
Nepal, maar dan anders (2)

Tegen tienen komen we aan bij  de  rivier,  kop thee,
instructie,  helm  op,  peddel  in  de  hand,  instappen
maar: een tocht van 34 km rafting over de Tador rivier
tegemoet. Binnen 2 minuten kletsnat, maar ondanks
dat de zon niet fel schijnt  is het water afkomstig uit de
bergen van Tibet na 2-3 dagen felle zon opgewarmd
van  ijskoud  naar  prettig.  We  hebben  ‘droog’  man-
over-boord geoefend, nu vraagt de gids wie als eerste
voor het ‘eggie’ wil. Overbo(or)dig.

Op de lunchplek duik ik nog even de stroom in en laten
mij  drijvend  meevoeren naar  de overkant.  Uitgerust
begin ik aan de overtocht naar ‘het basiskamp’ . Kom
’n heel eind, maar niet ver genoeg, ’t is niet tegen de
stroom op te zwemmen en voorzie dat ik ver der af zal
drijven richting nieuwe stroomversnelling. “Help! “en
met enkele slagen geven 2 mede-passagiers als echte
bay-watchers  mij  snel  vastere  zandgrond  onder  de
voeten.  “Volgende  keer,  Peter,   gewoon  later
meedrijven  en  bij  stroomvertraging  de  oversteek
voltooien”. Geleerd.

De zon is heerlijk en warm mij op de stenen oever aan
de prettige stralen. Terug in de boot geeft de gids mij
een 2e kans het water in te gaan. “Jump!” Hij kent de
rivier en weet waar de rotsen dicht bij de oppervlakte
liggen – ik volg zijn commando en laat mij meedrijven
richting volgende stroomversnelling, verlies uiteraard
de controle over mijn richting en plaats. Opgezwiept
door de golven en even zo hard weer neer gekwakt
ontwijkt  de  meereizende  video-kano  mij  maar  net.
Gaat allemaal goed en kom in rustiger vaarwater. Met
enkele school- en rugslagen drijf ik kilometers op een
door aan beide zijden met bergen omringde Nepalese
rivier. Heel bijzonder. 

Vertrektijd gepland om 9.00 uur de volgende ochtend
voor Henk, Hanny en Diego – terug naar Nederland.
Na  uitzwaaien  nodigt  Srijana  (26,  aangetrouwde
familie  van Henk) me uit voor een kop thee.  Praten
over haar man (27), school niet afgemaakt werkt nu
als schoonmaker in Saoedi-arabië. Zij doet de bachelor
“ Marketing”  en we duiken haar boeken “financien”
in (“Organisatie en gedrag” laat ik graag links liggen).
Een opgave makend leg ik ‘m verkeerd uit, realiseer ik
mij achteraf – herkansing lijkt er niet aan te komen.

Even middagdutje en op naar  kantoor,  voor ’t  eerst
samen  met  Saurav.  De  uitleg,  begrip  van  en
ondersteuning  /  vertrouwen  in  het  excel-
boekhoudsysteem  gaat  goed;  het  systeem  legt  de
verantwoordelijkheid  neer  bij  de  managers  en
boekhouders  van  de  3  afzonderlijke  instituten.  Dat
bevalt hem wel. Morgen het vullen van de mutaties uit
de afgelopen maanden. 

Later bij een hotel voor koffie en cola en val pardoes in
een 6-maanden-party;  nu vieren ze hier veel  en dus
ook  de  eerste  rijst  voor  de  jonge  6-maanden  oude
wereldburger.  Vrouwen  prachtig  aangekleed  met
felgekleurde jurken en mannen stijlvol met Nepalees
hoofddeksel.

Vannacht  slaap  ik  buiten  op  het  terras  –  een
muskietennet tussen mij en de sterren. Bij ontwaken
de  bergen  in  het  vizier.  Ook  een  aparte  ervaring.
Prettig slapen hoor, zo in de afgekoelde avondlucht.

