
Verslag sponsorreis 2022, eindelijk weer naar Nepal 

Van 26 oktober t/m 8/12 november 2022 zijn we met een grote sponsorreisgroep naar Nepal geweest. We 
hebben een rondreis gemaakt door een deel van het land, veel gezien en kennis gemaakt met veel bijzondere 
mensen. 

           

Deelnemers aan de reis: Anneke, Annelies, Annet, Donna, Edwin, Hans, Inez, Kirsten, Margreet, Marian, Marjolijn, 
Mary, Roelof, Seph, Tomas, Wim en begeleiders Erik, Bharat en Marijke 

Op 26 oktober vertrekken we vanaf Schiphol, we komen op 27 oktober in Kathmandu aan. Hier worden we zeer 
hartelijk ontvangen door Bharat, onze reisbegeleider en René Veldt van STchTng Veldwerk. In het begin van de 
middag ziUen we lekker in Thamel in ons hotel Thamel Park. We verkennen Thamel en doen we dutje, want 
iedereen is best wel een beetje brak van de reis. ’s Avonds dineren we in Gaya, waar we vergezeld worden door 
Gautam en Maya van STchTng EFF. Zij geven een korte uitleg over het werk van EFF (EducaTon First FoundaTon). 
Ook de familie van Bharat sluit aan. 

28 oktober beginnen we met een bezoek aan de Bodnathstupa.  

                                         

  



Aansluitend bezoeken we Khagendra New Life Home, waar we worden verwelkomd door Krishna en een grote 
groep bewoners. We krijgen een rondleiding door het wooncomplex. Krishna vertelt over  de bewoners, over wat 
ze allemaal al gerealiseerd hebben in de afgelopen jaren met hulp van sponsors en wat de plannen zijn. De tuin is 
de afgelopen Tjd onder handen genomen, evenals een deel van het lekkende dak. In de komende periode wil 
Krishna graag verder gaan met beide projecten. We kopen nog mooie handgemaakte tassen en armbandjes en 
gaan door naar BIA, in het pand ernaast, waar we kort kijken in de werkruimtes. I.v.m. Tihar zijn er weinig mensen 
aan het werk. 

              

We gaan door voor een lunch op Durbar Square, waar Bhargavi ons een interessante rondleiding gee`. 

                         

29 oktober: vertrek met de bus richTng Sauraha, Chitwan. Onderweg stoppen we bij een prachTge hangbrug over 
de Trushulirivier. Het is verder een picge tocht omdat er over al aan de weg gewerkt wordt. In de middag 
arriveren we op onze bestemming, het jungle world resort. Sunset bij de RapTrivier, daarna lekker eten en we 
belanden in een straatdansfeest. 

  



                                

            

              
          
30 oktober staat in het teken van een flinke wandeltocht door de prachTge natuur in Sauraha en een kanotocht 
De 31e is er een keuzeprogramma: bezoek aan een ziekenhuis, fietsen, een jeepsafari of niksen.  ’s Avonds hebben 
we de meest bizarre avond van de vakanTe, in het Friends cafe waar we eten, wachten we drie uur op onze 
maalTjd en drinken we al het bier dat aanwezig is op. Uiteindelijk gaat Bharat maar helpen in de keuken. 

        

  



                           

                    

Op 1 november gaan we naar Parsauni, het idllysche dorp waar Bharat is opgegroeid. We bezoeken zijn familie, 
die ter ere van ons bezoek voor lekkernijen zorgt. Door het dorp wandelen we naar de school, die ondersteund 
wordt door Bharat. Samen met Bharat hebben we hier een klein project om meisjes in deze regio op school te 
houden. 

     
  

  



                 
           
Daarna rijden we door naar Bandipur, waar we in het donker aan komen. Het is een on-Nepalees schoon dorp in 
de bergen. Wijs geworden door de ervaring van de avond ervoor, bestellen we allemaal Dahl Bhat, gaat lekker 
snel. De dag erna staat een wandeling naar Ramkot op het programma voor de lieiebbers. Wie wil, kan al ’s 
morgens vroeg met Bharat de berg op voor sunrise. 
            

                
     

                                              

                                                              

  



    

3 november alweer: op naar Pokhara. De middag wordt besteed om te shoppen. Anneke en Edwin arriveren in de 
loop van de avond. De dag erna varen we over Pewalake en lopen naar de World Peace Pagoda. 

               

              

’s Avonds hebben we een afscheidsdiner. Erik zal nog een dagje in Pokhara blijven met Marjolijn, Annelies, Annet 
en Margreet en de dag erna naar Kathmandu gaan. Ze bezoeken nog Sarangkot het uitzichtpunt op de Annapurna 
en het Mountainmuseum. In Kathmandu gaan ze ook nog naar Pashipathunath. Donna en Tomas gaan de Mardi 
Himaltrekking lopen, maar moeten helaas omkeren na twee dagen omdat Tomas een voorhoofdsholteontsteking 
hee`. De rest van de groep doet de Poonhilltrekking, vier dagen flink lopen..voor sommigen een hele opgave. 
Maar met onze twee gidsen en zes dragers lukt het allemaal prima. 

  



                               

    

  



                                

      

  



                                 

 

            

Op 8 november vliegen Marjolijn en Annelies naar huis terug. Erik gaat mee op huisbezoek met EFF en is 
erg onder de indruk van het werk dat EFF doet. Naast zorgen dat kinderen onderwijs volgen, worden ook 
families gemonitord. Dat is echt nodig gezien de omstandigheden waarin de families leven.       

  



In Pokhara wordt nog flink vakanTe gevierd. Een deel van de groep gaat paragliden na terukeer van de 
trekking, en de groep vliegt op 10 november naar Kathmandu. Daar blijven de deelnemers nog twee 
nachten en dan gaan ze via een onverwachte tussenstop in Qatar naar huis.  

Roelof fietst nog wat dagen in Pokhara, Donna en Tomas gaan een motortocht naar MukTnath maken en 
Anneke en Edwin toeren door de Kathamandu vallei. Wij, Erik en Marijke, bezoeken nog een aantal 
vrienden. Op 17 november is iedereen weer thuis, vol met onvergetelijke indrukken. 

                  

                                  

                                                

  



                 

         

            

  


