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Na een voorspoedige reis worden wij met een gratis shuttle naar ons hotel gebracht. “Wij” zijn mijn man Gerard, onze 
vrienden Anita & Henk Hofman en ik. Anita en Henk sponsoren al heel lang de scholing voor drie gehandicapte kinderen via 

Maha Mata en wilden deze reis, die tevens een “onderzoek” vormt voor een mogelijke donateurreis in 2024, graag mee.  
Voor ons gezellig, praktisch en voor hen best een avontuur, want ze zijn voor het eerst in Azië.  

 
‘s Middags meteen aan de slag met een bezoek aan EFF (Education First Foundation) in hun nieuwe kantoor. Met EFF werken 

we samen voor bijna alle studie sponsors, ook Anita en Henk. Natuurlijk kom ik niet met lege handen en heb voor het EFF 
team zelf iets lekkers en een cadeautje gekocht, dat ik namens Maha Mata geef. Het EFF team wordt geleid door Gautam 

(onderste foto’s uiterst rechts) en bestaat verder uit Laxmi die op kantoor ondersteunt en Sunita + Bimal, die de kinderen en 
de gezinnen bezoeken en samen met Gautam begeleiden. Foto linksonder vlnr: Laxmi, Sunita, Bimal (+ Linda met roze shirt). 

Kathmandu 



De volgende dag doen we het ‘s morgens rustig aan. ‘s Middags gaan we op bezoek bij Deepak Raj Sapkota, managing 
director van Stichting Karuna. Met Karuna werken we samen voor hulp aan gehandicapten zoals het gehoorapparaten 
project in Sunsari, de zonnepanelen voor het doveninstituut en het Satyam Daycare center voor kinderen met het 
syndroom van Down. We leerden Deepak kennen door onze samenwerking met Reachout-2 voor hulp na de aardbevingen 
in Rasuwa, waar Deepak en zijn team onder zeer barre omstandigheden, ongelooflijk veel werk hebben verzet. 
 
Tijdens ons bezoek vertelt Deepak ons over een moeder met 3 gehandicapte kinderen, die hij opmerkte in Itahari (oost 
Nepal). De moeder moet de kinderen minimaal 5 x per dag naar de WC dragen, maar die WC ligt op 100 m afstand van 
het huis. Hij zou dat graag verbeteren. Ik vraag of hij al een sponsor heeft en dat is niet het geval. Ik neem via whatsapp 
meteen contact op met mijn bestuursleden. Binnen een uur hebben we budget en een unaniem akkoord geregeld. Deepak 
onderzoekt lokaal ook nog wie er kunnen helpen, want hij vindt dat het lot van gehandicapten de hele gemeenschap 
aangaat. Mooi, daar zijn wij het helemaal mee eens. Ons budget is flexibel. Hopelijk wordt de aanpassing snel geregeld. 



. 

Krishna kreeg tijdens zijn werk in de bouw in Maleisië een ernstig 
ongeluk en liep daarbij een dwarslaesie op. Hij is vanaf zijn nek 

verlamd. Nadat hij maanden in het ziekenhuis lag, kon hij worden 
vervoerd naar Nepal en kwam hij bij Khagendra terecht.  

 
Ondanks zijn enorme beperkingen zet hij zich met hart en ziel in als 
woordvoerder voor alle gehandicapten bij Khagendra en probeert hij 

om het leven voor alle bewoners zo draaglijk mogelijk te maken.  
Dit doet hij o.a. door fondsen te werven voor rolstoelen, onderwijs, 
verbetering sanitair, moestuin en nog veel meer. Voor degenen die 
dat kunnen bedenkt hij samen met een vrijwilliger aangepast werk, 

zodat ze wat kunnen verdienen.  
 

Maha Mata ondersteunt Khagendra op diverse onderdelen. 
Linda heeft daarvoor via watts app veel contact met Krishna en hij is 

naast contactpersoon ook een goede vriend geworden.  
Het was dus heel fijn om elkaar weer “in het echt” te zien. 

