
Je	  zou	  denken,	  40	  kilo,	  nou	  das	  toch	  een	  hoop.	  3	  shirtjes	  en	  een	  lange	  broek	  voor	  mijzelf	  en	  de	  rest	  heel	  
veel	  kinderkleding,	  de	  spullen	  en	  materialen	  voor	  het	  ziekenhuis	  wegen	  ook	  heel	  wat.	  Het	  belangrijkste	  
zit	  er	  in.	  Nou,	  daar	  ga	  ik	  voor	  8	  weken!	  
Na	  een	  glimlach	  en	  een	  traan	  sCefel	  ik	  door	  de	  douane,	  op	  naar	  de	  gate.	  
Via	  Istanbul	  naar	  Kathmandu,	  2	  uurtjes	  overstapCjd	  vliegen	  voorbij	  en	  voor	  ik	  het	  weet	  zie	  ik	  door	  het	  
raampje	  de	  machCge	  toppen	  van	  de	  Himalaya	  aan	  mij	  voorbij	  trekken.	  	  	  
	  

	 
	 

Maandag	  16	  nov.	  	  
Ik	  ben	  benieuwd	  hoe	  het	  zal	  zijn,	  na	  de	  aardbevingen	  van	  april	  en	  mei.	  	  
En	  dan	  is	  het	  zover,	  geland,	  voet	  op	  Nepalese	  bodem,	  de	  geuren,	  de	  geluiden,	  zo	  bekend	  en	  vertrouwd.	  
Na	  een	  voor	  Nepalese	  begrippen,	  vloMe	  procedure	  voor	  het	  visa,	  wachten	  op	  de	  2	  tassen	  en	  dan	  de	  
befaamde	  gang	  door.	  Mijn	  schoonzus	  Joke	  en	  haar	  man	  Erik	  halen	  mij	  op	  van	  het	  vliegveld.	  Dan	  de	  
aankomst	  bij	  het	  Guesthouse	  (GH)	  weer	  een	  heel	  warm	  onthaal	  van	  de	  crew	  en	  bekende	  gezichten	  uit	  
Nederland.	  Het	  voelt	  zo	  vertrouwd	  en	  fijn,	  jeetje	  wat	  heb	  ik	  het	  getroffen	  met	  al	  die	  lieve	  mensen!	  
Na	  een	  verfrissende	  douche	  op	  naar	  de	  Stupa.	  
	  Door	  de	  aardbevingen	  is	  deze	  zo	  zwaar	  beschadigd	  dat	  het	  bovenste	  gedeelte	  helemaal	  is	  afgebroken	  en	  
nu	  weer	  wordt	  opgebouwd.	  
	  

Update	  1	  Karin	  Nepal	  nov.	  2015	  

Hallo	  lieve	  mensen,	  
Namasté!	  
	  	  
Ik	  ben	  weer	  “thuis”	  hoor.	  Hier	  in	  Nepal.	  Het	  waren	  nog	  een	  paar	  drukke	  dagen	  voor	  mijn	  vertrek.	  Nog	  
wat	  werken,	  mijn	  spullen	  bij	  elkaar	  rapen	  en	  eens	  even	  passen	  en	  meten	  wat	  er	  allemaal	  mee	  kan	  en	  
wat	  ik	  	  mijn	  man,	  Jan,	  later	  mee	  laat	  nemen.	  



	 
	 

Woensdag	  18	  nov.	  	  
In	  de	  ochtend	  naar	  het	  Miatri	  Griha.	  Het	  is	  fijn	  te	  zien	  dat	  er	  vandaag	  9	  kinderen	  zijn.	  	  Ook	  hier	  zie	  je	  wat	  
de	  aardbeving	  voor	  schade	  hee[	  aangericht.	  Het	  huis	  is	  beschadigd	  en	  is	  gestut	  met	  stalen	  balken.	  Eric	  
hee[	  een	  paar	  leuke	  foto’s	  gemaakt	  van	  de	  kinderen,	  deze	  zal	  ik	  in	  een	  volgende	  update	  toevoegen.	  Zoals	  
jullie	  weten	  hebben	  wij	  na	  de	  aardbeving	  het	  MG	  hiermee	  kunnen	  helpen	  en	  niet	  zonder	  jullie	  steun.	  	  
Om	  nu	  met	  eigen	  ogen	  te	  zien	  wat	  er	  gedaan	  is	  gee[	  ook	  des	  te	  meer	  het	  besef	  hoe	  omvangrijk	  de	  ramp	  
is	  geweest.	  

