Stichting Maha Mata Nederland

Jhiljhile Women’s Exposure Trip
Aangeboden als dank voor de inzet van de dames voor hun dorp
en om aan het eind van het project nog een mooie ervaring
voor de toekomst mee te geven

Pathibhara Temple- De eerste stop is, onderweg naar Fikkal, bij de Pathibhara Tempel. Sommige vrouwen uit
Jhiljhile zijn Christen en de rest Hindoe, maar iedereen gaat de steile klim aan om de Hindoe tempel te bezoeken.
Het is een pittige wandeling want heuvels zijn ze in Jhiljhile, dat zich in het laagland van de Terai bevindt, niet
gewend. Zoals je op de foto’s ziet wordt er onderweg naar boven regelmatig even gestopt om op adem te komen.

Kanyam Tea Estate -Kanyam is het grootste thee district in Ilam. Het is een beroemde plek voor de Nepalezen om te
picknicken en om selfie’s te maken op de thee plantages. Iedereen is blij dat ze foto’s kunnen maken, kijken naar het
paardrijden en andere activiteiten in de omgeving, maar iedereen is wel te bang om zelf paard te rijden met de sari’s aan.

Almost Heaven Farm – (thuisbasis Kamala in Nepal) Dit is de laatste plek die we de eerste dag bezoeken. Een
rondleiding van twee uur laat de dames kennis maken met de permacultuur voor de landbouw. De vrouwen zijn
verbaasd om te zien en wat er zich, allemaal in samenhang, plaatsvindt op relatief klein oppervlak. In de “Food
Factory” maken ze kennis met de toegevoegde waarde voor het maken van voedsel uit lokale bronnen. Hier wordt
aandacht geschonken aan het maken van jam, azijn en inmaken van groenten. De dames zijn er kien op om dit te
leren, zodat ze dit thuis ook kunnen doen en lang houdbaar voedsel, zoals kimchie, kunnen maken.

De tweede dag: India. Iedereen is opgewonden, want voor de meeste dames is het de eerste keer van hun leven
dat ze in het buitenland komen. Het is leuk om te zien, dat iedereen zijn traditionele kleding draagt.
Wij (de onderwijzeres en project coordinator Alisha) zijn de “buitenbeentjes” omdat we casual gekleed zijn.
Jor Pokhari- Deze grote vijver is de eerste stop. Iedereen is verbaasd om te zien hoeveel dit deel van India op
Nepal lijkt. De vijver heeft een slangen god in het midden waar eenden omheen zwemmen. Het weer is helaas
mistig en koud. We bidden bij de slang voor beter weer tijdens de rest van onze trip.

Boeddhistisch Klooster- Dit is de allereerste keer voor de vrouwen dat zij een Boeddhistisch klooster bezoeken.
Opnieuw is er bij iedereen grote en oprechte interesse ondanks de eigen religie en stellen zij belangstellend vragen
aan de lokale bevolking.

Dierentuin en Museum- Ook de dierentuin is weer een “eerste keer ervaring “ voor de dames. Iedereen is verbaasd
hoe de dieren worden gehouden en hoe schoon alles is en goed georganiseerd. Het museum is ook interresant en leert
ons meer over verschillende dieren en insecten. Helaas mogen we geen foto’s maken.

Batase Dada- Batase Dada blijkt het meest enerverende deel van alle plaatsen die we bezoeken in India.
Dit, omdat we daar een echte trein zien! Iedereen verdringt zich om foto’s te maken. Op deze plek is ook een
herdenkingspark voor het Gurka protest tegen India, toen zij voor een onafhankelijke staat streden.

Antu Dada- Shree Antu is in Ilam beroemd voor zijn spectaculaire zonsopgang en op een heldere dag kun je hier
vandaan de Kanchenjuinga Himal zien. Op 2,328 meters hoogte kijk je vanaf deze berg uit over het laagland van de
Terai, de terrassen vol gewassen voor professionelele verkoop, thee plantages en pijnboom bossen. Op zo’n heldere
dag kun je hiervandaan ook Mirik, Kurseong en Darjeeling zien.

Jill- Jill is een van de toeristische bezienswaardigheden van Antu Dada . Mensen komen hier om bootje te varen en te
genieten van de bossen rond het meer. Wij zijn hier ongeveer een uur geweest om ook te genieten van dit alles en er
natuurlijk foto’s van te maken.

Kaas fabriek- Dit is de laatste stop van onze tour. We bezoeken een nabijgelegen kaasfabriekje en krijgen uitleg over
het proces van het kaasmaken, van het melken tot het eindproduct. De dames hebben nog nooit kaas geproefd en doen
ook dit vandaag voor de eerste keer.

Reizen, eten accommodatie

Sunita (rechts in de rode jurk) is een van de deelneemsters aan
onze naailessen. Zij maakte haar kleding, en ook de blauwe
blouse die Chhami draagt, zelf. Alles speciaal voor deze trip!