Khagendra  
New Life home 



Tijdens ons bezoek zit een deel van de bewoners lekker in het zonnetje en maak ik kennis met Keshav (links onder).  
Hij is een goede vriend van Krishna en helpt hem met allerlei karweitjes. Keshav is ook gehandicapt, maar is mobieler en 
neemt deel aan rolstoel tafeltenniswedstrijden op internationaal niveau.  
Op de foto rechts: Dena Keecy, die dankzij een sponsor via Maha Mata /EFF haar management studie volgt en sinds kort 
op zichzelf woont. Speciaal voor onze ontmoeting is zij naar Khagendra gekomen waar ze eerder werd opgevangen. 



Tot slot gaan we met Krishna nog naar het “naaiatelier” waar Tek Bahadur (links op de foto), sinds enige tijd werkt op 
een naaimachine. Hij maakt o.a. Nepalese topi’s (Nepalees heren hoofddeksel) en sinds kort ook tasjes van hetzelfde 
materiaal. Ook Tek is tijdens een val in de bouw gehandicapt geraakt. Wij sponsoren al twee jaar zijn verblijf in 
Khagendra voor herstel na diverse operaties en momenteel is hij aan het revalideren.  
 
Het ziet er echter niet naar uit, dat Tek ooit nog zijn oude beroep kan uitoefenen. Vandaar dat hij zelf voor deze 
“omscholing” heeft gekozen. Als hij – met goedkeuring van de artsen – na zijn ontslag naar huis mag, is het onze 
bedoeling om hem thuis te helpen met het opstarten van zijn eigen bedrijfje, zodat hij straks toch een bron van 

inkomsten heeft. De verkoop van de hoedjes en tasjes helpt daar natuurlijk aan mee. 

Noodgedwongen een ander beroep 



Vandaag vertrekken we om 06.00 uur in de ochtend voor onze lange rit naar het uiterste oosten van Nepal.  
Met af en toe een pauze onderweg duurt de reis naar ons hotel in Damak 13 uur. 

Morgen gaan we het afgeronde “Jhiljhile village development project” bezoeken en daarna reizen we door naar  
Almost Heaven Farms (AHF) in Ilam, waar we te gast zijn bij projectmanager Zachary Barton en zijn familie. 

Naar het oosten 



Jhiljhile 

We beginnen ons bezoek in Jhiljhile met een gesprek met de dames, die een 
enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt tijdens dit project, dat Maha Mata 
met Stichting Veldwerk op 50/50 basis betaalde en door AHF werd uitgevoerd.  

 
18 vrouwen hebben hier leren lezen en schrijven, een eigen coöperatie 

opgericht, leren rekenen en een boekhouding bijhouden. 
 Drie van hen zijn een eigen bedrijfje gestart. 

 
Verder hebben ze meer geleerd over gezondheidszorg, landbouwtechnieken en 
beheren ze met de coöperatie de mini rijstpelmolen en daar komt straks ook de 

nieuwe tuktuk bij. Die wordt gebruikt om de jongste kinderen naar school te 
brengen, maar zal buiten schooltijden gaan rijden als taxi. 

 
De dames laten o.a. hun computervaardigheden zien op een laptop en vertellen 
hoezeer hun leven de laatste jaren is veranderd. Een verhaal dat ons allemaal 

ontroerd. Zeker als je bedenkt dat zij in de Nepalese gemeenschap tot de 
“onaanraakbaren” behoren en nu zelfs een plek willen maken om met dames uit 

omringende dorpen hun kennis te delen. 



De school heeft mogelijkheden t/m klas 5. 
De grotere kinderen moeten voor klas  

6 t/m 10 en +2 naar een andere school.  
 

Ze zijn hier echter al heel blij met de 
huidige bezetting die de school, door de 
tuktuk service, voor de allerkleinsten ook 

toegankelijk maakt. 



Ilam 

De Almost Heaven Farm is één grote, groene oase en een voorbeeld van de permacultuur voor de trainingcentra.  
Hier wonen Zachary Barton en zijn gezin en zijn wij een paar dagen te gast. Het woonhuis staat op de foto’s in het midden. 
 
