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13. Ordinære Generalforsamling
Tirsdag 15. Marts kl.18.30 på Højslev Kro
I år ændrer vi møde-strukturen lidt, idet vi indleder med en mindre del af beretningen,
før der vil blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 120Kr for
derefter at fortsætte generalforsamlingen. Vi har besøg af Ambika Maharjan, vores
Projekt Koordinator, og hun vil fortælle om WEP. -  Bestyrelsesmedlemmer på valg er
villige til genvalg, så vær ikke bange for at komme.

Medlemskab - Nyt kontingent-år!
2010 var året, hvor vore medlemmer oplevede, at vi er blevet godkendt af skattevæsenet til at kunne
yde skattefradrag for  donationer, gaver og scholarship. Men som en sidegevinst til denne
godkendelse, kunne vi i år søge om tilskud fra Tips- og Lotto-puljen, så vores administrations-procent
i år er stort set NUL. Alle dine bidrag havner i Nepal. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan Project
2010. 
Personligt Medlemskab: 250 Kr
Ungdomsmedlemskab:    125 Kr (studerende og unge med lavindkomst)
Støttemedlemskab:    125 Kr
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør via homebanking.
Overførsel fra konto til konto: 92602651842339
Via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) +86316536<
Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Fotos: Kurt Lomborg, Christina Holt, Miriam Nielsen og Jytte Nielsen
Forside: Cecilia Holt og hendes guide Bishal Sunwar - Bagside: Cecilia: ”... og de store Buddhaer er så flotte, så jeg
bliver helt stille”

Formanden har Ordet! af Kurt Lomborg
Så er jeg gået på pension. En fantastisk fornemmelse og en dejlig tilstand. Nu bliver der endnu mere tid til

Nepal - og alt det andet. Og det går jo fantastisk godt med vores lille forening. Alt går fremad og opad. Både i
foreningen herhjemme og dér, hvor det hele drejer sig om, i Upper Solu.

Nogle af vore indtægter skal der arbejdes for, men mange kommer helt af sig selv som gaver fra dejlige
mennesker. Ulla Bondam holdt en stor fødselsdagsfest, men ville kun have pengegaver sat direkte ind på
HP's konto. Min tandlæge Benny Frømann elsker mine historier, når han ikke fylder min kæft op med vat-
tamponer, så han gav en flot stor donation. Anna-Sophie, Sissel og Asbjørn samler tomme drikkeflasker ind i
DGI-Byen i København og sender panten til HP. Thorbjørn holdt et foredrag for Aabenraa Sor-optimist Klub
om Nepal og sendte honoraret til HP. Mange medlemmer sendte en pengegave med, da de betalte
medlems-kontingent: Karl Aage Madsen, Birgit Veggerby, John & Anne Sophie, Dorte Bach, Birgitte & Eyvind,
Signe Ravn Larsen, Agger familien, Maja Gram, Ulla & Ulrik, Morten Lauridsen og Anne-Marie og Kurt. Og
rigtig mange blev betagede af historien om kvinderne der mangler toilet og bad. I hvor høj grad det spillede
ind, at de også fik et glas honning direkte fra Himalaya, ved jeg ikke. Erik Wirring, Kirsten & Georg, Bente &
Henrik Harritz, Thorbjørn, Svend & Lene, Dorte Bach, Ørum's, Vibeke & Wilbert, Gitte & Niels, Danfær's og
Grantzau's. Lions klubberne fra Fjends og Salling.Mors var glade for at være med. Rotary-klubberne fra
Padborg-Kruså, Sydthy, Videbæk og Vinderup havde deres egne store projekter i Solu. Rotary-klubben i
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Lichtfield i Arizona sender penge til Chhimbu Skole, og det gjorde rotarianer Dr. Mediger fra Schwerin også.
Sor-optimist Klub Feja i Esbjerg tilbød sig som servitricer til private fester og gav honorarerne til vore kvinde-
projekter. Men årets største donorer var Bonnik og Helene Hansens Fond med Sagardanda Skole og Sagar-
Bakanje Health Post. Og dansk-amerikanske PONA-Foundation med Chhimbu Skole og Chhirringkharka
Clinic, som Ulla og Nanna selv var med oppe og indvie.

