
Women for Women april 2015.  

Terwijl ik start met het schrijven van dit reisverslag 

is ons team net 9 dagen thuis. De wereld is 

opgeschrikt door de ernstige aardbeving die Nepal 

treft. Vol ongeloof kijk ik naar de beelden die de 

televisie de woonkamer inbrengt. Hadden we met 

ons team de afgelopen week nog intensief contact 

via de Whats app over het psychisch landen na onze twee ongelooflijk 

mooie weken, nu hebben we contact met elkaar en spreken we onze 

afschuw over de beelden naar elkaar uit. Maken we ons zorgen over 

onze nieuwe vrienden in Nepal. Over het land en de mensen die voor 

ons een gezicht hebben gekregen in die twee mooie weken. Want dat 

was het zeker. Voor mij voor het eerst zover weg naar een voor mij 

nog vreemd land. Weg van het gezin om het leven van de Nepalese 

vrouw helpen te verbeteren. Health -werkers te trainen en kennis 

brengen over verzakkingen van de bekkenbodemorganen bij vrouwen 

in bergdorpen. Ver weg van in mijn ogen “de bewoonde wereld “. 

Ondanks de ernst van de aardbeving en de gevolgen voor het land 

Nepal schrijf ik toch dit reisverslag in de versie die ik al in mijn hoofd 

had. Omdat ondanks alle zorgen die er nu zijn bijgekomen voor de 

Nepalese bevolking, en die nu de hoogste prioritijd hebben, de 

verzakking van de bekkenbodemorganen ook nog steeds een probleem 

is. Een probleem dat de Stichting Vrouwen voor Vrouwen zal blijven 

aanpakken door onderwijs en behandeling. 

Vrijdag 3 april.  Bepakt en bezakt zwaaien onze families ons uit. 

Ons Nederlands team bestaat uit: Emilie (huisarts en coördinator ), 

Karin (huisarts), Sophie (arts assistent), Irene (arts assistent) Hetty 

(verpleegkundige) en ik (Agnes; verpleegkundige). Na een 

voorspoedige vlucht met Turkisch Airlines belanden we op Istanbul. 

Jammer maar helaas bivakkeren we hier voor ruim 6 uur in verband 

met vertraging. Wel de gelegenheid om elkaar wat beter te leren 

kennen. En dat loopt heel soepel. Er is een goede klik, en dus een hele 

goede sfeer in het team. Uiteindelijk komen we zaterdagmorgen om 

11 uur aan op de luchthaven van Kathmandu. Ik heb begrepen dat er 



heerlijke koffie en thee op ons staat te wachten in het Gaia Restaurant 

naar het Imperial hostel in Kathmandu. Ik laat alles op in mij 

inwerken. De stad, de mensen, de chaos in het verkeer. En inderdaad, 

het is een weldaad om op het terras van het Gaia Restaurant te zitten 

aan een kop thee. In de middag zijn we vrij en worden Irene en ik 

rondgeleid door de Kathmandu door onze ervaren reisgenoten. Het 

hostel is eenvoudig te noemen, maar heeft een douche, een bed en (als 

er geen power-cut is) ook stroom en WIFI. 

Zondag 4 april     Terwijl heel Nederland op zoek gaat naar 

paaseieren gaan wij op bezoek bij de RHEST. Hier 

ontmoeten wij onze Nepalese collega’s én de kisten. 

Zoveel over de kisten gehoord en nog geen beeld bij. 

Ik vind het spannend. Ons team begint met het 

indelen en ordenen van de kisten. Voor mij nog wat 

onwennig, maar het z’n allen hebben we de klus in 2 

uur geklaard. Het Nepalese team bestaat uit: Uma 

(coördinator) ), Sanubaba (counselor), Ankita, Rajashi (artsen), Gita, 

Yogita, Sapana, Mira, 

Rashi, Anisha, 

Bimala, Punam 

(verpleegkundigen en 

intakers). Na de lunch 

hebben we de middag 

vrij en vermaken wij 

ons met het 

bezichtigen van 

toeristische plaatsen 

in de stad.  

Maandag 5 april.       Om 7 uur (op tijd) vertrekken we richting 

Huwas. Onderweg krijgen we ons ontbijt in de auto uitgedeeld door 

Uma en Gita. Harry is de komende weken onze driver. Hij 

manoeuvreert de auto met gemak de drukke stad uit. Als er al een 

gevaarlijk moment dreigt roept hij steeds: don’t worry, you have 

Harry. Als snel noemen we hem dan ook Harry van de Sunweb. Na 

De kisten.. 

Het hele team van april 2015 



een korte theepauze 

komen we om 14 uur aan 

in Pokhara. Hier krijgen 

we een heerlijke lunch. 

