
Van 18-28 maart hebben wij, Robert en Grietje, een reis gemaakt naar Nepal met als doel ons te 
oriënteren op, en een (voorlopige) keuze te maken voor, een te starten project in Nepal.
Voorafgaand aan dit bezoek was voorwerk gedaan en waren hiervoor 3 dorpen geselecteerd.
Tijdens deze reis zijn we begeleid door Marijke Visser (voorzitter Milan Bindu) met haar echtgenoot 
Gerard en door Chitra KC (director New Sadle). 

Ik zal proberen een zo goed mogelijk beeld van Nepal en deze bezoeken neer te zetten maar al schrijvend 
en teruglezend merk ik dat wat we ter plekke hebben ervaren moeilijk is om  goed naar  papier te vertalen.

Aankomst
18 maart ca 11.30 landden we op het vliegveld in Kathmandu. Voor we de douane door waren en alle 
controles zijn we ruim een uur verder: lange rijen waarvoor door de douanebeambte echt ruim tijd wordt 
genomen. Eerst is er een rij voor de betaling van het visum en vervolgens een rij voor het plaatsen van 
het visum en de paspoortcontroles. Maar we hebben nu wel een mooi visum sticker in ons paspoort. Dat 
dan weer wel.Nu op naar hotel “Mystic Buddha”waar we gedurende ons verblijf logeerden.

Onderweg hebben we onze eerste kennismaking met 
het verkeer in Nepal. Dit valt, denk ik wel, te omschrijven 
als een (on)georganiseerde chaos. Er is een diversiteit 
aan verkeersdeelnemers: vrachtverkeer, auto’s, heel 
veel motoren, af en toe een (bak)fietser, koeien en 
voetgangers, wat zich kris-kras en indien mogelijk 
veelvuldig en luid toeterend, door elkaar heen verplaatst. 
De weghelft van het tegemoetkomend verkeer wordt 
regelmatig gebruikt zodat verkeer met redelijke snelheid 
en echt  tot een laatste moment op elkaar af rijdt en 
net op tijd weer op eigen helft zit. Verkeerslichten zijn 

er beperkt maar worden ook zelden gebruikt. Veelal worden op drukkere punten agenten ingezet om 
het verkeer te regelen. En ook daar beoordeelt de Nepali zelf of hij wel of niet de tekens van de agent 
opvolgt. Zebra’s zijn er maar die geven niet die vanzelfsprekende veilige oversteek als we hier gewend 
zijn. Maar bijzonder is wel dat wij  in die chaos geen enkele aanrijding hebben gezien!

Her en der zie je beschadigde huizen of soms lege plaatsen waar huizen hebben gestaan waarvan het 
puin is geruimd. In Kathmandu is de schade minder groot dan in de dorpen erbuiten. Gevolg daarvan is 
dat gezinnen in de dorpen die dakloos zijn geworden naar Kathmandu zijn getrokken. Een aantal van 
hen woont nog steeds onder niet al te beste omstandigheden in tenten.
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In Nepal is elektriciteit een probleem. Regelmatig valt de stroom uit. De aanwezige waterkrachtcentrales en 
het potentieel van mogelijkheden voor waterkracht worden onvoldoende (efficiënt) gebruikt. Volgens info 
is elektriciteit vanaf begin van de regentijd t/m september redelijk goed. Buiten die periode is elektriciteit 
vaak pas ‘s avonds laat en ‘s nachts beschikbaar. Alternatief is aanvulling d.m.v. zonnecollectoren. 
Dit  is maar voor een beperkte groep betaalbaar. Dat betekent dat scholen die gebruik willen maken 
van computers ook de beschikking moeten hebben over zonnecollectoren. Ook de beschikking over 
(stromend) water is regelmatig een probleem. Dit speelt in bergdorpen, waar men kan beschikken over 
natuurlijke waterbronnen, minder.

Weer/klimaat
Het weer / klimaat tijdens onze reis: zonnig met een temperatuur tussen 24-28 graden. ‘s Nachts koelt 
het overigens flink af tot ca 10-12 graden. Door nevel, stof en vooral ook smog werd de zon behoorlijk 
afgezwakt. Kathmandu is een van de meest vervuilde steden van de wereld. En dat is te merken. Een 
afrader dus voor mensen met problemen aan de luchtwegen.

