
 

Nepal 2015 
Week 2 en 3 , 22 t/m 6 dec. 

Een andere lay-out, een 
probeersel.  
Een paar foto’s maar 
natuurlijk het belangrijkste,  
de update over hetgeen ik hier 
in Nepal afgelopen week heb 
gedaan. 
Deze week zal het een 
samengevoegd geheel worden 
en niet per dag beschreven. 
Afwisseling kan geen kwaad 
toch?!  
 
Ik hoop dat jullie het leuk 
vinden! 
 
Veel plezier en een hele dikke 
knuffel vanuit Boudha, 
Kathmandu 
 
Karin 

 

Hallo lieve mensen, 
 
Jeetje ik ben hier alweer 3 weken. Wat vliegt ook hier de tijd. 
Het lijkt alsof ik er al veel langer ben. Misschien is dat ook niet 
zo gek aangezien ik hier ondertussen alweer voor de 8e of 9e 
keer ben. Ondertussen ben ik de tel kwijt…… 
 
Het is hier gewoon mijn 2e thuis, wat prijs ik mij gelukkig dat ik 
dit mag en kan doen. Mede door de steun van Jan, Eline en 
Daan. Ook zeker mijn ouders, familie en vrienden niet te 
vergeten. Iedereen in mijn omgeving (onder)steunt mij op zijn 
of haar manier. Van een donatie tot een leuk gesprek en een 
knuffel. Dank jullie wel hiervoor want dit stimuleert mij des te 
meer om in Nederland mij in te zetten voor de stichting en hier 
te werken en proberen mij steentje bij te dragen aan een stukje 
ontwikkeling die de mensen zo hard nodig hebben.  
Soms vragen mensen mij wel eens, waarom iedere keer naar 
het zelfde land? Er zijn toch nog zoveel andere 
ontwikkelingslanden?!  
Ja, dat klopt er zijn zoveel landen en mensen die hulp nodig 
hebben. Kijk niet verder als in Nederland. Maar helaas ik kan 
niet de hele wereld helpen en als iedereen zijn steentje bijdraagt 
op zijn of haar manier, op de plaats waar diegene denkt dat het 
nodig is en het met liefde en plezier doet. Dan is het toch goed, 
dan komt het goed! Ben dankbaar dat wij als Nederlanders zo 
bevoorrecht zijn en van zoveel vrijheden kunnen en mogen 
genieten.  
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Op het ziekenhuis ben ik begonnen met de taak op 
OK om Summan wat inzichten te geven in een 
stukje organisatie en management. Summan heeft , 
sinds een half jaar, de taak als hoofd OK 
overgenomen van Anita. Anita heeft dit 15 jaar 
lang gedaan en is erg goed in het managen en 
regelen van alles. Best lastig om in iemands 
voetsporen te treden waar iedereen aan is gewend. 
Organisatorisch gezien is de gemiddelde Nepalees 
anders ingesteld als wij westerse mensen. Alles 
wordt geregeld maar op een, naar onze maatstaven 
inefficiënte manier. Gelukkig is het in het 
ziekenhuis bovengemiddeld goed, zowel qua 
organisatie als hygiëne. Ik heb veel gesproken over 
hoe zaken geregeld worden in het Ziekenhuis, op 
OK, na een aantal jaren weet ik wel het een en 
ander maar soms is het ook, hoe meer je weet hoe 
minder je weet. Ik krijg de volledige steun van de 
directie om te proberen Summan wat zaken 
duidelijk te maken en te zorgen dat zij een wat 
beter organisatorisch inzicht krijgt. Nou dat kost 
wel even wat energie….. laten we het zo stellen, 
velen hebben het geprobeerd helaas met niet heel 
veel succes, ze hopen nu dat het mij wel lukt. 
Vreemde ogen dwingen zoals ze het zo mooi 
zeggen.   

De afgelopen 2 weken zijn we druk bezig geweest alles 
op ok en op de csa (centrale sterilisatie) op te ruimen, 
uit te zoeken en te reorganiseren. Ik heb bij lokale 
winkeltjes allerlei mandjes en bakjes gehaald zodat het 
makkelijk op te bergen en te herkennen is. Iedereen is 
erg enthousiast en met zn allen hebben we het erg 
gezellig.  
Ondertussen gaan de operaties natuurlijk ook gewoon 
door en help ik mee. De meiden zijn erg leergierig en 
willen van alles weten, dus geef ik wat tips en tricks met 
betrekking tot instrumenteren, instrumenten kennis en 
andere zaken van toepassing op ok. 
 

