
Reisverslag januari 2013 

DAG 1 
4-1-2013 

Lieve Allemaal, 

Vanavond afscheid van thuis genomen, Irene had nog lekker gekookt dus optijd gegeten gezellig met 
elkaar. Daarna zelf naar schiphol gereden, auto naar de parking gebracht en inchecken op de 
luchthaven. Helaas te veel kilo’s, maar dit keer geen vriendelijke dame die ik met mijn bruine ogen kon 
overtuigen dat het vliegtuig echt niet naar beneden valt als ik wat extra kleding voor lieve kindjes in 
Nepal meeneem. Dan maar aftikken en m’n verlies nemen. Kon het ook niet laten staan. 

Op naar Dubai, goede vlucht en aangekomen moesten we het vliegtuig verlaten. Even de benen 
strekken controle enz en na een uur weer instappen. De tank was nog niet vol nog even wachten of 
beter gezegd tijdrekken want er stond een giga meewind naar Kathmandu. Dit was 3,5 uur ipv. 4,5 uur. 
Er was file om te vertrekken en de ene A 380 na de andere steeg op. dit is het grootste 
passagiersvliegtuig ter wereld. Komt er op schiphol een dan is heel vliegtuispottend Nederland van 
slag, hier staan ze in de file om te vertrekken. 

Na 12 uur vliegen en een heel mooi uitzicht over de Himalaya aangekomen in Nepal. 

Niemand stond me op te wachten ik was vanzelf te vroeg. Een telefoontje en ze waren er zo, Bina Jyoti 
en alle kinderen van de Hostel. Wat een omhelzingen ik werd helemaal bedolven. Het eerste wat ze 
vroegen waar is Opa Geert en Irene mam, ik had wel wat uit te leggen. Hoe gaat het met je? ik 
verbaasd wie praten hier allemaal nederlands. Yvonne de vrijwilliger is dus flink bezig geweest de 
Nederlandse taal er in te stampen. Fantastisch zo’n aankomst wil je toch overal. Op de school nog een 
happie eten wat bijpraten en dan lekker slapen. Muts op warme pyjama aan en dan op de plank gaan 
liggen. Barbaars hard maar wel warm met al die dekens. Het was weer eens powercut, je kunt het beter 
omdraaien!!!! Ik sliep snel maar was ook weer even snel wakker, midden in de nacht licht aan!!!!! O ja 
ik had alle schakelaars natuurlijk aan. Kon ook niet meer slapen dus maar even m’n verhaaltje tikken. 
Komt anders ook niks van. Er wordt ook weer heel wat afgeblaft midden in de nacht. Zo ga nu maar 
weer slapen. 

DAG 2 
6-1-2013 

Vanmorgen toch nog fris wakker geworden. 

Alle kinderstemmetjes klinken door de Kathmanduvallei geweldig, de kinderen worden al op school 
gebracht. De zon schijnt het wordt een mooie dag. Eerst naar Bal-Mandir gelopen. De mensen die ik 
moest spreken heb ik gesproken. We zijn nog steeds bezig een paspoort voor Jyoti te krijgen. 

Later vanmiddag iemand gesproken over de organisatie Orchid Garden. Deze mensen willen ons 
helpen naar officie ̈le instantie alle documenten up to date te maken. Ook de sponsor informatie naar 
onze sponsors toe wordt hierin meegenomen. Er worden inmiddels totaal 91 kinderen gesponsord en 
dit wordt een hele job om de sponsors goed te informeren. Kortom er wordt hier goed meegedacht. Dit 
laatste was een goede opsteker omdat we hier over aan het brainstormen zijn hoe we dit het beste 
kunnen aanpakken. 

Voor nu weltrusten. 

DAG 3 
7-1-2013 

Er is weer een nieuwe dag aangebroken en die begint altijd met die lieve kinderstemmetjes. 



Vannacht goed geslapen een muts doet wonderen, lekker warm diep onder de dekens sokken aan en die 
broodplank gaat steeds lekkerder liggen. Vandaag ben ik de hele dag op school geweest. Veel met de 
vrijwilliger gepraat over hoe zij het de afgelopen periode heeft gehad en beleefd. Fijn dat er mensen 
zijn die dit als vrijwilliger willen doen. 

Ik had nog een paar oliebollen mee en die hebben ze niet laten staan. Zelfs na de maaltijd gingen ze er 
meteen in, zeg maar als een soort toetje. 

Jong geleerd!! 

Aardappels schillen. 

Jong geleerd, oud gedaan. 

DAG 4 
8-1-2013 

Luxe 

Vandaag weer mooi weer, veel wakker gelegen, vanmorgen een lekkere douche genomen. Het is best 
wel sober zonder alle luxe van thuis. Dankzij een inverter hebben we toch de hele dag stroom voor de 
computer en internet. Een inverter wordt opgeladen wanneer de stroom er is, slaat dit op en overbrucht 
de tijd dat de stroom eraf is. Douchen is wel koud maar met een klein geisertje is de kou er net af. Door 
de omgeving kou lijkt het net of je uit de souna komt. De stoom komt van je huid. In huis is verder 
geen verwarming. Ik hoorde dat het vannacht -5 C is geweest. 