We zijn verbaasd over hoe het hier allemaal werkt en wat wij daar ook zelf aan bij moeten dragen. Letterlijk en figuurlijk, 
het is even wennen. Er zijn gescheiden WC’s voor de “grote boodschap” (foto linksonder, met in de verte het kantoor) en 
de “kleine boodschap” (foto rechtsonder). Opgevangen urine wordt aangelengd met water en vormt zo vocht en voeding 
voor de bloemen in de tuin, die het daar zo te zien prima op doen. De “grote boodschappen” worden opgevangen in een 
WC en  daar doe je dan zelf nog een soort turf overheen. Dit wordt later weer mest voor het land. Dit is nog maar één van 
de basis principes van de permacultuur. Alles wordt gebruikt, afval van het eten, mest van de koeien enz. het is een 
circulair traject. Zac en de zijnen hebben nu nieuwe grootse plannen! In de komende dagen vertelt hij ons daar meer over. 

 “Almost Heaven Farms“ 
Ilam  



Zac licht vandaag de nieuwe plannen 
persoonlijk toe. Was het credo eerst nog 
“duurzaam” nu gaat het vooral over het 
duurzaam herstel van de grond. Dit omdat de 
grond op veel plaatsen al blijvend onbruikbaar 
is en dus hersteld moet worden. Dit is één van 
de onderdelen van het nieuwe project. 
Zie voor alle kernpunten de foto onderaan.  
 
Een ander onderdeel is om 170 vrouwen een 
training te geven voor het “opwaarderen” van 
landbouwproducten, waardoor zij meer 
kunnen verdienen. Dit heeft onze interesse, 
want dit is voor Jhiljhile ook interessant. 
 
Voor het centrum In Panchthar is de 
herinneringsplaquette aan Alisha overhandigd. 
Het bezoek aan deze locatie kon niet doorgaan 
en wordt te zijner tijd opnieuw ingepland.  



Het Kanyam thee district  

Na de lezing van Zac en de lunch, is het tijd voor ontspanning. Alisha neemt ons mee voor wat toerisme in de 
omgeving. Kanyam is het grootste thee district in Ilam. Het is een bekende toeristenbestemming waar Nepalezen graag 

komen om de warmte van de Zuidelijke Terai te ontvluchten, te picknicken en selfies te maken in klederdracht.   
Wij willen die theegebieden ook graag zien, dus beklimmen we het uitkijkpunt, maken het traditionele Kanyam plaatje 
en de meisjes in klederdracht zijn er ook. Verder bezoeken we nog een kaasmakerij en een kweker van o.a. begonia’s.  



Naar het westen 

De volgende ochtend nemen wij na een vroeg ontbijt afscheid van Zac en de zijnen.  
We gaan op weg naar het meest westelijke deel van onze reis, maar dat is te ver om in één keer te doen.  
Daarom maken we onderweg twee tussenstops. Voor vandaag is onze eindbestemming de stad Janakpur. 



Onderweg is weer genoeg te zien en om je over te verbazen 



Janakpur 

Aan het begin van de avond arriveren we in Janakpur 



Na nog even naar de tempel te zijn 
geweest voor wat foto’s wordt het tijd 

om verder te reizen. 
  

We pakken in en gaan op weg. 
We reizen in een dag naar onze 

volgende stop: Sauraha (Chitwan) 



Sauraha 

Sauraha ligt in Chitwan aan de rand van het Royal Nationaal Park. Hier vind je neushoorns, tijgers, (wilde) olifanten, 
krokodillen en vele andere dieren. Het is dus niet alleen praktisch, maar ook de moeite waard om hier te stoppen. 

We blijven hier iets langer. Voor Henk en Anita is er daardoor tijd voor wat toerisme, heeft onze chauffeur wat extra rust 
en voor ons (Ger en Linda) is er eigenlijk maar één heel belangrijke reden om naar Sauraha te komen, onze vrienden.  

Wij willen dus ook wel iets langer blijven… 



Té snel moeten we alweer afscheid nemen in Chitwan, maar er wordt verder naar het westen op ons gewacht.  
We gaan morgen voor het eerst op bezoek bij Creating Possibilities, maar daarvoor moeten we vandaag wel 11 uur rijden 

naar Dang waar contactpersoon en managing director Dinesh een keurig hotelletje voor ons regelde. Onderweg weer 
genoeg te zien en steeds meer propaganda voor de op handen zijnde verkiezingen. 