                               Het NOH 
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Ik ben ook een aantal keren bij de kinderen op MG 
geweest. Zoals in mijn vorige update te lezen was 
gaat het goed met de kinderen. Door de steeds 
voortdurende crisis en het te kort aan benzine 
kunnen een aantal kinderen nog steeds niet komen. 
Gelukkig brengen de ouders die het kunnen en dus 
op redelijke loopafstand wonen hun kinderen wel. 
Pema is druk bezig met de plannen voor de 
nieuwbouw. De tekeningen zijn in de maak en ik 
ben heel erg benieud hoe het eruit komt te zien. 
Binnenkort ga ik met hem mee om naar het stuk 
grond te kijken. 
 
Een leuk nieuwtje!!! 
Gita, de zus van Pema, geeft de kinderen  die het 
nodig hebben, fysiotherapie. Zij heeft 2 weken 
geleden een kindje gekregen. Alles gaat goed met 
haar en de baby.  
 
Pema en ik hebben ook gesproken over een plan 
voor de oudere kinderen, om deze meer te laten 
leren en te kijken voor de toekomst hoe we hen 
verder kunnen helpen. Het is wel heel mooi te zien 
hoe groot de kinderen worden. Neem de broertjes 
Sailesh en Sandesh. Zij zijn van kinds af aan al op 
MG. In 2010 kwam ik er voor het eerst en waren 
het echt nog kleine jochies, in de jaren zie je ze 
groeien, letterlijk en figuurlijk. Nu zij het echt al 
beginnende pubers. Om hen ook in hun oudere 
jaren verder te helpen gaan we ons eens buigen 
over mogelijkheden die er hier in Nepal zijn. 
 
 

 

                               Het MG 

Juli 2010 

Sept. 2012 

Oktober 2013 
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Waar ben ik nog meer mee bezig?! 

Sed metus orci, ultricies eu, vulputate 
quis, porttitor ut, diam. Ut tempus leo 
quis diam. Phasellus tempus eros eu 
leo. Mauris eget ante. Aliquam ornare 
congue augue. Integer leo.Aliquam 
imperdiet elit ac sem. Mauris dictum, 
elit in aliquet mattis, arcu nisi fringilla 
pede, a adipiscing elit sem in enim. 
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met het NOH een andere weg aan het 
bewandelen waardoor het wel mogelijk is om 
tegen een normaal invoertarief de systemen 
hierheen te krijgen. Het zijn er uiteindelijk 3 die 
geplaatst gaan worden omdat jan er met steun 
van zijn Rotary club ook eentje gekocht heeft. 
Deze zal op de school van zijn goede vriend 
Lachhu (Suryodaya sec. School) geplaatst 
worden. Op het NOH wordt ook een systeem 
geplaatst en ook op de Greenland school waar 
wij vanuit de stichting kinderen sponseren om 
naar school te kunnen. 
Maar goed het heeft nogal wat voeten in aarde 
maar wel erg leuk en fijn dat ik dat vanuit hier 
kan regelen. 
 
Foto links: School van Lachhu in aanbouw 
Foto midden: Studenten Greenland school 
Foto rechts: The Greenland school 
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Ook ben ik bezig met het ziekenhuis om ervoor 
te zorgen dat de waterzuiverings systemen naar 
Nepal verzonden kunnen worden. 
Even een korte uitleg hierover. 
Op onze eerste Nepaldag afgelopen jaar zijn wij 
in contact gekomen met Sumchog Kersbergen. 
Zij en haar moeder hebben een aantal jaar 
geleden de Sumchog Kersbergen Foundation 
opgericht. Zij zijn in contact gekomen met 
Akvoregia. Dit bedrijf heeft een 
waterzuiverings systeem gemaakt dat van 
“vies” water 99% schoon water maakt dmv. 
Een speciale membraam zuivering. Na de 
aardbeving kwamen Sumchog en haar moeder 
op het idee om 2 systemen te kopen en deze 
aan 2 projecten in Nepal te schenken, met 
medewerking van Akvoregia. Na onze 
ontmoeting en het horen van onze “projecten” 
in Nepal wilden zij deze graag aan ons 
schenken. Alles was gereed tot het punt van 
verzenden en de 101% belasting die erover 
betaald moet worden omdat de Nepalese 
regering de regels heeft aangepast. Nu ben ik 
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Dagelijkse dingen 

Wat is het toch prachtig! Vroeg in de ochtend naar de 
stupa. Je ziet een diversiteit van mensen. Oude 
Tibetanen in traditionele kleding, kleine kinderen, 
jongeren. Mooi om te zien dat zo’n traditie blijft 
bestaan. Zo bijzonder om hier tussen te lopen en alles 
op je in laten werken, de geuren in je op te nemen, de 
energie te voelen die de mensen en voor de stupa 
uitstraalt.  

Verder maak ik weer hele leuke, bijzondere en mooie 
dingen mee. Mijn cleansister, Joke, die naar de kapper 
gaat en aan geeft dat haar ”nieuwe” kapsel niet 
gestyled hoefde te worden maar komt eruit met een 
pony en koninginnen kapsel. De foto zal ik maar niet 
verspreiden maar ik kan jullie zeggen dat ik tranen met 
tuiten gelachen heb. 