Daarna nog het moeilijke 

stuk. Eerst 2 uur rijden 

naar Waling en dan off 

road naar Huwas. Na een 

rit van totaal 12 uur komen we aan in Huwas. Het Nepalese team zal 

in het hotel van Punam haar ouders logeren. Wij logeren op een etage 

in een appartement. Ik had mijzelf voorbereid op zeer eenvoudig. 

Maar dit was toch wel enigszins luxe te noemen. Een Europees toilet, 

een koude douche, (harde) matrassen op de grond en een balkon.  

Dinsdag 6 april  Urumpokhara. Eindelijk aan het werk, want daar 

zijn we toch voor 

gekomen. We gaan op 

weg. Hetty vindt het een 

B-weg. Ik zit al een eind 

verder in het alfabet. Maar 

Harry rijdt ons zonder 

problemen naar 

Urumpokhara. Vlot hebben 

we de spreekkamers ingericht in het lokale health-post. De eerste 

ceremonie volgt. Toespraken in het Nepalees, een toespraak van 

Emilie, een rijkelijke gezette thika, een bloemenketting en een sjaal. 

De volunteers (vrouwelijke vrijwilligers die in dorpen aanwezig 

zijn).Het is ongelooflijk dat ik hier zit en dit meemaak. Onze eerste 

dag is meteen druk. Hetty is ervaren, dus vaar ik deze dag volledig op 

haar. We zien 145 vrouwen. Soms is het chaos. Rijen voor de dokter 

en rijen voor counseling lopen steeds door elkaar. We hebben geen 

overzicht. Hetty en ik hebben een plek onder de boom. We kunnen 

dus alles zien gebeuren in het dorp. Leuk, maar morgen willen wij ook 

een eigen ruimte. Want iedereen kan op deze manier ook bij onze 

kisten. Al snel zie ik de zuinigheid waar we als team verzocht worden 

Ons appartement in Huwas.  

In de rij voor de inschrijving.  



te werken. Aan het einde van de dag wordt de overgebleven glycerine 

niet weggegooid, maar verzamelen we in een bakje. Hier kunnen we 

morgen weer potjes mee vullen. Je naamsticker? Die gebruik je de 

hele kampperiode. Want zuinig zijn we met tape. Touwtjes en spijkers 

waar je gordijnen mee ophangt, pennen en lampjes? Graag alles weer 

inleveren bij Hetty en Agnes. Morgen weer opnieuw gebruiken. En ga 

zo maar door. Hier kunnen we in Nederlandse gezondheidszorg nog 

wat van leren als ik alleen al denk aan de matjes die verslonden 

worden tijdens een bevalling. We werken ook hygiënisch. De 

speculums worden grondig schoongemaakt en de handdoeken van de 

behandelkamers 

worden na elke 

dag in de was 

gedaan. Dus 

zeker geen 

verkeerde 

zuinigheid waar 

we mee werken. 

De ANM’s 

(auxialary nurse 

midwife) hebben deze dag goed gewerkt en geleerd. Aan het einde 

van de dag krijgen zij een certificaat. Zij kunnen nu in hun dorp 

vrouwen helpen met het aanmeten en plaatsen van een ring bij een 

verzakking. En eventuele problemen herkennen en behandelen. Als 

alles weer is ingeladen, besluiten we om naar Huwas te gaan lopen. 

Heerlijk om even te lopen in de vrije natuur. Het is prachtig weer, 

maar na een klein uur lopen worden ingehaald door de chauffeurs. Zij 

vinden het toch wel prettig als we verder meerijden. Waarom lopen als 

er auto’s zijn? Om de chauffeur ter wille te zijn stappen we in. Na het 

avondeten, dalbat, zitten we nog met ons 6-en op het balkon. Ons 

uitzicht is een prachtige opkomst van de maan. Gek, het lijkt wel of de 

maan hier sneller opkomt dan in Nederland. 

Bimala geeft samen met Karin les aan de ANM’s  



Woensdag 8 april.      Uhakitadhi. Na een korte nachtrust en 

hilarische momenten in de 

slaapzaal van Irene, Hetty en ik, 

zaten we om 7 uur aan het 

ontbijt. Vandaag als ontbijt 

kikkererwten, aardappels en goed 

doorgekookt ei en naanbrood. 

Karin en Sanubaba zijn al lopend 

richting het dorp van vandaag. We worden ontvangen door het 

dorpshoofd en krijgen de school toegewezen. Het is deze 2 weken 

vakantie in Nepal omdat het volgende week oud en Nieuwjaar is. 