Når en forening er godkendt af Skattevæsenet, så kan den søge om tilskud fra det overskud der opstår i
Dansk Spil. Den pulje som jeg søgte, har til formål at støtte foreningers drift, således at støtten udelukkende
må bruges til administrations-udgifter. Jeg gik og håbede på 15-20.000 kr som kunne hjælpe med de 24.000
kr som sidst i december var brugt på administration, men 20. december ankom 61.004 kr på kontoen, med
beskeden, at hele beløbet skulle være brugt udelukkende på administration inden udgangen af året, ellers
skulle der betales tilbage. Så mellem jul og nytår fik jeg travlt med at købe frimærker, printerpatroner,
opgradere PC'er, lovliggøre programmer og købe kontor-artikler. Jeg rundede beløbet med få hundrede
kroner, så nu er HP's administrations-procent kommet op på få tiendedele procent. Derfor kan jeg med
sindsro påstå, at mere end 99% af de pragtfulde donationer og merdlemsgebyrer, som I har puttet i vores
kasse er sendt direkte til Nepal. Det må da være Danmarks-rekord!

Nu er Solu snart udbygget med nye og færdige skoler. Vi mangler kun de sidste par stykker, før vi må til at
udvide vores arbejds-område. Sundhedssektoren i Bakanje Kommune er på vej til at blive et model-projekt. Vi
støtter 150 af de fattigste børn på Jorden til en uddannelse. Men der er ingen pengeskabende beskæftigelse
til vore børn og deres forældre. Derfor har jeg forsøgt at hjælpe mine skønne medarbejdere i HIPRON med
at formulere et WEP (Women Empowerment Project) som skal give kvinderne sådanne muligheder. Men det
har vist sig meget vanskeligere end vi troede. Vores ansøgning er blevet afvist to gange. Så i efteråret lavede
vi selv en lille Prøve-WEP. Namgyal og jeg ansatte vores sekretær gennem 3 år, Ambika Maharjan, som
Projekt Koordinator, og vores Scholarship-student, Janaki Khadka, som Projekt Assistent og endelig en
nyuddannet sygeplejerske, Sujata, som Projekt Ekspert. Forsøgsprojektet gik ud på at lære kvindegrupperne i
5 landsbyer at lave en projekt beskrivelse og at belære om ernæring og sundhed. For at give projektet lidt
autoritet deltog min kone, Anne-Marie, i første runde, og Namgyal og jeg deltog i sidste runde for at evaluere
resultaterne. Danske Miriam var med hele vejen igennem som støttepædagog og efterhånden som
slyngveninde til de tre piger. Faktisk gik det ikke ret godt. Ambika var forvirret, forstod ikke helt sin opgave,
havde svært ved at lede sine medarbejdere, var dårligt forberedt og andet katastrofe-rettende. Da det blev
afklaret under evaluerings-runden, var jeg ganske bekymret for hendes mentale sundhed; men det var
imponerende at se det lille menneske skifte til kamp-ånd, og hun formåede at rette op på problemerne og
redde projektet i land. Men det bedste af det hele var at opleve, hvordan hun fangede kvindernes
opmærksomhed og holdt den fast. Det må være en blanding af Ambika's personlige og sociale kompetancer;
men også af at kvinderne har et kolossalt behov for at føle sig bekræftede og at få en mulighed for at blande
sig i Verden og hente fordele hjem.

