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Nepal
Het blijft een voorrecht om naar Nepal te reizen, zeker in combinatie met het bezoeken van de 
kinderen en jongeren die we vanuit Stichting Suvadra ondersteunen. Voor de tweede keer reis ik 
(Harm Rademaekers, bestuurslid Suvadra) samen met mijn dochter Jasmijn (17 jaar) door Nepal. 
Jasmijn heeft – net zoals haar vader – veel belangstelling voor Nepal en voor het werk van Stichting 
Suvadra. 
Op het vliegveld van Kathmandu worden we opgehaald door Suman, Sanu Babu en Sunita. Zij geven 
samen leiding aan Door-to-Door Education en Voice for Equal Opportunities in Bhaktapur. Zij zijn 
daarnaast samenwerkingspartner van Suvadra en nemen voor ons de dagelijkse uitvoerende 
werkzaamheden in Nepal voor hun rekening. Dat betekent onder andere dat zij zeer regelmatig 
contact hebben met alle 40 kinderen en jongeren die Suvadra ondersteunt en altijd paraat zijn in 
geval van nood en bij problemen die om een oplossing vragen. 

Vanuit het vliegveld rijden we naar Bhaktapur. We zetten onze koffers af in het hotel en gaan bij een 
Nepalese lunch meteen in overleg met Suman, Sanu Babu en Sunita. Zij vertellen over hoe het gaat 
met de kinderen en jongeren die Suvadra ondersteunt. Daarover later meer. 

Op weg van het vliegveld naar Bhaktapur is weinig tot niets te zien van de schade die de 
aardbevingen in 2015 veroorzaakt hebben. Hier en daar zie je wel noodwoningen, soms provisorisch 
in elkaar gezet met hout en steen, maar vaker met hout en plastic. In Bhaktapur is het anders: daar 
zie je de gevolgen van de aardbeving nog heel goed. Ingestorte huizen zijn nog zichtbaar, vaak deels 
al overwoekert door mos en planten. Hopen puin liggen her en der verspreid in de straten. Sommige 
woningen worden herbouwd. Heel veel woningen en andere gebouwen zijn gestut met lange, 
hardhouten palen die schuin tegen de gevels staan. Met als gevolg dat motoren en auto’s die langs 
de gebouwen rijden goed moeten oppassen niet tegen de palen aan te rijden. Op Durbar Square is de
Fasidega Tempel compleet verdwenen. Wat rest is een leeg plateau. De supermooie Siddhi Lakshmi 
Tempel wordt van alle kanten gestut om instorten te voorkomen. Andere tempels lijken onaangetast.
In het dagelijkse leven van Bhaktapur is als buitenstaander weinig te merken van de impact van de 
aardbevingen. Het dagelijkste leven gaat zijn gang en mensen zijn druk met van alles en nog wat. Als 
je ze vraagt naar hoe het nu is na de aardbeving reageren ze even makkelijk met ‘ke garne’ als bij 
andere, kleinere tegenslagen. 

De kinderen en jongeren
We hebben veel minder kinderen en jongeren kunnen spreken dan gepland. Dit kwam doordat 
Jasmijn in Chitwan geblesseerd raakte aan haar hand en we langer in Chitwan zijn gebleven. 
Shova: Met Shova gaat het goed. Ze is veranderd. Een jonge dame met zelfvertrouwen die weet wat 
ze wil. Het overlijden van haar broer houdt haar nog bezig. Op haar kamer staan en hangen diverse 
foto’s van hem. Ze spreekt er ook herhaaldelijk over. Shova heeft samen met andere mensen een 
basketbalclub opgericht voor mensen met een beperking. Het is mooi om te zien hoe ze dit aanpakt, 
vol trots en zelfvertrouwen. Shova wil – naast het werken aan haar eigen ontwikkeling – iets 
betekenen voor mensen met een beperking in Nepal. Dat siert haar enorm! Ik ben er trots op dat wij 
vanuit Suvadra mensen als Shova kunnen ondersteunen en in ons midden hebben. 