Vandaag hebben Hetty en ik ook een eigen 

ruimte. Het opbouwen van de spreekkamers 

verloopt ontspannen. Er heerst binnen het 

hele team een vriendschappelijke en 

hardwerkende teamgeest. Na een korte 

ceremonie met uiteraard thika’s, 

bloemenkransen en Nepalese toespraken 

kunnen we aan het werk. Hoewel de 

patiëntenstroom aanvankelijk wat langzaam 

op gang komt, gaat het gestaag door. 

Sanubaba zit met de counseling in een apart 

gebouw vlakbij ons. Hierdoor is de 

patiëntenstroom wat overzichtelijker. Het is 

leuk om ook het Nepalese team wat beter te 

leren kennen. We spreken prima Engels 

onder elkaar. Ik krijg een verloskamer te zien in het health - post. Dat 

is wel even schrikken als je aan de moderne bevalsuites in Nederland 

denkt. In de hoek staat een zuurstofapparaat nog in de verpakking. 

Waarschijnlijk ooit gekregen. Maar waarschijnlijk weet niemand hoe 

het werkt. Dus blijft het in een hoek staan. Het is fantastisch hoe het 

eten verzorgt wordt. In ons hotel in Huwas kookt de eigenaar en zijn 

vrouw. En vervolgens wordt het naar ons toegebracht. We zien 

vandaag 76 vrouwen. Er worden maar weinig ringen geplaatst. De 

ANM wordt dan ook verzocht om een later kamp deze week nog eens 

Sophie en Gita in de spreekkamer. 

spreekkamer 



te komen oefenen. Dan kan zij daarna ook het certificaat ontvangen. 

Na een prachtige wandeling komen we weer “thuis”. Heerlijk even 

ontspannen op het balkon en eten in het hotel. Geen WIFI, sms 

berichten vliegen af en toe richting Nederland.  

Donderdag 9 april  Saligram  

We gaan het een dorp verderop zoeken vandaag. Vooral het laatste 

stukje weg is slecht te noemen. Onderweg worden we door vele 

mensen vriendelijk gedag 

gezwaaid. Als we 

Uhakitadhi gepasseerd zijn, 

lijken we ook verder terug 

te gaan in de tijd. Meer 

lemen huizen met daken van 

stro. Oudere mensen met 

een nog primitievere 

levensstijl. Toch zien de mensen er over het algemeen verzorgd uit. 

We worden ontvangen in een health post / schoolgebouw. Na de 

ceremonie gaan we weer met goede zin aan het werk. In de loop van 

de ochtend verschijnen er 2 soldaten. Zij komen controleren wat wij 

vandaag aan het doen zijn. Lange tijd zitten ze in het lokaal waar 

Hetty en ik ons voor vandaag gevestigd zijn. Het voelt een beetje 

bedreigend, hoewel ze niet onvriendelijk kijken. Uma gaat het gesprek 

aan, en lijkt het snel opgelost. We zien vandaag 145 vrouwen. Het 

loopt allemaal gesmeerd. In ieder geval wordt er vandaag 1 vrouw 

gezien die in aanmerking komt voor een 

operatie. Een schrijnend verhaal van een 38 

jarige vrouw met 3 kinderen. Verlaten door 

haar man en door de schoonfamilie het huis 

uitgezet. Gelukkig kan ze weer bij haar eigen 

familie wonen. Maar geld voor een operatie 

heeft ze niet. Voor haar is Vrouwen voor 

Vrouwen als een reddende engel. Irene is al een 

aantal dagen druk aan het filmen voor de site van de stichting. 

Hiervoor neemt ze ook interviews af bij verschillende mensen uit het 

School / health – center Saligram 



hele team. Als het kamp is afgesloten willen Hetty en ik eigenlijk nog 

even door het dorp wandelen en dan met de auto naar Huwas. De rest 

besluit om de hele route naar Huwas te lopen. Helaas voor ons, Harry 

begrijpt Engels toch iets minder dan wij dachten en rijdt het dorp uit 

en wacht op ons in een volgend dorp. Achteraf hebben we geen spijt, 

want we lopen langs een prachtig stukje Nepal. We worden nog 

uitgenodigd in een lemen huisje, waar nog op open vuur gekookt 

wordt. Indrukwekkend dat mensen zo primitief kunnen leven. Trots 

verteld de heer des huizes dat we volgend jaar zeker terug moeten 

komen. Dan is zijn gemetselde huis zeker klaar. De fundering staat nu 

net. Na de noedels met kip rusten we nog heerlijk uit op het balkon. 

We creëren een filmwand en bekijken de eerste filmpjes van Irene.  