HP's aktiviteter indtil nu har stort set udelukkende arbejdet med mændene. De er nemme at få i gang, og
de kører godt derudaf i solidt arbejdstempo; men når projektet er færdigt, så ruller de et andet sted hen i
frigear. Kvinderne er meget sværere at få i gang. De skal overbevises om deres værd, før de overhovedet
overvejer at starte motoren. Og når de endelig får startet den, holder de længe i frigear, før de forsigtigt får sat
i gear. Men når først de er begyndt at køre derudaf, så nyder de det i fællesskab med et utroligt engagement
og stor munterhed og er ikke til at bringe til standsning igen. Billedligt så kører mændene lastbil og
samarbejder enkeltvis, mens kvinderne kører bus i fælles flok.

Til allersidst havde Ambika indkaldt de 3 mest aktive fra hver af de 5 landsbyer til et overordnet møde. Jeg
var stadig bekymret og prøvede at give hende gode råd for at undgå at mødet gik i smadder. Men hun bad
mig om at få lov til at prøve selv, og at jeg stolede på hende. De kvinder der kom fra den fjerneste landsby
havde gået 4 timer og ankom endda et kvarter før tid. En af dem skulle have været til bryllup hos en nær
familie, men fandt kvindemødet vigtigere. Og dér sad de i deres i deres fineste og reneste dragter og var lidt
generte og tilbageholdende. Kun 3 af de 15 kunne læse, og mange af dem havde aldrig før besøgt de
andres landsbyer. Men så gik Ambika i gang med at belære, forklare og perspektivere og kvinderne fik sat
bussen i gear og kørte derudaf med opildnede taler og beslutninger, mens den mest lærde skrev referat. Det
var begrænset, hvad jeg forstod af snakken, men jeg nød at være tilskuer til det fantastiske optrin og at
servere the og lækkerier for dem. Da de endelig forlod mødet kort før mørketid og 4 timer hjem, var det med
våde glade øjne og oprømt stemning. Der blev vinket til de kun var små prikker oppe omkring bjergryggen.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi skal fortsætte WEP; næsten koste hvad det vil, og det skal være
Ambika der leder det. Men hun har stadig svært ved at overskue, forstå og formulere projektet. Derfor har vi
kaldt hende til Danmark i marts, så hun sammen med Charlotte Mathiassen og mig kan få projektet på plads,
få skrevet den perfekte ansøgning og efter hjermkomsten straks kan få den afleveret i Den Danske
Ambassade, så hun kan komme op i bjergene hurtigts muligt. Derfor deltager Ambika i årets
generalforsamling i Højslev den 15. marts, hvor hun selv kan få lov til at fortælle om sit projekt.

Jeg bliver ofte spurgt om jeg arrangerer turist-ture til Nepal. Nej, det gør jeg ikke. Men alle medlemmer er
velkommen til at tage med mig op i bjergene. Og når du synes det går for langsomt eller at projektarbejdet
begynder at blive kedeligt, så hyrer vi et par lokale mænd eller kvinder og arrangerer på stedet en udflugt til
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dig. Folk, der ikke har været i Himalaya før, vil gerne have den tryghed at se tingene an, før de tager springet
at stole helt og holdent på vore lokale venner. Det eneste vi skal gøre i fællesskab er, at finde den dato, hvor
jeg tager op i Bjergene. Derefter bestiller du selv din flybillet. Jeg anbefaler meget gerne Lars Gundersen og
Kipling Travel, da de er kendt med og i Nepal og fordi Lars støtter HP. Hotel booking og særlige ønsker kan
du arrangere sammen med Lars eller sammen med Namgyal, som begge gerne hjælper dig. Jeg er selv kørt
træt i denne service-sektor; men jeg elsker at vandre rundt i mit Solu sammen med gode danskere, og vise
dem alt det, som jeg er stolt af.

I år tog Christina og Stefan deres to dejlige piger, Amalie på 6 og Cecilia på 8, med op i Beni hvor de
huserede omkring Junbesi i to uger. Med forældrene som skrivere har de berettet om deres oplevelser. Ulla
og Nanna der er med i PONA-Foundation var sammen med Jytte oppe og se deres to projekter i Chhimbu
og Chhirringkharka. Derfra "stjal" de min trofaste medarbejder Tikaram til en udflugt op i højfjeldet. Det har
Nanna berettet i den følgende artikel. Og endelig ville Miriam Nielsen gerne være sammen med de tre WEP-
piger under yderst primitive vilkår i en hel måned, så hun har berettet om at få Solu og folk helt ind under
huden.