Creating Possibilities heeft als doel om kansarme jonge meisjes en vrouwen te helpen en te emanciperen door middel van 
onderwijs, sport en helpen met mogelijkheden om een inkomen te genereren.  Zo wordt de vicieuze cirkel van armoede 
doorbroken. Maha Mata helpt op de volgende onderdelen: 
 
• Fondsen voor onderwijs aan kinderen en volwassenen 
• Geld voor fietsen 
• Sponsoring van een jaarlijks voetbal evenement voor vrouwen  

 
We beginnen de dag met een introductiegesprek met vrouwen die een fiets kregen en daarover vertellen. Verder luisteren 
we naar het verhaal van Sarita die ooit uit slavernij – het Kamayan  systeem - is gered. (Dit betekent dat je als een soort 
“lijfeigene” uitgeleend wordt aan een familie om een schuld af te lossen). Ook worden kinderen onder valse voorwendselen – 
te goeder trouw – door hun ouders meegegeven met iemand die beter onderwijs in de grote stad beloofd en dan het kind als 
slaaf verhuurt. Dit overkwam ook Sarita, die haar verhaal met ons wil delen:  

Creating Possibilities 



 Sarita’s verhaal 

Sarita komt uit een heel arm gezin en werd door haar moeder meegegeven aan een zogenaamde “middleman” die belooft haar 
naar een goede school in Kathmandu te brengen, maar die Sarita als slaaf verhuurt. Ze was toen 9 jaar oud.  
De moeder gelooft het verhaal van die school omdat ze de man goed kent, maar voor Sarita breekt een vreselijke tijd aan.  
Ze moet allerlei huishoudelijk werk verrichten, de was doen, schoonmaken, koken enz. Van al het water laat het vel tussen haar 
vingers en tenen los en dat doet vreselijk zeer. (Later blijkt dat ze een auto-immuun ziekte heeft). Ze krijgt amper te eten en 
houdt zichzelf in leven door te eten van het voedsel dat ze de hond moet geven. Dit gaat door totdat ze elf jaar is. Dan ziet ze 
op de TV een uitzending waarin haar broer aan het protesteren is. Ze weet contact te maken en te laten weten waar ze is. Ze is 
één van de weinigen gelukkigen, want als haar moeder hoort dat ze als slaaf werkzaam is, haalt de moeder haar direct op. 
Sarita, die dacht dat haar moeder niet van haar hield, krijgt het geloof in haar moeders liefde daardoor gelukkig terug. 
 

Hoe is het nu met Sarita? Ze heeft haar school afgemaakt, is getrouwd, heeft een dochtertje en wordt behandeld voor de 
auto immuun ziekte. Ze studeerde “rural development” (plattelands ontwikkeling), net als haar echtgenoot Sem.  

Samen geven ze leiding aan het team voor de plattelands-ontwikkeling bij Creating Possibilities.  



 Hoera, een fiets! 

Indien mogelijk reserveren wij elk jaar een budget van € 2.700,00 voor de fietsuitreiking.  
Een solide fiets, geschikt voor dit vlakke gebied maar dat met veel hobbelige wegen is, kost ongeveer € 70,00. 

 
De fietsen worden, uiteraard na grondige selectie, uitgereikt aan meisjes die veel tijd kwijt zijn aan het lopen van  

en naar school, aan vrouwen voor zakelijk gebruik, of om het huishouden (veel zwaar loop- en sjouw werk) te verlichten. De 
dames die wij spraken noemden daarbij o.a. ook nog met iemand naar de dokter gaan, kinderen naar school te brengen, 

veevoer snijden in het bos, naar het land om rijst te planten of te oogsten enzovoort. 



 Ontmoeting Moedergroepen 

Voor elke gemeenschap kan een Moedergroep worden gevormd. Als ik dit schrijf zijn 
er al 1600 vrouwen bij zo’n moedergroep van Creating Possibillities aangesloten. Er 
zijn vandaag aardig wat dames aanwezig. Onze ontvangst is warm en hartelijk. Elke 
Moedergroep heeft z’n eigen “malla’s” (bloemenkransen) gemaakt. Deze komen ze 

met plezier én een hoop gekleurd poeder omhangen.   
 

Veel vrouwen gingen niet naar school en krijgen bij zo’n moedergroep les in lezen en 
schrijven, maar op zo’n manier dat het gerelateerd is aan hun dagelijks leven. 

Jaarlijks ondersteunt Maha Mata dat met € 2.500,00. 
 

