
 

Bericht 1 – 25 maart 2019 

Namaste 

 
Van 25 maart tot 5 april ben ik in Nepal namens de Stichting 

THEOLE op uitnodiging van NFORDST. Hoe komt dat zo?  

Toen ik in 2010 aantrad als bestuurder bij KPZ in Zwolle, had ik 

kennismakingsgesprekken met alle medewerkers. Ik vroeg hen 

naar hun droom; wat wilde zij nog verwezenlijken met of door 

onderwijs? Docent GLB Bert Thole was net terug van zijn  

sabbatical in Nepal. Hij had als droom om in een van  de armste 

landen ter wereld een teacher training course op te zetten, zodat 

meer kinderen beter onderwijs konden genieten. Samen met oud 

docent en Nepal ganger Theo Hulshof hielp ik hen om de Stichting 

THEOLE (Teachers Helping Educators and Other Learners 

Everywhere).  

Met donaties, sponsoren en goede doelen acties lukt het de 

stichting sinds 2010 om een paar keer per jaar een groep 

docenten naar Pokhara in Nepal te sturen om trainingsweken voor 

schoolleiders en leraren te organiseren. In de tussenperiodes gaan 

studenten erheen op buitenlandstage en ook via digitale 

platforms ondersteunt de stichting.  

 

Toen we in 2016 de eerste Nepalese ‘star schools’ konden 

certificeren nodigden de directeuren me uit om naar Nepal te 

komen. Nu ze hun eerste internationale Teacher in Pokhara 

conference organiseren is het zover. Naast enkele lezingen en 

workshops ga ik er ook heen om het resultaat van het werk van 

THEOLE te bekijken en de mogelijkheid tot samenwerking met 

lokale universiteiten te onderzoeken. Daarnaast is er vast nog wat 

tijd om te genieten van dit fascinerende land, de tradities en haar 

gastvrije bevolking.  

Nepali weetjes 

 

- Grenst aan India en Tibet en is verdeeld in drie klimaatzones: 

laagland in het zuiden, heuvels in het midden en het 

hooggebergte van de Himalaya met de Mount Everest in het 

noorden. 

 

- Nepal ligt op de grens van de Euraziatische en de  Indische 

plaat. In 2015 was er nog een flinke aardbeving. De schade is 

nog steeds goed te zien. 

- Is pas in 2007 een republiek geworden, daarvoor was het een 

monarchie.  

Kathmandu 

  
 
Na een vlotte reis via Abu Dahbi zijn we geland in de hoofdstad 
Kathmandu. Na een korte rit nemen we onze intrek in het Pal 
Rabten Khansar guesthouse vlak bij de Boudhanath Stupa om 
eerst wat te acclimatiseren en de laatste afspraken ter plekke te 
regelen. 
 

 
 

Bouddhanath is één van de grootste antieke stoepa's in Zuid-Azië 
en ligt in de wijk Bouddah in Kathmandu. Bouddhanath is een 
boeddhistische tempel en is gebouwd op een oude handelsweg 
naar Tibet.  

Na de annexatie van Tibet door de Volksrepubliek China vluchtten 
vele boeddhistische monniken naar Nepal en met name 
Kathmandu, waarna ze zich voornamelijk in Bouddah vestigden; 
het wordt niet voor niets 'little Tibet' genoemd tegenwoordig. In 
de omgeving zijn vele gompa's en kloosters te vinden. Veel 
Tibetanen komen naar Bouddhanath om daar Loscar te vieren.  

Sinds 1979 staat de stoepa van Bouddhanath op de UNESCO 
werelderfgoedlijst, als onderdeel van de Kathmandu-vallei.  
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