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De moeders en de kinderen weten niet dat ik kom, ze hebben de 
hoop al een beetje opgegeven want ik ben laat dit jaar. Als ik in 
Pokhara aankom ga ik direct naar de huizen toe, ook al weet ik dat 
ik daar alleen de moeders aan zal treffen want de kinderen zijn naar 
school. Het is stil rond het huis, ik doe mijn schoenen uit en loop de 
woonkamer binnen. Hari Maya, een van de moeders zit te haken, ze 
kijkt op en ziet me staan, ze zegt geen woord, fronst haar 
wenkbrauwen en gaat vervolgens door met haar haakwerkje, pas 
wanneer ik “Namaste” zeg realiseert ze zich dat ik echt in de kamer 
sta en ze lacht en huilt tegelijkertijd. Tijd voor thee en heel veel bij 
te praten.

Ik wacht tot alle kinderen uit het eerste huis thuis zijn , van kleine 
kinderen die nu ondertussen, de meeste van hen tenminste, tieners 
zijn geworden. Het blijft mooi om te zien.
En als altijd eerst verlegen en dan praten ze honderduit, in het 
Engels, om te laten zien wat ze geleerd hebben afgelopen jaar. Ze 
doen het goed, zelfs de kinderen die nog steeds een leerachterstand 
hebben werken hard om dit in te halen. Natuurlijk zullen er een 
aantal zijn die nooit het niveau kunnen halen wat eigenlijk vereist is,
maar ook voor hen zal er uiteindelijk een oplossing komen.
Alle geïnfecteerde kinderen en moeders zijn onlangs naar 
Kathmandu geweest voor een bloedtest (CD-4 count) en alle 
waarden daarvan, behalve die van moeder Yanimaya, waren 
gelukkig goed, dit betekent dat ze goed op de medicatie reageren, 
maar ook dat de moeders er heel goed op letten dat ze deze 
medicatie op tijd krijgen.

Moeder Yanimaya, die vanaf de oprichting van het tweede huis daar
werkzaam 
was is helaas begin november overleden t.g.v. haar infectie. Een heel 
verdrietig
gebeuren voor de kinderen, die eind 2014 ook al afscheid hebben 
moeten nemen van Santhoshi , een van hun “zusjes”, ook zij 
overleed t.g.v HIV.

Door het wegvallen van deze moeder is er ook besloten om een 
ander huis te zoeken waar de kinderen van huis 1 en huis 2 samen in
gaan wonen onder begeleiding van twee moeders en een caretaker.  



Dit kan heel goed gerealiseerd worden temeer omdat in deze huizen 
de kinderen dermate groot zijn en zij heel goed diverse taken van 
het huishouden op zich kunnen nemen. 
De huurcontracten van de twee bestaande huizen loopt dit jaar af en
de eigenaren willen de huur met 100% verhogen dus het was toch al 
zaak om naar een andere locatie uit te kijken. Alles valt zo mooi in 
elkaar!
Er is een scooter aangeschaft die gebruikt word door alle moeders. 
Het is heel handig en scheelt veel tijd als er boodschappen gedaan 
moeten worden, als kinderen van school gehaald moeten worden als 
ze zich niet lekker voelen en bij kleine calamiteiten waarbij kinderen 
naar het ziekenhuis moeten. 
Ze zijn er heel erg blij mee.
Als ik het bekijk dan gaat alles daar zoals het in ieder gewoon gezin 
gaat.
De liefde van de moeders voor de kinderen is groot, echt heel groot 
en ik realiseerde me tijdens dit bezoek dat vooral moeder Deepti, de 
moeder die vanaf de oprichting werkzaam is bij Starchildren Kaski 
Nepal en degene die niet geïnfecteerd is, dat zij 
bewonderenswaardig is.  Voor haar staat alles in het teken van deze 
jonge mensen en ze schroomt zelfs niet haar eigen kleine kinderen 
mee te brengen zonder enige angst. Ik zie de kinderen van het huis 
haar baby verschonen, voeden en knuffelen en Deepti bekijkt alles 
met een tedere glimlach in haar ogen. Deepti is in Nepal de 
drijvende kracht achter het hele gebeuren. De kinderen zijn in zulke 
goede handen bij haar.

Drie weken na mijn thuiskomst in Nederland komt het 
verschrikkelijke bericht binnen dat Nepal getroffen is door een 
hevige aardbeving. Drie dagen zijn we hier bezig om contact te 
krijgen met de huizen. Gelukkig zijn ze daar voor het grootste 
gedeelte gespaard gebleven van de enorme catastrofe en zijn ze 
veilig. De trillingen waren wel duidelijk voelbaar en alle kinderen 
hebben op de begane grond geslapen totdat de aarde weer tot rust 
kwam. Deepti vertelde dat ze nog steeds bang zijn en dat het wel 
heel even tijd nodig hebben voordat ze weer zorgeloos kunnen leven.
Het hele gebeuren gaat enorme gevolgen hebben voor dit toch al zo 
arme land.
De wederopbouw  zal heel lang gaan duren en er zal veel hulp nodig 
zijn. Heel veel hulp.



Het eerste huis, van links naar rechts: Moeder Deepti met haar baby, Arjun, 
Bikash, Akash, Priya, Seema, Siri Maya, Sita, moeder Hari Maya en Punam

Uit het eerste huis zijn dit jaar een aantal kinderen vertrokken.
Abina is getrouwd en woont in Kathmandu. Ik heb haar opgezocht 
en ze is heel gelukkig met haar man en heeft  een studie 
maatschappelijk werk opgepakt.
Anu is vertrokken naar haar dorp waar ze in een 
gezondheidscentrum werkt.
Sunita is terug naar haar familie die na intensieve gesprekken zijn 
gaan inzien dat er niets is om bang van te zijn. Sunita is nu 17 jaar 
en volgt het onderwijs in haar geboortedorp.



Het tweede huis: Yamuna, Sita Nepali, Sagar, moeder Yanimaya, Bishal, Laxmi, 
Santosh, Bumi, Sagar en Sanya de care taker.

Moeder Yanimaya is zoals eerder vermeld, helaas overleden. Haar 
zoontje Bumi (op de voorgrond) blijft in het huis wonen en krijgt 
momenteel alle begeleiding die hij nu zo hard nodig heeft. Santhoshi
het meisje dat vorig jaar overleed is vanuit het ziekenhuis vervoerd 
naar haar grootouders waar zij enkele uren na aankomst in de 
armen van haar opa is gestorven. Haar laatste wens om daar te 
sterven is door Starchildren Nepal verwezenlijkt.



Het derde huis: Moeder Mina, Susma, Krishna, Jeet ,Samjhana, Asmita, Chitra, 
Sagar, Santosh, Sushilla, Prakash, Santosh en moeder Maya.

Ook in dit huis is een kind overleden. Nilam, een schat van een kind,
compleet verstoten door de familie vanwege haar  infectie. Na haar 
dood trok de familie haar gouden oorknopjes  uit haar oren en 
verlieten daarna direct de crematieplaats. Een schril contrast met de 
grootouders van Santoshi.
Het is een troost te weten dat haar verblijf bij deze moeders en bij 
haar “broertjes en zusjes” een tijd was vol warmte en liefde.