Onderwijssysteem in Nepal
Het onderwijssysteem in Nepal is gebaseerd op het Engelse onderwijssysteem. Over het algemeen gaan 
kinderen al op vrij jonge leeftijd naar school. Hieronder volgt een overzicht van het onderwijssysteem in 
Nepal.
• Nursery: duur 1-2 jaar, leeftijd  kinderen 3 en 4 jaar; 
• Kindergarten (KG): duur 1-2 jaar, leeftijd kinderen 4-6 jaar;
• Primary School: duur 5 jaar, leeftijd kinderen 6-11 jaar;
• Lower Secondary School: duur 2 jaar, leeftijd 11-13 jaar;
• Upper Secondary School: duur 3 jaar, leeftijd 13-16 jaar;
• Higher Secondary School: duur 2 jaar, leeftijd 16-18 jaar;
• Universiteit: duur 5 jaar,  met een 3 jarig bachelor-deel en een 2 jarig master.



De te bezoeken dorpen liggen gemiddeld zo’n 3 uur rijden vanuit 
ons hotel in Kathmandu. De wegen zijn slecht, dat was al voor de 
aardbeving, maar sommige zijn daardoor nog slechter geworden. Vanaf 
de hoofdwegen hebben we zelfs zeer slechte, onverharde en smalle 
wegen vol gaten en stenen gehad die alleen te berijden zijn met een “4 
wheel drive”. Echt ontspannen rijden is er niet bij! Maar op de foto is niet 
echt goed te zien hoe slecht de weg is.

Onze ervaring met de Nepali is bijzonder positief. Waar 
je ook komt zijn de mensen vriendelijk en gastvrij. In de 
te bezoeken dorpen worden we met veel hartelijkheid en 
traditionele ceremonie ontvangen. Daarbij weet je ook 
dat inwoners van de dorpen bekend zijn met welk doel je 
komt en de keus voor een te starten project ook naar een 
ander dorp kan gaan, dus dat je dorpen moet teleurstellen 
hierin.

Dorp 1
Het eerste dorp ligt ten noordoosten van Kathmandu. Het dorp 
zelf heeft ca. 1000 inwoners. Het gebruik van het ziekenhuis is 
voor ca 30.000 mensen ook vanuit de nabije 
omgeving.

Hulpvraag:
• herbouw van een klein ziekenhuis;
• herbouw van een primary school met daarbij nieuwe toiletgebouwen  

voor 70 kinderen.



Dorp 2
Het tweede dorp ligt ten westen van Kathmandu. De weg hier naar toe is de slechtste van deze serie. 
Pluspunt is wel dat er binnen 2 jaar een nieuwe weg aangelegd gaat worden. Het dorp heeft ca. 500 
huishoudens met gemiddeld 5-6 kinderen per gezin (dus ca. 2800 inwoners). 

Hulpvraag: 
• de bouw van een nieuwe school, 14 lokalen en een aantal toiletgebouwen.

Het betreft hier een school voor leerlingen van Kindergarten  t/m Higher Secondary School voor gemiddeld 
30 kinderen per leerjaar, in totaal zo’n 400 leerlingen. Daarnaast ligt een verzoek voor bouw van een 
medische post.



Dorp 3
Het derde dorp ligt ten 
noorden van Kathmandu. 
Specifiek van dit dorp is dat 
ontwikkelingen en scholing 
hier sterk is achter gebleven. 
Het dorp omvat ca. 1000 
inwoners.   

Hulpvraag: 
• een nieuwe school met 4 lokalen en een office. Daarnaast een 

toiletgebouw, 1 voor jongens en 1 voor meisjes.

Voor alle bezochte locaties geldt dat hulp hard nodig is! 
Vanuit de inwoners is grote bereidheid om actief en waar mogelijk mee te helpen in de realisatie van de 
plannen. Echter financiële bijdrage is vrijwel niet mogelijk, mede omdat veel inwoners zelf nog bezig zijn 
met de herbouw van hun huizen of niet over extra financiële middelen beschikken.
We hopen, zeker nu we dit met eigen ogen hebben gezien, dat er veel geld bij elkaar gebracht wordt met 



onze sponsoractie zodat we echt goed kunnen doen en een mooi project kunnen neerzetten in Nepal!
Van de kosten van de hulpvragen in de potentiële dorpen wordt nu een berekening gemaakt die mede 
bepalend is voor de keus in welk dorp het bijeengebrachte projectgeld ingezet gaat worden. Dit zal begin 
april aan ons terug gekoppeld worden.

Zodra we de gegevens hebben maken we een keuze en volgt verslag hiervan in een vervolg op dit 
reisverslag medio april.

Grietje en Robert Hilhorst
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