
 

Bericht 5 – 29 maart 2019 

Een mooie dag aan het meer 
   
Vandaag kunnen we even uitslapen en het is nog lekker weer ook. 
In de ochtend komt Prem (de grote organisator in Nepal me eerst 
ophalen voor een bezoek aan de Bal Prabhat Boarding School, 
daarna hebben we een lunchmeeting om de laatste details voor 
onze bijdrage aan de Teacher in Pokhara Conferentie goed door te 
spreken. In de middag hebben we nog even tijd voor een 
wandeling langs het Pehwa Lake en ’s avonds het NFORSDT 
welkomst diner voor alle sprekers en organisatoren. Dit keer geen 
stip of shawl, maar een heuse bedrukte polo.  

      
 

Pokhara 
Pokhara is een stad met ongeveer 255.000 inwoners in Centraal-
Nepal. Het is de hoofdstad van het district Kaski. De stad is een 
van de meest populaire toeristische bestemmingen van Nepal. Het 
ligt schitterend aan de voet van de bergen aan het Pehwa Lake. 

Na de invasie van Tibet door de China kwam de handelsroute naar 
India stil te liggen en trekken er weinig karavanen meer langs. Het 
verlies aan handel wordt echter ruimschoots goedgemaakt door 
de toename in toerisme. De stad biedt een combinatie van natuur 
en cultuur. Het is onder andere het vertrekpunt voor de tochten 
naar de bergen van de Annapurna.  

Pokhara is een uitgestrekte stad met relatief weinig hoogbouw. 
Het oogt ook minder vol en druk dan bijvoorbeeld Kathmandu. Er 
heerst een heel relaxed post-hippie sfeertje met volop yoga, 
meditatie en massage mogelijkheden. Bovendien smaakt alles 
heel ‘organic’ en wordt het ‘environmental friendly’ klaargemaakt.  
Langs de hoofdstraat naast de welbekende souvenirwinkels en 
restaurants ook boekhandels, kleermakers, art shops en vooral 
veel outdoor winkels en boekingsbureaus voor hikes en trekkings 
in het hooggebergte. Ook hier weer creatieve mogelijkheden om 
beter onderwijs in Nepal te ondersteunen.  
 

       
 

Nepali weetjes 
- Hindoeïsme en Boeddhisme hier de grootste godsdiensten 

zijn en vreedzaam met andere religies samenleven. 
- De hond een dag per jaar heilig is. 
- Je nooit met links een hand geeft of met links eet. Dat is 

namelijk de hand waarmee je jezelf ook reinigt na iedere 
stoelgang. 

 

 
Op bezoek bij Bal Prabhat   
 

     
 
De Bal Prahat Boarding School is een van de vijf gecertificeerde 
‘Star Schools’ uit de eerste lichting van de teacher training. De 
school startte zo’n 30 jaar geleden met 70 kinderen en 13 leraren 
van nursery tot grade 7. Inmiddels heeft de school zo’n 500 
leerlingen van pre-school (2 jaar) tot grade 12 (14 jaar). De school 
ligt in de wijk …. En wordt jaarlijks flink aangepast. De kleine 
gehorige lokalen zijn mede door de invloed van de trainingen van 
THEOLE vervangen door grotere lokalen met beglazing en een 
deur. De lokalen zijn nu groot genoeg om er bijvoorbeeld een 
kringgesprek of een teamvergadering in te houden. Ook vrolijke 
uitnodigende kleuren, opgeruimde klassen en hier en daar al wat 
zelfgemaakt lesmateriaal.  
 

      
 
Het motto van de school is: ‘Let your light shine forth’ Het gaat 
hen om het ontwikkelen van talent, niet alleen voor taal en 
rekenen maar ook om een verantwoordelijk burger te zijn, diede 
samenleving kan helpen op het pad van ontwikkeling. Daarom zijn 
ze dit jaar ook een eigen school of management begonnen. De 
school staat goed bekend, heeft vele (inter)nationale contacten en 
maakt werk van kindgericht, coöperatief onderwijs, waar 
lijfstraffen niet meer voorkomen.  
 
Het team van Bal Prabhat ziet het als haar plicht om haar 
nationale waarden en cultuur te delen met de internationale 
gemeenschap. Men wil wereldburgers opleiden in deze snel 
veranderende wereld die de onbekende toekomst vol vertrouwen 
en met een open blijk tegemoet durven treden.  
 
In het gesprek met Dilliram Aryal (de directeur met pet) vindt het 
vooral belangrijk om het contact met ouders verder te versterken. 
Hij heeft een Parents Teacher Organization opgericht met als 
motto: ‘Your involvement will show your children that you value 
their education’.    
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