God fornøjelse med de fire pigers beretninger. Og med et besøg på vores hjemmeside, der er propfyldt
med Solu-projekter. Og med endnu et år sammen med Himalayan Project.

Amalie Hammer Holt 6 år
I et mini fly - boing op- og ned, vi landede på en mark oppe i bjergene. Det lignede en mark.

Vi mødte en dreng som hed Bisal, Kandu-Pasang-kattekilling (Simba kaldte vi den), man laver god

Daalbhat derovre og god rikikurt! Tibetan bread har vi prøvet at spise – da der var strømafbrydelse

lånte de vores pandelamper – Bisal havde en stor grøn hue på og Dolmas pommes frites smagte

godt!

Pasang havde en Lama som far, og han boede langt væk fra byen og han er død! Vi besøgte

hans fars hus oppe på bjerget! Vi var rundt og besøge klostre og hilse på hunde! Der var mange

gåture på turen, og det er kedeligt at lave lektier.

Vi har altid noget at hygge os med, vi spiller Uno og fisk! Cecilia kan nogen gange være

irriterende!

Vi kender Papa Kurt fordi vi har været henne hos ham i Danmark – i Nepal fortæller han om Yetier

med lange bryster som triller ned af bjergene, det er sjovt!

I junglen er det sjovt at ride på elefant, men vi så ingen næsehorn. På floden var jeg bange for

krokodillerne så jeg sad helt stille og sagde ikke noget, længe!!

I Kathmandu spiller mange butikker Om-mani-padme-hum om Buddha. 

Jeg glæder mig til vi skal til Nepal igen.

Cecilia Hammer Holt 8 år

Det bedste har været oppe i bjergene og så har vi set en masse flotte og anderledes huse.

Det er sjovt at se at en lille dreng som har fået bolcher, gir’ os dem i hånden, i stedet for at spise
dem selv.

Hårdt at gå i bjergene, fordi vi gik i 6 timer, men vi stoppede mange gange. Vi kiggede på
bjergene og så så vi også en masse flotte vandfald, og vi stoppede ved en lille bondegård med en
lille pige.

Vi boede 12 dage hos Pasang Lama og Kandu og Bisal. Kandu stod i køkkenet og lavede mad til
os, da der var helt mørkt udenfor var der powercut og så  lånte de vores pandelamper, så de
kunne lave mad, vi spiste ude i køkkenet ved det store varme komfur. Jeg kan bedst lide Tibetan
bread og Dolmas pomfritter!  I Kandus køkken sover kattene på komfuret, men ikke når kattemor
er ude efter mus til Simba, som de så leger med i køkkenet til de spiser den. I Kandus køkken er
der dejlig varmt og Dolma laver også god mad!

Kathmandu larmer og i starten blev jeg bange for de mange biler som dytter hele tiden. 

Det var sjovt at lave brandpumper med Namgyal, han er sjov og smiler hele tiden!

Det er fint nok at se templer og Boudhanath er godt med mange munke, musik, små hundehvalpe
og den japanske restaurant, der har vi købt mine bedeflag!

Vi har 2 gode venner i Kathmandu som hedder Anisha og Rijan. Men i Junbesi er der stille, og der
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kan jeg bedst lide at være. Bisal har lært os at lave gode drager og flyve med dem.

Turen ned af bjerget var sjovest fordi Bisal og jeg gik omkap, vi gik så hurtigt så far havde svært
ved at følge med. Vi mødte også Kurt og Anne Marie og Namgyal i bjergene og vi gik med dem til
flyvebyen Phaplu, og holdt pause ved den store flod. Det er sejt at se bjerge med sne på og i
klostrene er der mange som er vildt gode til at male og de store buddhaer er så flotte, så  jeg
bliver helt stille.

