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Vandaag naar Pokhara 
   
Vroeg uit de veren vandaag. We waren zelfs de oproep voor het 
ochtendgebed voor. Om kwart over zes zaten we in de auto om 
voor de ochtendspits Kathmandu uit te zijn. We hebben een rit 
van ruim zeven uur voor de boeg om in Pokhara te komen. De 
plaats waar THEOLE haar trainingen geeft en waar volgende week 
de eerste Teachers in Pokhara Conference gehouden gaat worden.  
 
Het is een prachtige ‘bumpy ride’ langs de Trishuli rivier, waar een 
lange sliert vrachtwagens, bussen en alle andere gemotoriseerd 
verkeer zich al toeterend en inhalend een weg langs de dorpjes 
door de steeds hoger wordende bergen baant. 
  
Zoals in vele landen vindt ook hier het openbare leven zich 
volledig langs de hoofdweg af. Marktkooplui die hun waar netjes 
langs de straat opstapelen, groepjes scholieren kletsend en  
wachtend in het bushokje, moeders die samen met hun kroost de 
was doen bij het lokale waterpunt, mannen sleutelend aan de 
brommer, auto of vrachtwagen en bejaarden zittend op een 
bankje onder een boom kijkend naar het voorbijgaand verkeer.  
 
Als we de volgende haarspeldbocht uitkomen, ontvouwt zich 
opeens de Himalaya … een magisch moment waarop je ervaart 
dat we als mens toch maar heel klein zijn. 
 

 
 

Himalaya 

De Himalaya vormt de scheiding tussen de hoogvlakten van het 
Tibetaans Plateau in het noorden en de riviervlaktes van het 
Indisch Subcontinent in het zuiden. De totale lengte van de 
Himalaya is rond de 2500 km en varieert in breedte tussen de 200 
en 400 km. De Himalaya bevat meer dan 40 bergtoppen boven de 
7000 meter hoogte en 9 toppen boven de 8000 meter. Daaronder 
is de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest (8850 m

 
hoog) en 

het  De Annapurna Himal of simpelweg Annapurna, een 55 km 
lang bergmassief in de Nepalese Himalaya in de buurt van 
Pokhara. De naam "Annapurna" stamt uit het Sanskriet en staat 
voor "de godin van de oogst".  
De Himalaya valt bestuurlijk onder de grootmachten India en 
China (Tibet) en de kleinere berglanden Nepal en Bhutan. De 
Himalaya is het brongebied van enkele van de grootste rivieren 
van Azië, die honderden miljoenen mensen van drinkwater 
voorzien.  

De Himalaya's zijn in de loop van de geschiedenis altijd zowel een 
culturele en etnische barrière geweest als een gebied van 
uitwisseling tussen verschillende volkeren en culturen. Als gevolg 
vormt het gebergte een grensgebied tussen verschillende etnische 
groepen en ten minste drie grote beschavingen: de hindoeïstische 
beschaving van het Indisch Subcontinent in het zuiden, de  

 

Tibetaans boeddhistische beschaving in het noorden en de 
islamitische beschaving van Centraal-Azië in het westen. Ook 
etnisch gezien is het een grensgebied. Het gebergte scheidt de 
mongoloïde volkeren van het Tibetaans Plateau en Oost-Azië van 
de Kaukasische (Arische) volkeren van het Indisch Subcontinent en 
Zuidwest-Azië 

. 

De Himalaya speelt daarom een belangrijke rol in de Tibetaanse 
mythologie, religie en literatuur. De naam Himalaya stamt uit het 
Sanskriet en is een samenvoeging van de woorden hima (sneeuw) 
en layas (woonplaats): letterlijk: "woonplaats in de sneeuw". Het 
gebergte wordt door zowel hindoes als Tibetaanse boeddhisten 
beschouwd als de woonplaats van de belangrijkste goden.  

Een schooldag in Nepal 
 
We vroegen gisteren bij Kesang ook nog even hoe een typische 
schooldag eruit ziet. Dat is voor alle groepen verschillend. 
Afhankelijk van het jaargetijde kan de lesdag vroeger of later 
beginnen. Veel leerlingen zitten intern. Daarom komen er voor 
hen nog wat extra taken bij. 
 

 
 
Op het platteland is het in het hete droge geen uitzondering dat 
de school al om 5.00u begint. Afhankelijk van de bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van lokalen en leraren wordt er soms ook in 
twee shifts les gegeven; een vroeg in de ochtend en een in de 
tweede helft van de middag. En dat zes dagen in de week, want 
alleen de zondag is vrij. 
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