotels worden toegewezen. Dan met een bus
donker Istanbul in. Na 20 minuten komen we bij
het prachtige Hilton hotel Double Tree. Maar
het is ondertussen 23.30 uur en voordat de
kamers zijn toegewezen is het nog later. We
drinken nog een biertje en gaan dan naar onze
kamer. Behalve dat het heel warm was op de
kamer, zag het er geweldig mooi uit. Er lag
zelfs tandpasta, borstel, kam en shampoo en
zeep. We nemen een douche en proberen dan
toch maar wat te slapen. Na een heel kort
nachtje, gaat om 04.15 uur onze wekker en
kleden ons aan. Naar beneden en om 04.45 uur
komt de bus al weer voor. Op het vliegveld
weer de nodige checks en dan gaan we maar een
broodje en koffie gebruiken. Om 08.50 uur
gaan we dan op weg naar Amsterdam. Ontbijt
en ik probeer wat te slapen. Het duurt in
Amsterdam heel lang voor de koffers er zijn,
maar dan hebben we alles. Met Sjef in de auto
naar Hoogkarspel.

Koffie bij Jos en Marjo en dan lekker naar ons eigen huis. Het was een geweldige reis, met emotionele
hoogtepunten, met veel schilders activiteiten, maar zonder Ria, Sjef en Jos had dit ons nooit gelukt!!
Bedankt allemaal.

Dutch Mobile Painting Team.