En uforglemmelig rejse af Nanna Marie Kristensen

Jeg var ikke ét sekund i tvivl om at dette ville blive en oplevelse for livet, da jeg for første gang

kom til Nepal den 9. oktober 2010. Min mor Ulla, hendes veninde Jytte og jeg selv havde fået

hjælp af Himalayan Project til at organisere en trekking tur op i bjergene i området Upper Solu på

en tur kaldt ’den gamle Everest-rute’. Vi skulle afsted efter kun halvanden dags ophold i

hovedstaden Kathmandu, der kan beskrives som en utrolig indtryksrig by. Der var alt fra de

smukkeste træudskårne templer, butikker med de lækreste pashmina – og silketørklæder, til det

hårde og fattige miljø med limsniffende smådrenge og tiggere med spædbørn på gaden. Det var

på én gang både fantastisk og skræmmende. I vores tid i Kathmandu besøgte vi Durbar Square,

hvor den berømte ’Royal Kumari’ boede. Kumari eller som hun også kaldes ’the living goddess’

bliver dyrket som en manifestation af den guddommelige kvindelige energi. Fra at hun bliver valgt i

en alder af 3-6 år og til at hun får sin første menstruation skal hun i den tid leve isoleret i paladset

’Kumari Ghar’, fordi hun ikke må betræde jorden og derfor skal bæres rundt når hun bliver vist

frem til diverse mærkedage og hellige arrangementer. Vi så den lille pige under vores besøg, og

hun kiggede direkte på os med sine store brune øjne - hvilket skulle bringe held og lykke. Hun var

meget utålmodig, som 4-årige piger nu er, og gad ikke stå mere end få øjeblikke og betragte det

nysgerrige publikum. Hun gabte stort og vendte om. Det var nok for i dag.

Den 11. oktober gik turen i minibus til Jiri, hvor hele eventyret skulle have sin start. Vi kørte i 8

timer på små snørklede veje i bjergene, hvor der, vanen tro, ikke på nogen måde blev kørt

forsigtigt. Den eneste trafikregel der findes i Nepal er, at den med den største bil og højeste

båthorn kører først. Heldigvis skulle vi ikke med de lokale selvmordsbusser, som man kunne

fristes til at kalde dem, der var proppet så tæt, at folk måtte sidde på taget og klamre sig til

gederne, mens resten hang ørlende ud af vinduerne.

Denne oplevelse, og faktisk også de efterfølgende fire dages vandretur, skulle vi nyde med fire

unge studerende fra ikke bare samme land - men også samme by - som os selv. The 4-pack eller

de fire young-guns som de blev døbt hen ad vejen var det bedste selskab man kunne ønske sig

på sådan en tur. Eftersom de alle var store entusiaster indenfor friluftsliv og arbejdede i butikken

Friluftsland, havde de udstyret i orden og kunne prale af at de tilsammen bar rundt på soveposer

til en værdi af over 20.000 kr….

Den første dag var planen at vi skulle gå fra Jiri til Shivalaya. En smuk 4-timers gåtur op af bjerget

og ned igen, omringet af fantastiske grøntbevoksede bjerge i strålende solskin. Dog havde jeg

noget bøvl med en forkølelse og derfor - og kun derfor- måtte vores søde kok bære min taske lidt -

og kun lidt - af vejen. Tikaram Rai var det venligste, mest hjælpsomme og imødekommende

menneske jeg nogensinde har mødt. Og oven i købet en rigtig dygtig kok, som kunne få

havregrød for 5. dag i træk til at smage godt. Da vi kom frem til Shivalaya, blev det efter frokosten

besluttet at vi uden problemer kunne klare turen videre til den næste landsby med en lodge. Vi

endte med noget der lignede en 3 timers lang opstigning af trapper, hvor det selvfølgelig begyndte

at regne på halvvejen. Så kold, våd og utrolig udmattet nåede jeg frem til Deurali Lodge,

fuldkommen ignorant overfor bemærkninger som ”den første dag er altid den hårdeste” og ”du

skal bare lige i form”… Suk. 