De kinderen gaan vroeger naar huis deels omdat de juffen een Fun Fair aan het voorbereiden zijn voor 
aankomende zaterdag. Het koelt ook snel af tweede helft middag.De kinderen van de junior nursery 
krijgen dan ook buiten in de zon les. 

Vanmorgen boodschappen gedaan met Jyoti en Sushmita, nog spullen gekocht voor hun verjaardag. 
Een beetje verwennen mag wel. Jyoti wordt ook al een grote meid en we hebben erg veel plezier met 
elkaar. We hebben een hele goede band en mooi dat we er op deze mannier toch kunnen zijn voor haar. 
Ik loop wel tegen een muur van bureaucratie op als het om een paspoort regelen gaat. Het gaat nergens 
over en toch werkt niemand mee. Toezeggingen blijken vaak loze beloftes. Er lopen afspraken maar 
heb er niet veel vertrouwen in. Ook de voogdij willen we anders geregeld hebben maar is hetzelfde 
verhaal. Ook geskypt met het thuisfront dan is ver weg toch weer dichtbij. 

Cadeautjes uitgedeeld. 

Nieuwe vrijwilligers uit Canada de middelste komt uit Nederland maar woont in Canada. Twee van de 
drie blijven in OGN. voorbereidingen voor de Fun Fair aankomende zaterdag. 

Kaarten voor de verkoop gemaakt door leerkrachten en vrijwilligers. 

Lekker buiten les. 

Deze stickers komen uiteraard op de kaarten en ik kan zeggen dat dit is handmade. 

DAG 5 
9-1-2013 

Toekomstplannen, 

OGN is een fijne plek voor jong en oud. De kinderen van kansarme gezinnen krijgen hier de 
mogelijkheid toekomstplannen te maken. Alleen dat is al een groot verschil. Als organisatie zijn we 



ook bezig met toekomstplannen. Maar daar is geld voor nodig. We gaan dus pas door met groei als er 
ook een degelijke onderbouwing is. Bina wil voor 20 kinderen een hostel maken. Nu zijn dit er 7. Dan 
moet er dus een huis gehuurd worden en daar krijgen deze kinderen naast onderdak ook scholing. Per 
maand is hier € 500,-- aan huur voor nodig. De kosten voor een kind in de hostel zijn € 500,-- per jaar. 
Dit bedrag kan dan ook door meerdere sponsoren bijeengebracht worden. Als we 12 kinderen op deze 
manier gesponsord hebben kan Bina starten. Hier willen we naartoe groeien dit komende jaar om 
volgend jaar april van start te kunnen. 

Dus zoekt iemand een goed doel met korte lijnen en geen overhead twijfel niet maar help. 

We zijn een anbi geregistreerde stichting wat wellicht kan helpen. 

Een moeder van een van de didi heeft haar hand gebroken ze woont 12 uur rijden met de bus buiten 
Kathmandu. Ze is naar de stad gekomen en OGN heeft haar geholpen geheel te herstellen. Ziekenhuis 
en revalidatie is betaald en ze is redelijk goed hersteld. Vandaag is ze weer naar huis gegaan. Dan is 
mijn reis naar huis niets in vergelijking met deze reis. 

Yvonne van de Bos staat ook met een van haar sponsorkindjes op de foto. 

Saraswoti is een meisje die vanaf het begin al gesponsord wordt. Nu zit ze op een hostelschool en ze is 
heel goed doorgegroeid. Dit zijn resultaten waar je het voor doet. 

Als de groenteboer voorbijkomt wordt er onderhandeld over de prijs. De uien zakten een dubbeltje in 
prijs van 42 naar 32 ct daar wil ik ze thuis wel voor verkopen. Dan moet ik nog even wachten denk ik. 
Vorig jaar zijn ze voor niks weggegaan dus het moet dit jaar wel beter, anders heb ik een sponsor 
nodig!!!! 

De toffees worden uitgedeeld, als je ze doorknipt kan je meer kinderen blij maken. 

Voorbereidingen voor de Fun Fair aankomende zaterdag. 

Bina houd de laatste kindjes warm voor ze opgehaald worden. 

DAG 6 
10-1-2013 

Vlaggetjesdag, 

Vanmorgen kregen we bezoek van mensen uit Arizona USA Bina heeft ze een rondleiding gegeven. 
Daarna hebben we nog met elkaar gesproken. Dit zijn altijd zeer boeiende ontmoetingen. Als mensen 
met eigen ogen aanschouwen hoe mensen hier leven en wat de kinderen hier op school krijgen. Het 
gaat dan ook vaak over de diepere zin van het leven en wat wij voor onze naaste kunnen betekenen. 
Van uit welke achtergrond we dit mogen doen. Dan ben ik heel dankbaar voor wat we als organisatie 
en met hulp van iedereen dit hebben bereikt. 

Vandaag hadden we extra vrijwilligers die hielpen voorbereidingen te treffen voor de Fun Fair a.s. 
zaterdag. 