 

Vrijdag 10 april 

 Taklak. De dag 

begint vroeg. Irene en 

Sophie zullen ons 

halverwege dag gaan 

verlaten. Zij zullen de 

komende week follow-up 

onderzoek gaan doen in het 

district Dhading. Het valt ons allen wel wat zwaar dat zij ons gaan 

verlaten. We hebben het zo goed met z’n allen. Na het ontbijt een 

pittige rit van 45 minuten de berg op. Maar dan hebben we ook wel 

wat. Een prachtig uitzicht bovenop de berg in een schoolgebouw. Na 

het opbouwen van de spreekkamers worden we uitgenodigd bij een 

gezin vlakbij de school. De man des huizes is invalide, waarschijnlijk 

ten gevolge van polio. Hij heeft rechten gestudeerd en is niet bij de 

pakken neer gaan zitten. Trots laten hij en zijn familie hun kwekerij 

zien. Koffie en champions worden er gekweekt. Als kwekersdochter 

kijk ik mijn ogen uit. Prachtig hoe iemand met zo weinig middelen 

een goed bestaan heeft in de bergen van Nepal. Het ziet er allemaal 

keurig verzorgd uit. De eerste vrouwen zitten al op ons te wachten. In 

totaal 105 vrouwen vandaag. Ook vandaag weer een naar verhaal. Een 

Koffieplantage in Taklak. 



vrouw die, waarschijnlijk bij haar bevalling een totaal ruptuur heeft 

opgelopen. De vrouw heeft geen perineum meer en heeft een flinke 

rectumprolaps. Wij kunnen hier niets voor haar doen. Zij zal in 

Pokhara geopereerd moeten worden. Twee van de drie ANM’s 

ontvangen een certificaat. De derde zal in een later kamp nog eens 

terugkomen deze week. Via een short-cut lopen we samen met één 

van de volunteers terug naar Huwas. Trots laat zij haar woning en haar 

prachtige tuin zien met amaryllis. Uiteraard hoort ook hier weer een 

uitgebreide fotosessie bij. Eenmaal terug in ons appartement hebben 

we lichte stress. De Nepalese telefoon van de stichting is spoorloos. 

We weten zeker dat we deze vanmorgen bij de test gehoord hebben bij 

de tas van Emilie. Na flink speuren geen spoor van de telefoon.  

 

Zaterdag 11 april  Bhorle. Heerlijk deze ochtend ontbijt met toast 

en jam! We lopen naar Bhorle. Ook weer 

een prachtige wandeling. In de 

ochtendzon zien we al veel activiteit op 

de rijstvelden. Na het opstarten geen 

ceremonie, maar wel sjaals uitdelen aan 

de volunteers. Iets wat niet meer alleen 

door Emilie wordt gedaan. Elke dag deelt 

iemand anders van ons Nederlandse team 

de sjaals uit. Leuk om te doen! Hoewel 

de stroom vrouwen langzaam op gang 

komt staat aan het einde van de dag de 

teller toch weer op 147 vrouwen. 

Vandaag zijn er ook veel ringen 

geplaatst. Beide ANM’s ontvangen het 

certificaat. We hebben een fantastische 

hulp uit het dorp vandaag met water 

halen en afwassen. Hetty en ik hebben het over het algemeen minder 

druk dan we gedacht hadden. Dit komt omdat de Nepalese intakers het 

hele computerprogramma zelfstandig uitvoeren. Ik maak nu dan gelijk 

even gebruik van het feit hoe de routing is welke de vrouwen tijdens 



het kamp volgen. Eerst melden de vrouwen zich bij het register van de 

RHEST. Daar worden ze geregistreerd. Dan volgt de intake op de 

computer. De vrouwen krijgen een patiëntennummer. Hier krijgen de 

vrouwen ook een geel formulier. Met het gele formulier gaan ze naar 

de arts. De arts vult de intake verder in en doet het lichamelijk 

onderzoek. Na afloop krijgen de vrouwen een wit formulier als ze 

geen ring krijgen en alleen het advies van counseling, medicatie en/of 

urine onderzoek. Wanneer er een ring of een Falk is geplaatst is 

krijgen ze een blauw formulier. Hier staat o.a. de maat ring op. Als de 

vrouwen een ring of een 

falk hebben gekregen 

worden ze verzocht nog 

een half uur in de 

nabijheid van het kamp 

te blijven lopen. Zo kan 

goed in kaart worden 

gebracht of de ring ook 

daadwerkelijk goed 

blijft zitten. Deze kaart houden de vrouwen bij zich. Na het bezoek 

aan de arts gaan de vrouwen naar Sanubaba voor counseling in 

groepsverband. Na afloop hiervan gaan 

ze weer naar huis. Het gele formulier 

wordt na het bezoek bij de arts weer 

ingeleverd bij de intakers. Zij voeren de 

uitgevoerde behandeling en de mate van 

POP in de computer op naam van de 

betreffende vrouw. De formulieren 

worden aan het eind van de dag 

verzameld en gebundeld klaargelegd voor 

vervoer naar Nederland. 