Heldigvis måtte jeg give dem ret, for næste dag gik noget lettere ned til Kenja, hvor vi mødtes med

selveste Kurt Lomborg, hans skønne kone Anne-Marie og hele WEP-gruppen, som vi senere

skulle se i fuld action til et kvindemøde. 

Alle folk i byen var søde og imødekommende og behandlede os som fornemme gæster, og vi blev

inviteret på en nepalesisk delikatesse om aftenen hos skoleinspektøren Mr. Bhimsen. Papa Kurt

fortalte os historien bag denne særlige spise. Et lyn slår ned på et bestemt sted under Piké-

bjerget, hvilket medfører at alle de små sugemaller i floden bliver lammet. Så fører strømmen dem

derefter ned til landsbyboerne, som står klar med deres fiskenet til at fange de små bevidstløse
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fisk. Så bliver fiskene tørret indtil der viser sig en lejlighed hvor de kan serveres. Jeg må

indrømme at det krævede sin kvinde at se fisken i øjnene for derefter at tygge den med ben, skind

og finner. 

Efter besøget i Kenja fortsatte vi videre op til Chhimbu og så skolen, derefter et hurtigt besøg i den

hyggelige landsby Sagardanda for til sidst at nå vores egentlige mål med rejsen;

sundhedsklinikken i Chhiringkharka. Her skulle vi lave en officiel åbningsceremoni samt et oplæg

om basal håndhygiejne for de landsbybeboere som var tilknyttet stedet. Mange var mødt op, men

om det så bare var for at få gratis the og kiks er uvist. Om de overhovedet forstod en bjælde af det

der blev sagt er heller ikke sikkert, og folk så da også en smule undrende på det lille stykke

håndsæbe vi delte ud til hver af de fremmødte.

Efter Chhiringkharka forlod vi al civilisation og begyndte vores farefulde færd ud i den nepalesiske

ødemark, hvor der ikke fandtes andet end bjerge, træer og yakokser – nu også tre backpackere.

På et sådan sted får man virkelig fundet sit indre urmenneske frem, når man skal sove i små

beskidte sæterhytter, skide bag buske og undvære et bad så længe at man føler sig klammere

end en hel Roskilde Festival. Heldigvis skal man ikke bekymre sig for om guiden, kokken eller

bærerne føler sig stødte over din klamhed, nej tværtimod så vokser sammenholdet. 

Vi vandrede i flere dage for at nå op til den hellige sø ved navn Duhd Kunda som ligger i ca.

4600m højde. Det siges om søen at den er mælkehvid fordi den er hjem for alle sjælene som

bliver skyllet ud i floden nede i lavlandet.

Hvis dette sted ikke er indbegrebet af harmoni og sjælero, så ved ikke hvad der skulle være det.

Så smukt et sted har mine øjne aldrig set. Da vi gik den obligatoriske tur venstre omkring søen,

smilede vi til hinanden som nyforelskede teenagere, fuldt optagede af skønheden omkring os. De

sneklædte bjerge, solen og det klare vand i søen. Ubeskriveligt. 

Som en ekstra bonus ved dette hellige sted, fandtes der også et klippeindhug, hvor man kunne

spørge guderne om hvor længe man kom til at leve. Jeg var meget usikker på om jeg havde lyst til

at spørge, for hvad nu hvis den svarede 20 år, 3 måneder eller 1 time? Ville jeg så egentlig gerne

vide det? Alligevel var dette måske en ”once in a lifetime” situation, så det skulle prøves. Hvad

svaret blev, er jeg stadig i tvivl om, men min mor og Jytte er overbeviste om at de ved hvornår

deres dage ender.  

