De reis door Nepal
Nederland / Nepal – Van laagland naar hooggebergte:
voor de gemiddelde Nederlander een uitdaging van
formaat. Toch gingen 7 mensen die uitdaging aan.
Hoewel, als je het hen vraagt was het misschien meer
een reis van over-geordendheid naar vrolijke chaos, van
het druk-druk-druk-syndroom naar het mañana-gevoel
en in dit geval ook nog eens van sneeuw naar zon.

daagse trekking door het Annapurna gebied te beginnen.
Een tocht met heel veel trappen, prachtige uitzichten op
de sneeuwtoppen van het Himalaya gebergte,
schitterende natuur: kortom het was fantastisch! Na
afloop van de trek verbleven we nog een paar dagen aan
het meer van Pokhara waar we ook de vrijwilligers die op
dat moment voor stichting Maya werkzaam zijn,
ontmoeten. Enthousiaste mensen die zich een aantal
maanden geheel op eigen kosten inzetten voor dit
prachtige project. Twee dagen voordat we weer
huiswaarts gaan, reizen we de 200 km terug over de
kronkelende bergweg richting Kathmandu. 's Avonds laat
komen we aan bij een prachtig Boeddhistisch klooster
net buiten de stad, waar we de laatste nacht zullen
doorbrengen om de volgende dag, na enige rondjes om
de wereldberoemde Stupa, naar huis te keren.
Enkele foto’s van de reis:
cultuur

REISVERSLAG VAN NEL
Voor mij was het een bijzondere reis die we met 8
mensen onder begeleiding van René in Nepal maakten.
Na aankomst op het vliegveld van Kathmandu
verbleven we 2 dagen in een prachtig middeleeuws
stadje|: 1 van de 3 oude koningssteden in de vallei.
Hierna reden we 200 km over een hobbelige weg om in
het dorpje Serachour vlakbij Pokhara aan te komen.
Hier werden we gastvrij ontvangen door de familie
waar René woont als hij in Nepal is. We sliepen een
paar nachten op de boerderij, in de ochtend werden
we vroeg wakker van de boeren die de melk van hun
buffels komen brengen. De melk wordt op het erf van
''ons'' boerderijtje verzameld, de melkbussen worden
vervolgens ''te voet'‘ naar een zuivelcoöperatie in de
dichtstbijzijnde grotere plaats gebracht. Na dit indrukwekkende bezoek aan dit dorp waar stichting Maya
met de vrijwilligers veel werk verricht, namen we
afscheid van de vriendelijke mensen om aan onze zes-

warme ontmoetingen

natuur

adembenemend !

NEPAL REIS 2011
In het najaar van 2011 zal er opnieuw een reis door
Nepal georganiseerd worden met een bezoek aan de
projecten van Stichting Maya. Laat tijdig weten of je
interesse hebt, de plaatsen zijn beperkt.
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