Dinsdag	  17	  nov.	  	  
Vandaag	  rusCg	  aan	  opstaan,	  ontbijtje	  en	  dan	  bij	  het	  nieuwe	  GH	  kijken.	  Na	  een	  warm	  welkom	  van	  MarCne	  
en	  Lobsang,	  krijg	  ik	  een	  rondleiding.	  Wow	  het	  is	  echt	  super	  gaaf	  kan	  ik	  jullie	  zeggen.	  Het	  vordert	  enorm	  
snel	  en	  over	  een	  2	  a	  3	  weken	  zullen	  de	  eerste	  kamers	  al	  worden	  ingericht.	  Daarna	  op	  de	  fiets	  naar	  het	  
ziekenhuis.	  Leuke	  en	  goede	  gesprekken	  met	  Meena	  en	  Shyam	  gehad	  over	  mijn	  werkzaamheden	  de	  
komende	  weken	  en	  er	  is	  weer	  een	  hoop	  werk	  te	  verzeMen.	  Ik	  heb	  er	  zin	  in.	  	  
Eind	  van	  de	  middag	  bij	  Het	  Maitri	  Griha	  langs	  geweest,	  zoals	  de	  meeste	  weten,	  het	  is	  een	  dagopvang	  voor	  
kinderen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking.	  Wij,	  SCchCng	  Kinderen	  van	  Kathmandu	  ondersteunen	  dit	  
project	  met	  behulp	  van	  donaCes	  uit	  Nederland.	  Vandaag	  zijn	  er	  helaas	  geen	  kinderen.	  Dit	  i.v.m.	  de	  
brandstof	  crisis.	  Ik	  zal	  dit	  later	  in	  mijn	  update	  nog	  uitleggen…..	  

Hee[	  u	  vragen	  of	  wilt	  u	  meer	  informaCe	  mail	  dan	  onze	  sCchCng:	  gerpeeters@hotmail.com	  of	  	  
kvkathpost@gmail.com	  	  

Donderdag	  19	  nov.	  	  
Een	  nieuwe	  dag,	  vol	  energie	  en	  plezier	  loop	  ik	  naar	  de	  stupa	  om	  mijn	  kora	  te	  doen	  om	  vanuit	  daar	  door	  te	  
lopen	  naar	  het	  ziekenhuis.	  
Het	  begint	  steeds	  duidelijker	  te	  worden	  wat	  de	  effecten	  van	  de	  crisis	  zijn,	  die	  op	  dit	  moment	  gaande	  is.	  
Kort	  uitgelegd,	  mensen	  uit	  India	  die	  in	  het	  grensgebied	  in	  Nepal	  wonen	  zijn	  het	  niet	  eens	  met	  de	  nieuwe	  
grondwet	  van	  Nepal.	  Zij	  blokkeren	  de	  grenzen	  naar	  Nepal	  en	  dus	  de	  aanvoer	  van	  brandstoffen	  en	  vele	  
andere	  middelen	  en	  materialen.	  Dit	  is	  al	  een	  aantal	  weken	  gaande,	  lange	  rijen	  bussen,	  auto’s	  en	  motoren	  
voor	  de	  benzine	  staCons,	  wachtend	  op	  aanvoer	  van	  benzine.	  Prijzen	  rijzen	  de	  pan	  uit	  en	  in	  de	  krant	  lees	  ik	  
een	  arCkel	  dat	  ook	  ziekenhuizen	  problemen	  krijgen	  met	  hun	  voorraden.	  Sommige	  kunnen	  geen	  operaCes	  
meer	  uitvoeren	  omdat	  ze	  geen	  middelen	  meer	  hebben	  en	  er	  is	  een	  tekort	  aan	  medicijn.	  Restaurantjes	  
sluiten	  of	  hebben	  een	  heel	  beperkt	  menu	  vanwege	  het	  tekort	  aan	  gas.	  Mensen	  thuis	  en	  in	  
eetgelegenheden	  moeten	  weer	  op	  houtvuurtjes	  koken,	  wat	  enorm	  slecht	  voor	  de	  gezondheid	  is.	  Het	  is	  
toch	  onvoorstelbaar	  hoe	  het	  land	  op	  deze	  manier	  wederom	  getroffen	  wordt.	  	  
De	  mensen	  hebben	  het	  er	  over	  dat	  dit	  een	  nog	  grotere	  ramp	  is	  dan	  de	  aardbeving.	  De	  aardebeving	  hee[	  
een	  gedeelte	  vh	  land	  zwaar	  getroffen	  waarbij	  vele	  10	  duizenden	  mensen	  zijn	  omgekomen	  en	  nog	  velen	  
die	  geen	  huis	  meer	  hebben.	  Deze	  crisis	  tre[	  écht	  iedereen	  in	  het	  land.	  Er	  vallen	  vele	  slachtoffers,	  doden,	  
door	  busongelukken.	  Bussen	  ziMen	  zo	  overvol	  dat	  assen	  breken,	  in	  bochten	  kantelen	  en	  in	  het	  ravijn	  
storten,	  met	  alle	  gevolgen	  van	  dien.	  	  Toch	  is	  het	  knap	  en	  bewonderenswaardig	  te	  zien	  hoe	  men	  zich	  
staande	  houdt	  en	  de	  moed	  niet	  laten	  zakken.	  
	  	  
