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Gedonder in het weekend 

 
Het weekend stond letterlijk en figuurlijk in het teken van zware 
donderbuien. De Nepalezen zelf zeggen dat de pre-moesson dit jaar wel 
erg vroeg is, maar van het ene op het andere moment kan het weer flink 
omslaan, weerkaatst het gedonder tegen de bergwanden op en komt er 
een plens regen naar beneden, waar de Nederlandse boer op dit moment 
jaloers op zou zijn. Uit de berichten begrepen we dat er ten zuiden van 
Kathamandu door de storm zelfs doden gevallen waren. 
Naast alle natuurgeweld ook gedonder binnenshuis. Het tekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen THEOLE/KPZ en de Shiva Shakti 
Campus ging niet zo vlekkeloos als gepland. Een lokale politicus maakte 
flink wat stennis. Uiteindelijk werd met de nodige tact en  
overredingskracht de overeenkomst toch getekend. Daarnaast heb ik op 
zondag nog een mooi schoolbezoek gebracht aan de Tarakunj Secondary 
School in de wijk Pantabesi. 

 

Samenwerking met Shiva Shakti  
 

     
 
Op zaterdag kon de vlag uit. De lang voorbereide samenwerking met de 
Shiva Shakti Campus werd uiteindelijk getekend. De campus verzorgt naast 
secondary education ook bachelor programma’s in Education (B.Ed) en 
Business studies (BBS). Daarbij volgen zij het curriculum van de Tribhuvan 
University uit Kathmandu. THEOLE/KPZ voert al bijna 10 jaar teacher 
training uit in Pokhara. Een lang gekoesterde wens is om dit samen met 
een lokale universiteit te doen. Daarom is er tot het laatste moment hard 
gewerkt aan het Memorandum of understanding (MOU) om de 
samenwerking te bezegelen.  
 
Na de gebruikelijke stip en kransen, werden we hartelijk welkom geheten 
door Campus Chief en (B.Ed programma leider) Dipak Bastola. Hij liet ons 
vol trots zijn school zien en begeleide ons naar de zaal waar de 
ondertekening plaats zou vinden onder het toeziend oog van pers, 
medewerkers en bestuurders. Na een vriendelijke start met voorstelronde 
en uitleg over de MOU begon niet alleen buiten het gedonder, maar ook 
binnen. Onder aanvoering van een lokale politicus kreeg het 
universiteitsbestuur het zwaar te verduren: Men voelde zich overvallen, 
want er was niet met hen overlegd, hoe zat dat met de stueidlast, wie gaat 
her betalen en nog genanter …. Weet u wel wat er in de MOU staat want u 
spreekt zelf niet eens Engels. De daaropvolgende  twee uur nam het 
onweer in alle hevigheid toe en ook binnenskamers woedde er een 
verhitte discussie. Met de nodige tact en geduld, kantelde de sfeer 
uiteindelijk en zag zelfs de lokale politicus de meerwaarde (ook voor zijn 
agenda). Kortom eind goed, al goed en een mooie kroon op het werk van 
jaren. De samenwerking tussen THEOLE/KPZ en NFORSDT gaat een nieuwe 
fase in.   

 
Vanaf oktober komen er gecombineerde groepen van B.Ed studenten en 
leraren van de aspirant star scholen, die in drie jaar totaal 100 marks 
kunnen krijgen met een erkend certificaat als ze tenminste 80% van de 
totale training hebben bijgewoond. 

       
 
We haalden zelfs de krant met deze bijzondere gebeurtenis.  
Kortweg staat er (in goed Nepalees). Een historische 
ondertekeningsceremonie tussen Shiva Shakti Campus en KPZ/THEOLE. 
Beide instituten willen nauw samenwerken op het gebied van kennis- en 
cultuuruitwisseling om de kwaliteit van het onderwijs in de Kaski regio te 
verbeteren d.m.v. trainingsprogramma’s voor leraren. De bijeenkomst 
werd georganiseerd door de Shiva Shakti campus i.s.m. met NFORSDT aan 
de vooravond van de eerste Teachers in Pokhara conferentie. Speciaal 
voor deze gelegenheid was de voormalig bestuurder van KPZ bij de 
ceremonie aanwezig. Wil je het zelf nalezen kijk dan op: 
http://www.nepalinepali.com/archives/46852 
 

Werkbezoek Tarakunj Secondary 
 

         
 
Op zondag nam collega Yuba (NFORSDT) me mee voor een mooi  
werkbezoek aan de Tarakunj Secondary School in de wijk Patanbesi. Het is 
de enige moslimwijk in Pokhara. De Tarankunj Secondary is een relatief 
grote moderne kindvriendelijke school met ruim 700 leerlingen. De school 
heeft de lat hoog liggen, streeft naar excellentie en onderscheidt zich met 
sport en aanvullend jaar managementopleiding. Men wil gekwalificeerde 
mensen opleiden die hun plekje op de wereldmarkt kunnen veroveren.  
 

       
 
Na een rondleiding en een warm welkom door directeur Naresh Timilsina 
stonden om 10 uur de kinderen weer klaar voor de assemblee. Na het 
volkslied, een gebed en verschillende welkomstwoorden, ook hier weer 
een stip, shawl, bloemen en een token of love. Daarna de mogelijkheid om 
ook deze leerlingen weer een hart onder de riem te steken voor het 
examen en ze vooral op te roepen om later het onderwijs in te gaan. 
Daarna had ik de gelegenheid om de korte dagelijkse team meeting bij te 
wonen. Een van de zaken die daar door THEOLE/KPZ geintroduceerd is.  
 
Na de dienstmededelingen en wat vragen van teamleden kreeg ik de 
gelegenheid om met leraren te spreken over hun vak. Het is ook in Nepal 
duidelijk een vrouwenberoep geworden. De dagen zijn lang en zwaar, het 
salaris laag en de motivatie van de kinderen niet altijd even hoog (waar 
heb ik dit meer gehoord?). Uiteindelijk kwam er een mooi gesprek op gang 
over onderwijs dat over meer gaat dan rekenen en taal. Na de team 
meeting nog een gesprek met het MT. Zij lieten mij vol trots de 
studentevaluaties van het afgelopen jaar zien. Ruim 90% tevreden 
studenten. Daar kun je gerust de vakantie mee ingaan. Maar dat is alleen 
voor de kinderen, want de leraren bereiden de komende 20 dagen het 
volgend schooljaar voor.  
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