Een aantal vrouwen vertelt graag iets over hun lessen: hoeveel verschil het voor hen 
maakt en dat ze de kinderen nu kunnen helpen. Eén van de laatste dames geeft aan, 
dat ze eigenlijk wel toe zijn een vervolgcursus, maar dat ze daar een nieuw lesboek 
voor nodig hebben. Mits het budget dat toelaat, zouden we daar graag mee helpen. 
Dinesh geeft aan dat de nieuwe plannen begin 2023 bekend zullen zijn. We nemen 

vast een kijkje in hun huidige boek (zie volgende pagina). 



Zaken doen 

Redenen om te sparen. Met de klok mee: 
Overlijden, geboorte, school, studeren, huis 
kopen, huwelijk, kleinkind, ziekte, oude dag. Tafels 



 De school 

Ook bij de school hebben ze werk van ons bezoek gemaakt. Er is versierd, er wordt gedanst en een paar leerlingen lichten 
hun studie toe. Maar eerst moeten we natuurlijk op bezoek bij de hoofdonderwijzer! 

 
Veel kinderen zijn Dalit (laagste kaste) en moeten 2 uur heen en 2 uur terug lopen naar school. Ze zouden daarom graag een 
hostel hebben. Maar dat is voor Maha Mata, die jaarlijks het onderwijs voor de jeugd ook met € 2.500,00 steunt, wel wat te 

begrotelijk (schatting kosten hostel € 100.000,00).  
Wellicht dat “collega organisaties” hier wat mee kunnen, we zullen het onder de aandacht brengen.  



Voetbal tot besluit 

Tot besluit van deze bijzondere dag krijgen we een verkorte voetbalwedstrijd te zien van twee damesteams.  
Enig om het nu zelf te kunnen zien en te ontdekken dat er in het voetbalveld gewoon koeien rondlopen,  

die zich tijdens de wedstrijd tegoed doen aan onze bloemenslingers, die we aan de auto hadden gehangen.  
O ja, en ook hier een verzoek: “Kan Maha Mata wellicht ook shirts voor de jeugdteams verzorgen?” 



Van Dang naar Tansen (Palpa) 

Na het ontbijt nemen we afscheid van Dinesh. Vanaf hier gaat onze route, via de steden Tansen en Pokhara, weer langzaam 
richting Kathmandu. Naar Tansen is het vandaag ruim een halve dag rijden. 



Van Tansen naar Pokhara 

Tindobate-Pelakot hangbrug 
 

Er zijn op onze route veel nieuwe hangbruggen 
bijgekomen. Daarvan is deze, met z’n 368 meter, 

wel ‘t meest indrukwekkend. 
 

Coffee Beans in Waling 
 

Door heel Nepal rijzen de koffie zaakjes als 
paddenstoelen de grond uit, zoals hier in Waling. 
Een klein gesprekje met de jongeman leert ons 

dat het zijn eigen zaakje is, dat hij na het 
afronden van zijn +2 opleiding startte. 

Hij waardeert onze belangstelling met een  
selfie en wij zijn prima koffie op Facebook. 



Van Pokhara naar Kathmandu 

We verlaten Pokhara met prachtig zicht op de 
bergen, vervolgens is de weg tot Mugling een 

puinhoop. De nieuwe container coffee hub maakt 
echter alles weer goed. 

 
Na de lunch, als Ram ook nog even een raampje 
repareert, maken we nog één belangrijke stop bij 

de Janajagriti school in Mahadev besi.  



Raju 

Voor Anita en Henk is dit een bijzonder moment want zij ontmoeten Raju, één van hun drie 
blinde sponsorkinderen, nu voor het eerst. Ze hebben een sprekend horloge voor hem 

meegebracht, dat natuurlijk de nodige aandacht verdient. Raju maakt daarna nader kennis 
door de gezichten te voelen en moet lachen als hij merkt hoe lang Henk is.  

Met Bimal, één van de onderwijzers, spreken we nog over Raju’s mogelijkheden voor een 
vervolgstudie. Dat neemt Maha Mata later weer op met partner EFF. 



Terug in Kathmandu 

Na een ochtend met onze mannen op Kathmandu Durbar Square maken Anita en ik ‘s middags de zakjes 
met Hollands snoepgoed klaar die morgen, aan het eind van de Meet & Greet,  

zullen worden uitgedeeld. Een gezellig fröbelklusje! 