Eten doen we vandaag in het plaatselijke restaurant. Naast de dalbat 

krijgen we ook een soort van botermelk. Niet echt een aanrader in 

mijn ogen. De vermoeidheid begint ons allen parten te spelen. We 

laten ons dan ook heerlijk naar huis rijden. Na het avondeten zitten we 

Counseling bij Sanubaba. 

Verwerken van de formulieren.  



nog heerlijk op het balkon. De hele avond power-cut in ons 

appartement. Waarschijnlijk omdat de elektriciteit in ons appartement 

niet helemaal goed is aangelegd. Want de rest van Huwas heeft wel 

stroom. Dus zitten we allen met onze hoofdlampjes aan een boek te 

lezen of te schrijven. 



Zondag 12 april  Baulibash. Het is vandaag benauwd en 

bewolkt. Het is dan heerlijk om 

na een uur lopen in de auto bij 

Harry te stappen. Om bij het 

schoolgebouw te komen moeten 

de drivers flink manoeuvreren. 

Het schoolgebouw is vies, maar 

snel komen er vrouwen aan die 

gaan vegen en “opruimen”. Als 

we zijn opgebouwd gaan we van start. Het valt mij al snel op dat de 

mensen hier anders zijn / lijken. Ik vind dat de mensen er niet alleen 

arm uitzien, maar ook veel kinderen enigszins wezenloos kijken. De 

stroom met vrouwen komt ook maar langzaam op gang. Het lijkt ook 

wat een saaie dag te worden. De lunch verloopt chaotisch. Het lijkt 

erop dat er niet alleen voor het Nepalese – en Nederlandse team is 

gekookt, maar ook voor alle belangrijke mannen in het dorp en voor 

alle volunteers. Tot ongenoegen van Hetty en mij komt het ook 

allemaal in “ons” lokaal eten. De kisten worden opzij geschoven. 

Mensen blijven na het eten zitten in het lokaal. Kortom, wij zijn het 

overzicht even kwijt. Maar dan ineens lijkt het tij te keren. Banken 

worden buiten gezet. Mannen beginnen lijstjes met namen van het 

hele team op te schrijven. En we worden tot slot verzocht om op de 

banken te gaan zitten. Er 

volgt een vrolijke 

ceremonie. En ineens loopt 

het hele dorp uit. Als ik 

later op de middag nog een 

rondje loop door het dorp, 

word ik spontaan vrouw in 

Karin is er klaar voor! 

Met de rechterhand zet Emilie ervaren een thika. 



haar lemen huis. Zij is een prachtige deken 

aan het weven voor haar peuter. Ook hebben 

we veel plezier met een oudere dame van 

81. Zij is weduwe. Een prachtige vrouw, 

met een prachtig gezicht. De hele dag was 

zij in het kamp. Voor haar waarschijnlijk 

een dagje uit, waar ze zichtbaar van genoot. 

We zien in totaal 88 vrouwen. In de avond 

begint het stevig te regen, en veranderd 

Huwas in een modderpoel. We zullen morgen in ieder geval geen last 

van stof hebben. Door de vermoeidheid en de voortdurende power – 

cut in ons appartement liggen we vroeg in bed.  

 



Maandag 13 april  Ranipani. Het heeft aardig doorgeregend 

vannacht. We drinken alleen thee in het hotel, want we vertrekken al 

om 06.45 uur richting Ranipani. De regen heeft de wegen nog meer 

verslechterd. De drivers rijden in volle concentratie ons naar Ranipani. 

Vooral het laatste 

stukje is echt slecht, 

maar we vertrouwen 

volledig op de 

drivers. We komen 

aan bij een grote 

Health- post. Het is 

pas sinds 2 maanden 

open. Zonnepanelen 

op het dak. Ruime spreekkamers, een verloskamer en een ruime hal. 

