
 

Bericht 2 – 26 maart 2019 

Vriendelijk wakker worden 
 
Rond 5.30u worden we vriendelijk gewekt door de tien 
gongslagen, die de monniken van een van de ruim 30 
boeddhistische kloosters in de buurt van het guesthouse 
oproepen voor het ochtendgebed. Als we rond 8.00u gaan 
ontbijten lopen er al honderden mensen rond de Bouddhanath 
stupa. Ze lopen met de klok mee en onderweg wordt veelvuldig 
aan een van de gebedsmolens gedraaid. Ondanks het feit dat het 
nog steeds het droge seizoen is, is het vanmorgen bewolkt en 
druilerig weer. Uit voorzorg koop ik toch nog maar even een 
paraplu. Het blijkt geen overbodige luxe vandaag.  
 

Onderwijs in Nepal 
 
Het onderwijssysteem lijkt erg op dat van India, dat op haar beurt 
als voormalig kolonie, weer erg lijkt op het Engelse 
onderwijssysteem. Op een bevolking van ruim 28 miljoen mensen 
zijn er zijn ruim 33.000 PO scholen, bijna 14.000 scholen voor VO, 
1.000 colleges en 9 universiteiten. Kinderen krijgen acht jaar basic 
education en gaan zes dagen per week naar school. Er is geen 
leerplicht en in afgelegen gebieden krijgen veel kinderen nog 
steeds geen onderwijs. Je herkent schoolgaande jeugd aan hun  
trainingspak of uniform van school. Ze krijgen les in Nepali en op 
het platteland soms ook in het lokale dialect. Circa 35% van de 
bevolking is analfabeet. In het VO is Engels verplicht.  
 

 
 

Kathmandu verkennen 
 
Vandaag hebben we de tijd om Kathmandu verder te verkennen. 
Het is een stad met vele contrasten, waar de gevolgen van de 
aardbeving van 2015 nog volop te zien zijn. Grote stukken 
onverharde weg, puinbergen, scheuren in gebouwen en vele 
gestutte monumenten.  

       
Tussen alle stof en lawaai van toeterende auto’s en motoren doen 
we ons best om ongeschonden de overkant van de weg te halen. 
Ons eerste doel van vandaag is het Hindoe tempelcomplex van 
Pasupatinath, waar de god Shiva vereerd wordt. Nadat we de met 
gebedsvlaggen versierde loopbrug over de Bagmati rivier 
overgestoken zijn, worden we verwelkomd door de eerste apen. 
Tussen de vervallen tempels ook heilige koeien.  

       
Pasupatinah is een uitgestrekt heiligdom met een bonte mix van 
tempels, kloosters, monumenten, beelden en inscripties. Tussen 
de tempels zitten kleurrijke Saduhs te wachten op de bijdragen 
van toeristen.  
 
We dalen af naar de rivier en zijn daar getuige van alle rituelen die 
samenhangen met de openluchtcrematie van een oude vrouw. 
Nadat er gewassen, gebeden en geofferd is, wordt het in doeken 
gewikkelde lichaam op een van de houtstapels gelegd, die na nog 
meer rituelen door de oudste zoon aangestoken wordt. Het is 
indrukwekkend om te zien hoe leven, dood en reïncarnatie zo 
beleefd worden.  
 

En door … 
Na een stevige wandeling door het meer mondaine deel van 
Kathmandu, bezoeken we in de middag de oude binnenstad van 
Thamel en de omgeving van Durbar Square.  

 
De straatjes worden steeds smaller en het aantal winkeltjes neemt 
snel toe. Alles wat de vallei van Kathmandu produceert wordt hier 
verkocht. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Tussen de 
kakofonie aan kleuren, geuren en geluiden vind je vele kleine  
gebedsplaatsen en oranje gekleurde beelden van de Hindoe 
goden. In Tahiti Tole komen we tot rust in de Nateshwar tempel.  
Het begint hard te regenen en we vluchten een restaurantje in 
voor de lunch. Als het weer droog is bezoeken we het 
werelderfgoed van Durbar Square. Rond het plein in Basantapur 
staan vele schitterende 12

e
 eeuwse tempels. De zuidkant van het 

plein met o.a. het oude koninklijk paleis is zwaar beschadigd door 
de recente aardbeving.  
 
Dan begint het te onweren. We nemen de taxi naar het guest 
house en de rest van de middag besteden we aan het 
voorbereiden van onze presentaties voor volgende week.  
De dag sluiten we af zoals zij begon, met regen. Bij Flavors zijn we 
de laatste eetgasten en bij sfeervolle kerstmuziek genieten we van 
een lekkere curry en Everest bier. Ook hier is onderwijs niet ver 
weg.         
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