Afgelopen dinsdag zijn wij bij een ”vriendin” van 
ons op bezoek geweest, Elisabeth, zij woont hier 
een heel aantal maanden per jaar en heeft ook een 
eigen stichting. Zij ondersteund ook kinderen op 
een klein schooltje en daarbij ook een 
hostel/tehuis waar erg arme kinderen wonen. Ik 
heb best veel kleren die ik van lieve collega’s en 
vrienden heb gekregen aan haar gegeven omdat ik 
weet dat het zeer goed terecht komt.  

Na een hele gezellige avond om half elf  ’s avonds terug 
naar huis. Oeps erg donker, straatjes die we niet kennen 
en ja hoor natuurlijk…verdwaald….Lost in Rhamiti. 
Na wat blaffende honden af te hebben geschrikt, een 
lachbui te hebben gehad kwamen we eindelijk op de 
main road uit en een dik uur na ons vertrek waren we 
dan toch veilig thuis.   

Ook op het Nederlandse consulaat geweest om 
Sinterklaas te vieren!!!!! 
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Vandaag weer een free health camp gedaan 
buiten de vallei, prachtige omgeving maar wel 
waar de schade van de aardbeving des te 
heftiger waren. In het dorpje zijn veel huizen 
ingestort en een tijdelijke shelters gebouwd. 
Veel met hulp van buitenlandse organisaties. 
Met behulp van 1 dokter, 4 verpleegsters, Joke 
en ikzelf hebben we ongeveer 100 mensen een 
gratis check up gegeven en evt. Medicijnen als 
men die nodig had. Ook op deze plaats heb ik 
weer veel kleding uit kunnen delen die ik uit 
Nederland heb meegekregen. Het is zo mooi 
om te zien hoe goed het hier terecht komt.  En 
wat een dotjes zijn die kinderen, je zou ze 
allemaal mee willen nemen in je rugzak haha. 
Maar ook de oudere mensen hier, zo lief en 
vriendelijk . Zeg je op je best Nepalees Namasté 
en wat ze moeten doen, dan praten ze 
honderduit terug en al zeg je dat je er geen 
woord van verstaat, ze lachen en praten gewoon 
door, met hun mooie verweerde gezichten, echt 
schitterend! 
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Ondertussen heb ik al weer heel wat meer mee 
gemaakt. Het zijn kleine dagelijkse dingetjes, 
zoals iedere dag op de fiets naar mijn werk. 
Door de straatjes en tussen het verkeer door 
sjeezen op mijn mountainbike (nou ja eigenlijk 
nog die van Joke) Afgelopen week een klein 
tikje van een motor gekregen tegen mijn 
achterwiel, niets aan de hand op een kapotte 
achter gear na. Na het werk naar de 
fietsenmaker geweest en onder t genot van een 
vers kopje koffie was t na een kwartiertje 
gefikst. Nou wel een rip uit mijn lijf…..50 NPR 
(omgerekend 50 cent) de koffie was nog 
duurder.  
Maar ook een kopje koffie rondom de stupa of 
afgezet worden door de ambulance voor 
Boudha gate. Moet je eens voorstellen dat je  
aan een drukke straat afgezet wordt door een 
ambulance, die gezichten van mensen om je 
heen, geweldig!  
Afgelopen vrijdag werd ik uitgenodigd bij 
Meena (hoofdzuster op t ziekenhuis) voor de 
verjaardag van haar zoon. Bijzonder om het 
ritueel mee te maken, tussen de familie te zitten 
tijdens t geven van een tika. Joke was er ook bij 
en we hebben samen ook de grootste lol gehad. 
Het is hier de gewoonte dat je volgestopt wordt 
met eten, heerlijk eten overigens. Dit keer zat er 
ook een stukje vis bij, nou , aangezien Joke niet 
van vis houdt en ik het hier toch maar liever 
niet eet, zaten we met een klein probleempje. 
Het laten staan van eten is eigenlijk niet heel 
beleefd en hoe leg je uit dat je het eigenlijk 
heerlijk vindt maar dat je het niet helemaal 
vertrouwd en liever niet een week op de pot zit 
met krampen.? (Gelukkig heb ik daar geen last 
van, ondanks dat ik heel erg lokaal eten eet. ) 
Maar Ja ,wat moet je er dan mee? Na 3 
pogingen hebben we het ongezien over de rand 
van het dak kunnen gooien al waren het echt 
hilarische momenten. Ach daar had je bij 
moeten zijn….. 
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Ik maak iedere dag wel weer hele mooie gave dingen mee maar 
dat is te veel om allemaal te typen dus lieve mensen ik stuur jullie 
deze update alvast ….ik heb het al een aantal keren geprobeerd 
maar niet gelukt, nu hopelijk wel. 
 
Heel veel liefs vanuit Boudha ,Kathmandu 
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