Maar toch zie je dan weer dat kamers zijn gevuld met dozen 

medicijnen welke half open gescheurd zijn. Stapels met dossiers die 

op niet geordende stapels liggen. Wc’s die het of (nog) niet doen of 

vies zijn. Er zit een man in een kamer die af en toe een bloeddruk 

meet en dan met hulp van een dik boek wat opzoekt. En dan 

vervolgens iets aan medicijnen meegeeft. Dan zie toch dat kennis nog 

niet voldoende is of mensen niet de drive hebben om het anders te 

doen? Moeilijk te oordelen waar dan het probleem in zit. Het ontbijt 

en de lunch krijgen we in het plaatselijk restaurant. Het is jammer dat 

het slecht weer is, want het uitzicht is prachtig. Het slechte weer zorgt 

er bovendien voor dat er weinig vrouwen komen. Bovendien is het 

morgen nieuwjaarsdag in Nepal. De verwachtingen lagen hoog voor 

deze dag in het aantal te verwachtte vrouwen. We zien uiteindelijk 95 

vrouwen. In de miezerregen gaan we terug. En hoewel Harry een 

goede driver is en wij volledig op hem vertrouwen, stappen we toch 

even uit als de auto slippend de heuvel opgaat. Boven aan de heuvel 

stappen we weer in. De bonte avond is al in zicht. We willen eigenlijk 

wel een lied maken. Emilie gaat helemaal los in de verschillende 

melodieën. We hadden ons stiekem verheugd de vrije dag van morgen 

in te vullen door bij de rivier een boek te gaan lezen. Maar changing 

plans……we krijgen een Nieuwjaar uitje aangeboden door de familie 

Healthpost Ranipani. Sinds 2 maanden open.  



van het hotel en Uma. In ieder geval ook een yoga les van Sanubaba 

in de ochtend. Daar verheugen we ons allen op.  



Dinsdag 14 april  Day off. Hoe vreemd is het om aan de andere 

kant van de wereld op 14 april happy new year te zeggen! En dan ook 

nog wel het jaar 2072 in te luiden! We beginnen de dag met een yoga 

les in ons appartement. Na het ontbijt gaan we met auto’s naar Mirmi. 

Onderweg zien we veel feestelijke geklede mensen lopen richting 

Mirmi. We gaan daar een heilige plaats bezoeken, een boottochtje en 

een elektriciteitscentrale bezoeken. We laten ons verrassen. En we zijn 

verrast. Na een lange rit komen we in een feestelijk dorpje. Het is 

ongelooflijk druk. Aan de hand van onze Nepalese vrienden worden 

we door de mensenmassa geleid. We dansen op Nepalese muziek en 

vervolgen onze weg naar de heilige steen aan de rivier. Het blijkt een 

enorm rotsblok te zijn. Nadat we met druppels water uit de rivier te 

zijn besprenkeld, ( wij zagen af van het ritueel wassen in de rivier), 

liepen we links het rotsblok om. Vele offers werden er gebrand. 

Draden tegen het kwaad werden om de rots gespannen door mensen. 

Heel bijzonder om mee te maken. Onze Nepalese vrienden namen ons 

trots mee. Ze hadden heel wat bekijks met hun Europese vrienden. 

Vervolgens op naar de boot. Wij hadden er nog een Avifauna –idee 

bij. Echter vervloog die gedachte snel bij het aanzien van de haven. 

Op platte boten werden te veel mensen naar de elektriciteitscentrale 

van Mirmi gevaren. Aangezien de motor op het midden van de boot 

het waarschijnlijk had begeven, had men er achterop de boot maar een 

nieuwe gemaakt. Op de bodem lag een laagje water. Emilie, als akela 

van de groep, wilde dat we eigenlijk een zwemvest aan deden. Maar 

ging akkoord met onze bezwaren. Na een half uur varen kwamen aan 

Met de boot naar Mirmi. 



in Mirmi. Na een kort bezoek aan de centrale ging de ene helft via de 

makkelijke route lopend naar het dorpje en de andere helft nam de 

beschermwand van de centrale. Na de lunch weer richting de boot. En 

toen kwam de wending in het leuke dagje uit. Honderden mensen 

wilden met de boot terug. Mensen waren niet agressief, maar wilden 

wel allemaal met de boot. Na ruim 2 uur in een dringende 

mensenmassa,  en een verkeerd ticket zaten we eindelijk in de boot. 

De hele groep was van slag. Bij mij liepen als ontlading de tranen over 

mijn wangen. Het is eigenlijk niet te beschrijven hoe wij ons hebben 

gevoeld in die mensenmassa op een smal betonnen randje langs het 

water. Met als scheiding een hekje wat eigenlijk geen hekje meer was. 

Aan het einde van de dag waren we nog vermoeider dan een na een 

dag werken. 

We lagen dan 

ook na het eten 

vroeg op bed. 



Woensdag 15 april   Huwas dag 1. Vandaag en morgen een 

thuiswedstrijd. We gaan 

dus lopen naar de health- 

post van Huwas. Precies 

hetzelfde gebouw en 

indeling als in Ranipani. 