Turen tilbage til civilisationen gik smertefrit og vi kom sikkert frem til Kathmandu med det lille

propelfly fra Phaplu. Kort tid efter rejste vi hjem til Danmark med bagagen fyldt med stort set én af

hver, af det som kan købes i Thamel, samt minder om en fantastisk rejse med de vildeste

oplevelser. Jeg har også fået en langt større indsigt i, hvor kompliceret det er at bo ude i de

nepalesiske bjerge uden de basale ressourcer, og hvordan folkene er afhængige af den hjælp de

får fra de forskellige støtteorganisationer fra hele verden. Dog skal man ikke være i tvivl om hvor

rigt et land Nepal er når det drejer sig om menneskelige værdier. Jeg håber på at kunne vende

tilbage til Nepal en dag da det land har gjort et helt særligt indtryk på mig.

Glimt og indtryk fra WEP i Bakanje – med en frivilligs øjne af Miriam Knudby
Nielsen

Baggrunden

I oktober og november 2010 var jeg så heldig at få lov til at følge HIPRONs første Women
Empowerment Project. Baggrunden for at jeg en dag sidst i marts stod på bussen i Kathmandu
med kurs mod Upper Solu, var, som for så mange andre, at rejsetrangen havde indfundet sig og
ikke stod til at bekæmpe. Jeg blev færdig som lærer i sommeren 2009 og skød rejseplanerne til
side, da drømmejobbet dukkede op. Men den der ubeskrivelige trang til at komme ud i verden og
få rykket rundt på alle forestillinger om, hvordan man troede tingene var…. Ja, den lader sig
åbenbart ikke sådan undertrykke. Så i efteråret 2010 tog jeg 4 måneders orlov fra jobbet for at
komme ud i verden - nærmere bestemt til Thailand, Laos, Nepal og Tibet. 

Da jeg landede i Nepal havde jeg rejst i to fantastiske måneder med lækre strande, interessante
seværdigheder, smuk natur og utallige timers transport. Jeg trængte til forandring - og allermest til
fordybelse. Tid til at være ét sted i længere tid, tid til at forstå hvordan folk virkelig lever, tid til at
prøve at forstå, hvad de tænker, når de vågnede om morgenen osv.       

Af kringlede omveje fandt jeg frem til HIPRON og efter en enkelt mail, et telefonopkald og to
minutters besøg havde Ambika sagt ja til, at jeg måtte være med, når hun og hendes kollegaer
skulle til Bakanje VDC og arbejde med Women Empowerment. I starten var jeg mest fluen på
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væggen og stillede en masse spørgsmål for at prøve at forstå, hvad der skete. Med tiden blev jeg
også en sparringspartner, når der opstod udfordringer og en hjælper til rapportskrivningen på
engelsk. Det blev en fantastisk måned, der gav mig utallige oplevelser og indtryk, som jeg aldrig vil
glemme. Her er et lille bitte udpluk.

At møde menneskene

Jeg har ledt og ledt efter det ord, der bedst kunne beskrive de mennesker, jeg mødte på min vej i
Bakanje. Efter lang tids søgen mellem alverdens superlativer er jeg endt på ordet ”sej”. De er seje.
Ikke som man er i 7. klasse, når man har fået ny iPod. Nej, sej i ordets oprindelige betydning, som
ifølge ordbogen er: ”som er udholdende og har stor livskraft”. Intet rammer det bedre.

Udholdenheden så jeg, når jeg gik forbi markerne, hvor de hårde klumper af jord blev hugget i
stykker med håndkraft. Jeg så den, når jeg kæmpede mig op ad et bjerg og blev overhalet af en
hel familie, der alle bar overfyldte kurve på ryggen, med varer til deres lille simple butik, ris til de
gode middage og tandbørster til familien. Jeg så den, når en pige gik fra sit hjem kl. 4 om
morgenen for at komme i skole 3 timer væk og når moderen i huset, hvor vi sov, stod op kl. 5 for
at lave mad til de fem børn, hun alene skulle forsørge efter manden var død af et lynnedslag.  

