
 

Bericht 9 – 4 april 2019 

De slotdag van TIP    
 
Vandaag de laatste dag van de geslaagde TIP conferentie in 
Pokhara. De werkgroepen presenteerden hun leerervaringen aan 
elkaar. Daarnaast nog even genieten van een lekker en feestelijk 
Nepalees diner met alle organisatoren van dit bijzondere 
evenement. Vanavond nog wat laatste presentjes kopen, de koffer 
pakken en vroeg naar bed, want morgen om 6 uur op voor een 
lange stoffige rit door de bergen naar Kathmandu.  
 

Lekker eten   

   

Nepal staat niet direct bekend om zijn culinaire hoogstandjes. De 
Nepalese gerechten zijn vrij eenvoudig. Met invloeden uit Tibet, 
China en vooral India is het eten Nepal gevarieerd en lekker. De 
ochtend beginnen de mensen met een paar koekjes en een kop 
thee. Om 11 uur en ’s avonds eten de Nepalezen warm. De basis 
voor de maaltijd in Nepal is Dal Bhat. Dal is een soort linzenpap en 
voor de Nepalezen één van de belangrijkste eiwitbronnen. Bhat is 
rijst. Wist je dat ze hier drie woorden hebben voor rijst. Als Dhan 
hangt de rijst nog aan de plant, als Camal is zij ongekookt en als 
Bath is het gekookte rijst.  

Naast Dal Bhat eten ze in Nepal bijvoorbeeld ook nog Tarkari of  
mo-mo’s. Dit is iets gevarieerder eten met veel gebakken groente. 
Er wordt opvallend veel vegetarisch gegeten in Nepal met 
beschikbare seizoensgroenten. Als er vlees aan te pas komt is het 
meestal kip, soms wat varken en als het beef is, is het waterbuffel, 
want de heilige koe wordt niet gegeten. Op de menukaart staan 
verder veel Indische gerechten. 

De Nepalezen zijn kampioen theedrinken. Ook een frisse lassi 
smaakt uitstekend. Verder vindt je er nog ‘raksi’ (water of the 
gods), een waterachtige drank gestookt van tarwe. Voor degene 
die ‘s avonds een biertje willen drinken naast de buitenlandse 
bieren ook echt lokaal Everest of Ghurka bier.  

TIP: Better Teacher: Best Future (3) 
  

    
Centraal in deze eerste TIP conferentie stond de vraag: How can 
we bring 21st Century ideas and methods into our classrooms and 
schools? Deze vraag is in werkgroepen uitgewerkt aan de hand 
van vier deelvragen:  

• Use of cooperative learning strategies  
• Digital literacy in classrooms  
• Inclusive classroom in Nepalese context 
• English as second language in multicultural classrooms 

 
 
De presentaties waren wat wisselend van kwaliteit, maar raakten 
allen wel de kernvraag. Wat opviel was dat er vooral veel 
behoefte is aan goede voorbeelden. Wat de conferentie zeker ook 
opgeleverd heeft is het bewustzijn dat de Nepalese context en en 
cultuur om andere antwoorden vraagt dan kant en klare ‘How to 
…recepten.  
 

    
Het gaat vooral om het versterken van het leraarsberoep en de 
alledaagse lespraktijk: niet alle kinderen hebben toegang tot het 
onderwijs, het textbook is vaak nog leidend en ook lijfstraffen 
komen nog voor. Kortom basis pedagogisch-didactische bagage en 
dat terwijl iedereen ook met een mobieltje rondloopt en internet 
alom toegankelijk is. Hoe gaat dit land de komende decennia deze 
twee uitersten goed verbinden.  
 
Een paar waarnemingen:  

 Er is een duidelijke wil tot verandering: classrooms are 
platforms to create global citizens. 

 Men wil vanuit traditie en cultuur een volgende stap zetten 
waarbij men slim gebruik wil maken van diversiteit en de  
bronnen die beschikbaar zijn om stap voor stap als team, als 
scholen en als regio te leren.  

 Men is heel gretig om met nieuwe technologie aan de slag te 
gaan, maar een lerares zei het vrij treffend: digital literacy 
looks pretty in words, not yet in practice. Men heeft wel 
goede ideeen en kan prima aan de slag met onze 4 in balans 
(Kennisnet) of flipping the classroom.  

 Men wil een leeromgeving scheppen die kinderen meer 
‘gelijke kansen’ biedt. De inbreng van ouders is daarbij 
onmisbaar.  

 Leraren vragen extra ondersteuning. Het gaat den niet alleen 
om geld, materialen of technologie, maar ook om 
schoolleiders die meer werk maken van teamvorming en een 
overheid die de echte uitdagingen van het onderwijs oppakt.  

 
Kortom een rijke opbrengst met een zeer goede evaluatie en een 
mooie slotverklaring. Daarover meer in mijn laatste post. De TIP 
werd afgesloten met zang en dans. Moe en voldaan en voorzien 
van een heus certificaat keerden de deelnemers huiswaarts.  
 

  

https://www.nforsdt.org.np/tip/
https://trekthimalaya.com/make-nepali-food-daal-bhat-curry/
https://www.geniuskitchen.com/recipe/chicken-tarkari-87329
https://food.ndtv.com/recipe-vegetable-momos-99111
https://www.vegrecipesofindia.com/sweet-lassi-punjabi-lassi/