Ook hier liggen de 

verwachtingen hoog wat 

betreft de hoeveelheid 

vrouwen die gaan komen. Maar hebben we anderhalve dag de tijd om 

een record aantal vrouwen te zien. Ook hier een mooi gebouw, maar 

door niet schoonmaken en spullen niet op te ruimen, rommelig en 

vies. Elke dokter ook hier weer een eigen spreekkamer. Het voordeel 

is wel dat we geen gordijnen hoeven op te hangen om spreekkamers te 

maken. Wel luxe, maar ongezellig. Na het uitdelen van de sjaals gaan 

we aan het werk. We werken door tot na 4 uur. Heerlijk alleen de 

spullen af te wassen 

en de kisten sluiten, 

en naar huis. Hetty en 

ik hebben de vandaag 

lijstjes gemaakt. 

Kisten 

schoongemaakt en 

alvast begonnen met 

spullen tellen. 

Halverwege de dag zien Hetty en ik tijd om wat cadeautjes voor het 

Nepalese team te kopen in het dorp. Voor iedereen een mooie 

haarspeld. Voor Harry kopen we wax voor zijn auto. Na elke rit wordt 

zijn auto namelijk eerst met een plumeau schoongemaakt, daarna 

gewassen en tot slot in de wax gezet. Dus geen onnodig cadeautje. Het 

heeft wat voeten in de aarde. Uiteindelijk worden we door een groep 

mannen begeleid naar de plaatselijke garage en kunnen we de wax 

kopen. Ook heeft Emilie gevraagd een tas te kopen voor alle gele 

formulieren. Deze gaan mee naar Nederland. We gaan op zoek naar 

een Nepali tas. We zien tassen met Paris erop en vele andere 

Even ervaren hoe zo’n mand voelt. 

De medicijn voorraad.  



afbeeldingen. Uiteindelijk kiezen we toch maar één van de vele Winny 

de Poeh tassen. In de avond hebben we een ontzettende gezellige 

avond. Met lekker eten en muziek. Iedereen gaat los. Na alle Nepalese 

muziek gaan wij nog even lekker los voor onze Nepalese vrienden op 

Marco Borsato en Meatlove.  