De  volgende  ochtend  starten  we  de  viering  van
Madan’s 23e trouwdag met een tocht naar de tempel
van de vrouw van God Shiva – de vrouw wier tanden in
deze tempel in Dharan zijn achtergebleven, zo vertelt
de  overlevering.  De bellen  hangen in  de rondte  om
door  ieder  geluid  te  worden.  Bloemen  en  geld  als
offers voor een wens, een veilige reis of anderzins. Na



afloop krijg ook ik het rode poeder op mijn voorhoofd
gewreven, even later komt daar nog een gele stip bij –
ongetwijfeld met hun eigen betekenis. 

Nog  even  naar  Dipendra school.  Lagere  school,  met
recht:  de kinderen zijn niet  in toom te houden, wat
een onrust, lawaai en verre van optimaal om ook maar
iets over te dragen. Discipline bij  zowel kinderen als
leraren (m/v) ver te zoeken, gelijk aan mijn ervaringen
tijdens vergaderingen waar regelmatig iedereen door
elkaar praat. Als dat van jongs af aan op deze manier
normaal wordt,  kun je op latere leeftijd  niet  anders
verwachten.

 ’s Avonds probeer ik de kamer van het hotel waar we
de trouwdag vieren, op slot te doen. Lukt mij niet, lukt
Madan niet, lukt de receptioniste niet. Super knullig.
Hoe lang dit hotel hier al staat weet ik niet, maar al die
tijd is deze kamer dus blijkbaar niet bewoond geweest.
De  afwerking  laat  bakken  te  wensen  over  –
vergelijkbaar  met  het  pre-Gorbachov  communisme :
alles groot maar afzichtelijk.

In  een  groot  beige  restaurant  met  beige  tafels  en
stoelen, de TV aan de muur die bewegend kleur geeft
zitten wij drieen als enige gasten. Tot half tien houden
we/ik  het  vol  met  rode  wijn  uit  de  regio  en  vele
borden met  snackjes,  kleine  hapjes  waar  je  de hele
avond  van  blijft  eten.  Bijzondere  invulling  van  je
trouwdag.

Op  kantoor  overhandig  ik  de  laptop  aan  Kumar,
ondanks het 2e handsje is ie zichtbaar in z’n sas  met
directe  vragen  en  conclusies  over  zijn  toekomstige
werk. Prettig. “Wie moet dan de kas bewaren?” is een
terechte  vraag.  Het  schoolhoofd;  wetende  dat  ‘zijn’
kas moet kloppen met wat er in de boeken staat.

Vannacht de eerste regen en onweer dat doorloopt in
de ochtend, verfrissend. Wordt de lucht helderder van
en de temperatuur gematigd (koud, zeggen ze hier).
Terug  naar  Duhabi.  Het  miezert,  sterker,  we nemen
het  openbaar  vervoer  -   Een  feestje:  een  ‘licht
overladen’ rammelbak vertrekt bij ‘vol is vol’ richting
Itahari. Door de regen ziet de wereld toch groener uit.
Mooi. Heerlijk. En inhalen hoeft echt niet toeterend. 

Arriveren  rond  lunchtijd  en  krijgen  zelf  ook  een
lunchschotel  met  gebakkken  noodles,  komkommer,
appel en druiven, afgeserveerd met een glaasje thee
met melk (zal wel een relikwie uit de engelse tijd zijn)
dat  ik  pardoes  (maar  gelukkig  tot  nu  toe  voor  de
eerste keer) omstoot. Die motoriek van mij .. 

Er  is  vandaag  geen  elektriciteit.  Dus  moet  de
meegenomen laptop acte-de-presence geven om het
kasboekmodelletje  te  tonen  en  op  de  USB-stick  te
zetten  –  kan  de  manager  ze  op  een  later  moment
kopieren naar z’n eigen computer. Wordt de USB mijn
‘voetafdruk’.  Terug  hebben  we  redelijk  mazzel  met
een  goed  gevulde  bus,  2  zitplaatsen  voor  ons.  Nog
even de politie-controle bij Dharan’s binnenkomst (we
zitten dicht bij de Indiase grens en enig smokkelwaar
kan voor dees en geen een (bij-)verdienste zijn).

Tegen half tien houd Madan het graag voor gezien. Ik
open  te  samen  met  het  restandje  bier  internet  en
constateer dat het rustig is aan het front.


