
 

Lieve vrienden/kennissen en familie, 

  

Hier zijn we dan! In Pokhara, Nepal. 

 

Na een vlucht van 20 uur, inclusief overstap, een busreis van 10.5 uur, die eigenlijk maar 6-7 uur zou 

kosten, zijn we er dan eindelijk. 

Ondertussen zijn we al een kleine 3 weken hier op de base, het was en is nog steeds een beetje 

zoeken naar werk soms, want de mensen hier zijn erg beleefd en als we aanbieden om te helpen met 

bijvoorbeeld schoonmaken, of in de keuken krijg je bijna altijd een 'nee' terug. Dus we zijn zelf maar 

opzoek gegaan naar werk. 

We zijn nu dagelijks bezig in de kinderdagopvang, vanaf een uurtje of 10, tot een uurtje of 12. De 

kinderen komen meestal wat eerder, en om 12 uur gaan ze lunchen, en daarna een middagdutje 

doen, dus dan zijn wij niet echt meer nodig. 

Verder gaan we elke zaterdag ochtend met iemand mee naar de sloppenwijken, daar zijn zo ongeveer 

35-40 kinderen van de leeftijd 3 tot 16. Daar hebben we een ruimte van ongeveer 3x5m voor. Dus het 

is wat krapjes.. En dan zingen ze het liefst liedjes met bewegingen. Het is dus heel gezellig. 

Hierdoor missen we wel een kerkdienst, die op zaterdag ochtend is, maar we zorgen dus zelf eigenlijk 

voor een mini kerkdienst voor de kinderen daar. (Zie foto). 

 

Ze zijn hier op de base bezig om geld in te zamelen zodat die kinderen naar school kunnen: tassen, 

schriften, pennen, potloden, etc. En omdat ze dus met 35 kinderen zijn willen ze/we eigenlijk 35+ 

pakketjes zodat iedereen een beetje hetzelfde krijgt en ze niet jaloers worden. En dan nog een paar 

extra voor als er nieuwe kinderen komen, of ze de leeftijd bereiken dat ze naar school gaan. 

Dus daar zijn wij ook over aan het bidden, en kijken met de leider hier waar we relatief goedkoop alle 

spullen kunnen inzamelen. Zelf begroten we dit op ongeveer 250-300 euro, maar vooral de tassen zijn 

duur.. Dus we kijken nog even wat we daarmee doen.  

 



  

 

  

 



 

Op de zaterdagmiddag komen we samen in de kerk om Engelse les te geven. 

Dit doen we samen met onze 2 Amerikaanse vrienden (Chris en Denelle). 

De groep is vrij wisselend qua opkomst, elke week is anders, maar elke week is leuk. We hebben 

geprobeerd de groep te verdelen in 3 niveau's. Wij leiden de hoogste groep, Chris de middelste en 

Denelle de laagste groep aangezien zij allebei Engels als moedertaal hebben.  

 

  

 

 

Er is recent in Nepal een nieuwe wet geïntroduceerd die in feite zegt dat je mensen niet meer mag 

bekeren naar welk geloof dan ook. Hierdoor zijn er een aantal dingen veranderen. Vorig jaar. konden 

ze nog gewoon de straat op gaan, en mensen verzamelen op een pleintje en getuigenissen delen. 

Hierop staat, dacht ik, nu een straf van tot 5 jaar cel en 50,000 roepies (ongeveer 400 euro). Hiervoor 

is gebed zeer welkom, voor de base hier om te kijken hoe we nu het beste de mensen kunnen 

bereiken. Het meeste werken ze/we hier door netwerken. De kinderdagopvang, de kinderen uit de 

sloppenwijken. Door de kinderen te bereiken, en met de ouders proberen in gesprek te gaan proberen 

we zoveel mogelijk een lichtje te laten schijnen hier, maar we mogen ze niet openlijk vragen of ze 

Jezus willen leren kennen.  

 



  

 

Naast alles wat ze tot nu toe doen willen ze verder gaan met het opknappen en uitbouwen van de 

base hier. Door de aardbeving van 2015 zijn er wat scheuren in de muren gekomen. Zeker bij de 

kinderdagopvang is het nodig om de muren eigenlijk opnieuw te laten stuken en daarna een nieuwe 

laagje verf erover. 

En als dat klaar is, en er is nog tijd en geld over willen ze een tweede verdieping op de 



 

kinderdagopvang bouwen, want ze hebben nu eigenlijk te weinig slaap plaatsen voor de mensen die 

hier de DTS willen doen, en de bijbehorende staff. En hier ligt al een fundament onder, dus de kosten 

zullen minder hoog zijn dan om een nieuw gebouw neer te zetten.  

 

 

Hiermee kunt u ons nog helpen: 

 

- Extra donaties voor het kinderwerk bij de sloppenwijken. 

- Extra donaties voor de werkzaamheden aan de base. 

-  Gebed voor wijsheid over hoe om te gaan met de nieuwe wet. 

- Gebed in het algemeen voor financiën voor ons en voor de mensen op de base. een redelijk deel kan het 

schoolgeld voor de DTS namelijk eigenlijk niet betalen. 

- Stuur eens een leuke foto van jezelf, we missen jullie! 

- Gebed voor ons persoonlijk. Veiligheid, wijsheid, kracht, en liefde. 

 

 