Sponsor gezocht! 

‘s Morgens gaan Ger en ik eerst naar Panauti voor een bezoek aan een gezin, waarvan drie kinderen  
via Maha Mata worden gesponsord. Bij ons vorige bezoek woonden ze nog steeds in de shelter, omdat het huis niet veilig was na de 

aardbevingen. Het huis is nu weer bewoonbaar gemaakt door het dak er af te halen en af te dekken met golfplaat. De shelter dient nu 
als keuken, waardoor rook niet meer in huis komt. De vader kampt met depressies, met bijkomend alcohol probleem.  

Daardoor moet moeder buitenshuis werken en is de oudste zoon voortijdig gestopt met leren om ook geld te verdienen.  
 

Het oudste meisje, Sheela, heeft nu +2 afgerond, leeft in een kamer in Kathmandu en zij werkt ook, maar wil het liefst een 
vervolgopleiding gaan doen. We nemen haar mee in onze taxi naar Kathmandu voor de Meet & Greet en dan komen de tranen.  

De uitzichtloosheid van haar bestaan, haar nare, ongezonde werk met epoxie en de situatie van hun gezin maken haar heel verdrietig. 
We vragen naar haar interesse en ze wil graag sociaal werk gaan studeren, omdat zij dan kinderen, zoals zij nu, kan helpen.  

EFF belooft een plan + budget te maken voor een opleiding sociaal werk en nodigen Sheela uit voor een gesprek. 
Op basis van Sheela’s motivatie en de thuissituatie willen wij haar heel graag helpen.  

 
Wij zoeken nu dus naarstig naar een sponsor voor de studie, die we Sheela zo van harte gunnen.  

Het plan is nog niet helemaal af, maar geschat zal dat 4 jaar lang ongeveer € 50,00 per maand zijn.  

Wie kan en wil Sheela helpen? 



    Meet & Greet 

Aansluitend is de Meet & Greet die geslaagd genoemd kan worden, zeker ook voor Anita en Henk,  
die hier hun andere twee sponsor kinderen ontmoeten. Ook Shyam krijgt een sprekend horloge en Yasodha leuke 
meisjes cadeaus, die ze goed kan voelen. Dat zij er is, is wel heel bijzonder, want de moeder is met haar vanuit 

het hoog gelegen Sindupalchowk district, naar Kathmandu gereisd. 
Tot voor kort was dat niet zeker, dus is het een extra grote verrassing! 



Zelf ben ik ook tevreden, want ondanks dat het best druk was,  
ben ik er in geslaagd om met alle jongeren een persoonlijk gesprek te voeren over hun studie of toekomst. 

Zij op hun beurt hadden gelegenheid om vragen te stellen en dat zorgde soms voor verrassend open gesprekken. 
Voor een aantal jongeren was het ook een soort reünie, omdat ze elkaar al leerden kennen tijdens een Quest Trek. 

Meet 
 &  

 Greet 



 Groepsfoto samen met team 
EFF en “onze” studenten 



Tot slot 

 
Namaste, 

 
Ik heb met veel liefde en aandacht dit verslag gemaakt en hoop dat jullie zo 

een goede indruk krijgen van de bezochte projecten en onze partners. 
 

Het was weer een volle en intensieve reis waarbij we meer dan 2200 kilometer hebben afgelegd.  
Elke minuut en elke kilometer was echter meer dan de moeite waard. 

 
Opnieuw heb ik voldaan, maar natuurlijk met pijn in mijn hart, afscheid genomen van Nepal. 

Maar…naar aanleiding van deze reis hebben we wel besloten, dat een donateurreis weer mogelijk is. 
Het plan is om voor 2024 een Jubileumreis te organiseren, dan bestaat Maha Mata 20 jaar. 

Het idee is om daarbij ook een bezoek aan het oosten in te plannen. 
 

Heb je interesse? Meld je dan aan via info@mahamata.nl dan zetten we je op de lijst en houden 
 je op de hoogte! NB Er hebben zich al aardig wat mensen aangemeld. 

 
Namens het bestuur, 

 
Linda Scheppink    

 

mailto:info@mahamata.nl