Ze hebben brownies gebakken en het resultaat mag er zijn. De oven getest tot de stroom er af was. 
Vanavond als de stroom er weer op is wordt er weer volop doorgewerkt . Zo moet er doorgewerkt 
worden tot zaterdag om alles klaar te krijgen. 

De koekjes hebben we ook al mogen proeven en liggen klaar om afgebakken te worden. 

Koekjes in de vorm van tulpen. 



Tussendoor wordt de lunch ook uitgeserveerd. 

Vlaggetje wapperen al voor zaterdag. Leuk om mee te helpen met de voorbereidingen, als je lang bent 
kan best wel handig zijn. Dus goed dat er Nederlandse vrijwilligers zijn. 

DAG 7 
11-1-2013 

Bureaucratie 

Laatste nachtje slapen time flys. Het is weer omgevlogen. Nog wel een dag te gaan en die komt zondag 
op de mail omdat ik die in het vliegtuig type. Morgenavond 18.15 ga ik de lucht in. 

Vandaag wel tijd verkwanselt aan de nepalese bureaucratie. Ik zal een fotootje bijvoegen hoe ze hier 
hun archieven aanleggen. We zijn wel wat in de goede richting gekomen wat betreft het verkrijgen van 
een paspoort voor Jyoti, alleen is er nog de eis dat ze begeleid moet worden door iemand vanuit Bal- 
Mandir. Hier gaan we echt niet mee akkoord. A.s. zondag is er nog een overleg met het 
districtskantoor. We hebben nu wel de goede persoon om dit klusje te klaren en als het nu niet lukt heb 
ik er echt een zwaar hoofd in. 

Dit is toch wel zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Ik zat te wachten tussen criminelen die allemaal in de boeien aan elkaar zaten, hier heb ik maar geen 
foto van genomen. 

Dan worden de laatste voorbereiding en voor de Fun Fair gedaan. Dit is echt nieuw en iedereen is erg 
benieuwd wat het gaat opleveren. 

Ik ben nu moe en ga zo lekker het mandje in, weltrusten. 

DAG 8 
12-1-2013 

Fun Fair 

Vandaag was het dan zover, na alle voorbereidingen de uitvoering. En het was een zeer geslaagd 
evenement. Ten eerste was het warmer dan op de andere dagen . Vanmorgen vroeg was iedereen al 
volop in actie om voor 11.00 alles klaar te zetten. Om 11.00 uur de opening. Ik had de eer om het lint 
door te knippen en het eerste stukje taart aan te snijden. Bina smeert dan ook gelijk de slagroom in je 
gezicht. Al snel kwam de bezoekersstroom op gang. 

En gedurende de hele dag was het gezellig druk. Minnie en Mickey Mouse liepen af en toe over het 
plein en hadden alle aandacht van de kinderen. 

Er waren veel spelletje georganiseerd de kinderen kregen een stempelkaart. 

Lucky Rope, touwtje trekken. 

Ring werpen, doel schieten & vissen 

Frisby werpen en clown voeren 

Ratje slaan en bal gooien 

ballon darten, face painting en de geweldige taart; de kinderen kregen ook lekkere snacks, het was een 
gezellige drukte. 



Ook voor de vrijwilligers was het leuk om het mee te organiseren en uit te voeren. 

Na de middag begon de disco. Er was een generator voor de stroom geregeld en verder was er best wel 
een professionele muziek installatie gehuurd. Iedereen ging geweldig uit z’n dak en de jeugd van OGN 
kan goed dansen omdat ze regelmatig dansles krijgen. Ook de vrijwilligers konden goed uit hun dak 
gaan. 

De dag vloog voorbij en al snel kwam de vertrektijd naderbij. 

Tussendoor allerlei mensen ontmoet wat weer belangrijk is voor het netwerken. 

Ik had m’n spullen voor een groot gedeelte al klaar staan. Dan is het moment aangebroken om afscheid 
te nemen. Dit is natuurlijk niet leuk. Voor Jyoti en mij altijd een moeilijk moment, even slikken en een 
traantje wegpinken. Ook van het hele team en de vrijwilligers afscheid genomen. De taxi stond 
inmiddels al klaar en Bina, Jyoti, Deepa en Sushmita gingen nog even mee naar de luchthaven. Het zit 
er al weer op en ik mag terugkijken op een zeer geslaagde week. Wat een schitterende week mag ik 
weer toevoegen aan mijn levenservaring. Dit zijn van die topdagen waar je het voor doet. Inmiddels 
heb ik Kathmandu en Nepal achter me gelaten en zit in de lucht. Een lege stoel naast me dus lekker 
veel ruimte. Ik hoor dat het in Nederland koud gaat worden. Dus wordt weer even omschakelen. Ik 
hoop dat ik iedereen weer een beetje bijgepraat heb over mijn belevenissen. Zelf ben ik weer gereset. 
Weet weer dat niet alles vanzelfsprekend is. Vanmorgen om 04.30 uur geland na twee tussenstops, e ́e ́n 
in Dubai en e ́e ́n in Burgas (Bulgarije) anders kwamen we brandstof tekort. Thuis ook weer een warme 
ontvangst gehad. 

Van hieruit Namaste en ik meld me weer als ik nieuws heb. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. 

	  