Donderdag 16 april  Huwas dag 2. Alle spullen hebben we 

gisteravond grotendeels ingepakt. Vandaag zullen we “ons 

appartement” weer verlaten. Trots laat ik het team zien dat ik 

ondertussen al een aardig volleert backpacker aan het worden ben. Ik 

heb nog maar één tas over! Gisteravond een hoop kleren aan Uma 

gegeven. Zij wist nog een paar arme gezinnen in Huwas. Onze spullen 

worden opgehaald door Harry. Lopend gaan we weer naar de health- 

post. Ik hoop dat er vandaag een bevalling is in de health- post. Emilie 

heeft gisteren kunnen regelen dat wanneer er een bevalling is, ik er bij 

mag zijn. De ochtend verloopt rustig. We hopen vandaag de 1000
e
 

vrouw van deze 2 weken te mogen verwelkomen. Hetty en ik zijn 

helemaal op orde. Alle kisten zijn schoongemaakt. Inventaris geteld 

en opgeschreven, en een boodschappenbriefje voor de volgende groep 

gemaakt. Het plan is dat we tot 11.30 uur zullen doorwerken. Daarna 

opruimen en na het eten rond de klok van 13 uur vertrekken richting 

Pokhara. Maar… changing plans op changing plans wisselen elkaar 

af. Het blijkt dat het hoofd van het District Parbat, die zich met de 

gezondheidszaken bezig houdt, nog langs komt. Dat wordt dus 

volgens Emilie nog een uitgebreide ceremonie. De man komt op tijd, 

maar eerst moeten nog de stoelen buiten gezet worden, nee toch maar 

binnen. Na een uitgebreide ceremonie in het Nepalees, vertrekken we 

om 15.10 uur richting 

Pokhara. Dan blijkt ook nog 

dat de weg richting Waling 

afgesloten is. We rijden met 

iedereen die via Waling wil 

rijden dus om. Dat lijdt 

regelmatig tot opstoppingen, 

en gevaarlijk passeren van 



bussen en vrachtauto’s op de smalle bergwegen. We kijken uit naar 

Pokhara. Al was het alleen al om de WIFI!! Na 4 uur rijden komen we 

aan in Pokhara. Bij het hotel laden we de tassen uit en beginnen we de 

WIFI op te zoeken. Uma heeft het hotel gereserveerd, maar is niet 

tevreden over het hotel. Na vele discussies met de hoteleigenaar laden 

we alles weer in. Op naar het volgende hotel. Het Greenland hotel is 

inderdaad een stuk mooier. Maar het is ondertussen al 19.45 uur. We 

zijn moe, maar moeten nog eten. Snel even opfrissen, WIFI starten, 

facebook verversen en even de stemmen van thuis horen. Met de hele 

groep gaan we lekker uiteten. Het is gezellige avond. cadeautjes 

worden over en weer gegeven. Hetty heeft op de valreep nog het 

afscheidslied van een aantal jaar geleden gevonden. We zingen het als 

afscheid aan ons Nepalees team. Moe maar tevreden stappen we te 

laat in bed. Een paar uur slapen. Uma heeft nog een uitje in petto voor 

ons. De zonsopgang bij Sarankot. Om 4 uur uit bed, maar dan schijn je 

wel wat moois te zien.  

Vrijdag 17 april   Terug naar Kathmandu. Vermoeid stappen we 

om 5 uur in de auto naar Sarankot. We zien veel wolken, maar zijn 

hoopvol dat het nog gaat veranderen. Het is vreemd om zoveel 

toeristen te zien bij Sarankot. We hebben 10 dagen geen toerist 

gezien. Maar ja uiteindelijk wel toeristen, maar geen prachtige 

zonsopgang met de vele kleuren die de Himalaya zou moeten 

opkleuren. We zijn om 06.45 uur weer in het hotel. Na het ontbijt 

vertrekken we even na 8 uur richting Kathmandu. De weg is druk, 

maar het gaat vlot. Al vroeg arriveren we bij het restaurant voor de 

lunch. Hier nemen we (nog) een keer afscheid van onze Nepalese 

vrienden. Om 16 uur worden we in het Imperial opgewacht door 

Sophie en Irene. Wat heerlijk om het team weer compleet te hebben! 

En wat een verrassing. Op onze kussen een boeddhistische 

gebedsvlaggetje met een cadeautje. Vanavond mogen we het 

openmaken bij het eten. Uma, Gita en Beshev komen nog even langs 

voor een afscheid. Daarna gaan we los in Thamel. Nog even de laatste 

souvenirs voor thuis. In de avond een supergezellig etentje in Gaia. En 

de cadeautjes openmaken. Voor ieder een persoonlijk briefje met een 



Boeddha beeldje. Ik lees dat ik 

geslaagd ben voor de snelcursus 

“traveling voor dummy’s”. Wat een 

compliment! Het goede nieuws van 

deze avond is dat onze vlucht van 

07.45 uur is vertraagd. Dus kunnen we 

nog heerlijk genieten van een ontbijt in Gaia. En hoeven we niet 6 uur 

op Istanbul te wachten voor de volgende vlucht. Tot slot, de Winny de 

Pooh tas mag in Nepal blijven. De gele formulieren waar we zo zuinig 

op waren en in volgorde hadden gelegd mogen vernietigd worden.  

Na 8,5 kamp kunnen we de balans opmaken. We hebben 991 vrouwen 

gezien. Er zijn in totaal 91 ringen en 15 falks geplaatst. Er zijn 7 

vrouwen geselecteerd voor een operatie. Eén hiervan is ondertussen al 

geopereerd in Pokhara. En 21 ANM’s opgeleid. Een succesvol kamp 

dus waar we met trots als team op terugkijken.  

 

  

Zaterdag 18 april   Terugreis naar Nederland. Op de luchthaven 

schrijven we ons weer uit als 

v.l.n.r. Anisha, Gita Bimala, en Mira. 

Jonge vrouwen met een eigen 

verhaal. Met hulp van Women for 

Women een toekomst als 

verpleegkundige. 



toerist van Nepal. Staan we in de Ladies rij te wachten voor het 

fouilleren. Stijgen we op richting onze geliefden in Nederland. Met 

enige weemoed zien we Nepal onder ons verdwijnen. Wat hebben we 

een fantastische tijd gehad. Bijzondere en lieve mensen ontmoet. 

Nieuwe vrienden gemaakt. Veel goed werk kunnen verrichten. Geen 

grote problemen ondervonden. Natuurlijk mede dankzij onze akela 

Emilie. We hebben veel gelachen, serieuze en leuke gesprekken 

gevoerd met elkaar. Kortom een dierbare en onvergetelijke tijd. Het 

land en de mensen, het heeft voor ons een gezicht gekregen. Of ik 

klaar ben in Nepal? Ik geloof het niet. Ik was al gewaarschuwd. Als je 

eenmaal een keer geweest bent, ben je besmet. En wil je terug.  

 

Hartelijke Groet, Agnes Kaslander. 

 

 

 