Naresh: Een geweldig mooi mens, heerlijk om mee op te trekken. Naresh werpt zich op als gids voor 
Jasmijn en mij en brengt ons naar allerlei leuke plekken in Nepal. Hij regelt van alles voor ons, heel 
comfortabel. Jasmijn en ik trekken een paar dagen samen met Naresh op, we eten samen en zijn 
onder andere gaan zwemmen bij het Summit Hotel in Patan. Naresh werkt als nachtconciërge in een 
appartementen gebouw. Dat betekent dat zijn werk rond 17:00 uur start en om 10:00 uur de 



volgende ochtend eindigt. Hij kan slapen in een kamer naast de ingang van het appartementen 
gebouw, maar moet wel paraat zijn indien nodig. Soms begeleidt hij gasten naar het vliegveld of naar
de bus. In de avond en ochtend doet hij schoonmaakwerk en kleine klusjes. Overdag gaat hij naar 
school (opleiding toerisme). Naresh is een sociale en sensibele jongen, naar mijn mening perfect 
geschikt voor werken de toeristenbranche. Hij voelt mensen goed aan en communiceert helder en 
duidelijk. Hij houdt zich stipt aan afspraken en stelt zich dienstbaar, zonder dat dit ‘overdone’ is. Hij is
erg handig in het organiseren en regelen van zaken. Een top-kerel! 

Roshani: Ook met Roshani gaat het goed. Haar lach is nog altijd even stralend en aanstekelijk. We 
hebben voor haar een nieuw rolstoelkussen uit Nederland meegebracht. Dat was nodig want het 
oude kussen was versleten en doorgezeten. Roshani is een spontaan mens. Ze kwebbelt, maakt 
grappen en geniet van het gezelschap van anderen. Roshani doet het goed op school. Ze woont 
samen met haar moeder en nog vijf andere familieleden op een één-kamer appartement in 
Bhaktapur.

Log Raj: Woont vlak bij Swajambunath en gaat daar ook naar school. Qua karakter is hij nog altijd 
spontaan met een ondeugende blik in zijn ogen. Grappig en een beetje verlegen. Maar als hij los 
komt laat hij de verlegenheid gemakkelijk verdwijnen. Hij transformeert van jongen naar man, mooi 
om te zien. Zijn zwaardere stem maakt hem stoer. Hij discussieert met mijn dochter en probeert haar
te overtuigen waarom Ronaldo veel beter is dan Messi, geweldig om te horen. Maar helaas kwamen 
ze er niet uit ;)

Kathmandu Fun Park
Op dinsdag 23 augustus zijn we met de bovenstaande jongeren naar het Kathmandu Fun Park 
geweest. Ook de moeder van Roshani, Arati en haar dochter gingen mee. Een prachtige en ook zeer 
warme dag. De meeste attracties hebben we uitgeprobeerd, samen geluncht, veel gekwebbeld en 
gelachen. Persoonlijk geniet ik het meest van het samenzijn met deze topmensen en te zien hoe ze 
genieten! Het was een heerlijke dag. In de namiddag hebben Log Raj, Shova, Roshani en haar moeder
ingecheckt in een leuk hotel in Thamel. Voor het avondeten kwamen we opnieuw samen bij 
restaurant Delima Garden, ook in Thamel. We hebben daar tot laat in de avond samen gegeten en 
opnieuw genoten. Verschillende gerechtjes uitgeprobeerd. Ook werden er mocktails (cocktails 
zonder alcohol) gedronken, die toch wel erg lekker smaakten! Shova maakte vrienden met een hele 
mooie kat die op haar schoot kwam liggen. Naresh moest tussendoor nog even naar zijn werk, maar 
was snel weer terug. Jasmijn kreeg het benauwd van een rat die herhaaldelijk en brutaal zeer dicht 
langs onze voeten rende. Tegen middernacht hebben we iedereen terug naar het hotel gebracht om 
te vertrekken naar dromenland.
In de ochtend vroeg opgestaan, samen thee gedronken met biscuitjes erbij. Vervolgens iedereen in 
de taxi geholpen en samen met de chauffeur de rolstoelen op het dak van de taxi getild. Dat was het 
einde van een heel mooi uitstapje. 

Namasté,

Harm Rademaekers
Bestuurslid Suvadra