Wat	  betre[	  het	  ziekenhuis,	  daar	  kan	  ik	  weer	  volop	  werk	  verrichten.	  Er	  is	  een	  nieuw	  hoofd	  voor	  de	  ok	  en	  
mij	  is	  gevraagd	  haar	  organisatorisch	  helpen,	  maar	  ook	  klinische	  lessen	  geven	  aan	  de	  staff	  en	  dagelijkse	  
rondes	  met	  Meena	  door	  het	  ziekenhuis	  te	  maken.	  
Boordevol	  ideeën	  op	  naar	  huis!	  



www.sCchCngkinderenvankathmandu.nl	  	  	  
www.facebook.com/sCchCngkinderenvankathmandu	  

Vrijdag	  20	  nov.	  
Vandaag	  een	  thuis	  werk	  dag.	  Het	  Amerikaanse	  team	  in	  het	  ziekenhuis	  is	  erg	  druk	  en	  werkt	  tot	  laat	  in	  de	  
avond,	  dus	  het	  nog	  niet	  handig	  om	  echt	  op	  ok	  te	  werken.	  
Eerst	  eens	  even	  rusCg	  opstaan,	  een	  kora	  lopen	  en	  dan	  mijn	  laptopje	  eens	  opstarten.	  Mijn	  ideeën	  wat	  
betre[	  het	  werk	  op	  het	  ziekenhuis	  verder	  uitwerken.	  Er	  is	  een	  wisseling	  geweest	  in	  de	  staff	  op	  de	  
operaCekamers.	  Ze	  zouden	  graag	  wat	  meer	  kennis	  van	  mij	  willen	  krijgen	  over	  onder	  andere	  het	  
instrumenteren.	  Hier	  in	  Nepal	  is	  het	  niet	  zo	  dat	  er	  een	  aparte	  opleiding	  voor	  is.	  Ze	  krijgen	  uitleg,	  ze	  zien,	  
ze	  leren	  en	  ze	  doen	  het.	  Als	  ik	  het	  zo	  zie	  nou	  dan	  weet	  ik	  wel	  dat	  ze	  het	  ontzeMend	  goed	  doen.	  	  Er	  zijn	  een	  
aantal	  grote	  operaCes	  gaande	  en	  het	  is	  hard	  werken	  voor	  iedereen.	  Na	  een	  lange	  dag	  op	  naar	  huis.	  
Volgens	  mij	  loop	  ik	  ook	  een	  aantal	  mails	  achter	  en	  wil	  deze	  even	  weg	  werken.	  
	  	  
Nou	  lieve	  mensen	  ik	  hoop	  dat	  jullie	  een	  kleine	  indruk	  krijgen	  van	  mijn	  dagelijkse	  bezigheden…….	  
	  	  
Tot	  de	  volgende	  update!!!!	  
	  	  
	  

Hee[	  u	  vragen	  of	  wilt	  u	  meer	  informaCe	  mail	  dan	  onze	  sCchCng:	  gerpeeters@hotmail.com	  of	  	  
kvkathpost@gmail.com	  	  

Liefs	  vanuit	  Boudha,	  
	  	  
Karin	  (en	  Kalpana	  )	  J	  	  