Livskraften så jeg i smilene. For når jeg mødte manden på sin mark, familien på stien, pigen på
vej til skole og moderen i køkkenet, så var det ikke et suk og et selvmedlidende udtryk, der mødte
mig. Det var et smil. 

Når man så, hvor hårdt livet var og hvor meget, det handlede om arbejde og overlevelse, kunne
man godt forbløffes over, at man aldrig blev mødt af opgiven og meningsløshed. Nej, der var en
kraft til at gøre livet godt, samtidig med at det var hårdt. Der var tid og lyst til at sludre, grine, og
drikke te og Chang. Det nød vi godt af og den imødekommenhed, vi blev mødt med, var
overvældende. Aldrig har jeg følt mig mere velkommen end når en kone inviterede os til at sidde
på gulvet i sit hus og serverede kogte kartofler og te. Og der blev kigget grundigt på, om den
mærkelige turist nu kunne lide teen og stor var glæden, når koppen var tom og der kunne fyldes
op igen og igen og igen…  

En forunderlig ting ved mødet med menneskene i Bakanje var, at de ofte opstod helt tilfældigt.
Herhjemme er vi jo vant til elektroniske kalendere, kaffeaftaler, kvalitetstid osv. Og jo, der blev da
også planlagt møder på vores tur. Ofte blev de bare ændret eller ingen dukkede op. På den anden
side, så opstod der hele tiden meget værdifulde møder ud af det blå. En dag mødte vi en
sygeplejerske på ”hovedgaden” i Kinja og endte med en timelang rundvisning og diskussion på
hospitalet. En anden dag mødte vi tilfældigt vores tidligere bærer på en sti langt væk fra hans
hjem og kunne så lave aftaler med ham om næste tur. Og da vi en dag var kommet for sent af
sted (på grund af endnu en spontan invitation til te og suppe) og endte med at gå rundt i mørke og
tåge, så dukkede der en hjælpsom sjæl op, hver gang vi stod ved en korsvej og ikke anede, hvor
vi skulle hen. Det føltes helt magisk med al den hjælpsomhed, der dukkede op ud af tågen på lige
præcis det rette tidspunkt.  

Helt traditionelt (i min forstand) fungerede det heller ikke med indkaldelse til møderne. Når vi
ankom til en by, spurgte jeg tit pigerne, om vi ikke skulle ud for at fortælle folk om det kommende
møde. Ofte fik jeg den besked, at d et havde vi allerede gjort. Det var så fordi, at vi på vej dertil
havde snakket med én, der ville fortælle det til nogen og en anden, der ville fortælle det til nogen
andre og sekretærens mand, der ville sige det til sin kone, som så ville sige det til nogle andre osv.
Hver gang tænkte jeg om det virkelig kunne passe, at det så betød, at folk virkelig fik det at vide.
Og ja, minsandten – de dukkede jo op gang på gang, så beskeden kom fint og effektivt af sted via
den menneskelige løbeseddel. 

Møderne

Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig. Men overrasket blev jeg i hvert tilfælde, da jeg
mødte op i Sagar Danda for at slutte mig til gruppen og stak hovedet ind i det klasselokale, hvor
mødet var i fuld gang. 25 kvinder sad på de små børnebænke og stirrede alle koncentreret op
mod sygeplejersken, der var i gang med at undervise omkring ernæring. Der var kvinder i alle
aldre, nogle i deres flotteste festtøj, nogle i beskidt og hullet tøj, nogle med børn på skødet og
nogle uden tænder. Der var kvinder, der aldrig havde siddet på en skolebænk før og uddannede
kvinder, der flittigt tog noter. Fælles for dem alle var, at deres øjne lyste af interesse, lyst til at vide
mere og lyst til at gøre deres eget liv bedre. 

Billedet gik igen til alle møderne: en broget flok af kvinder, der alle var meget interesserede i det,
der foregik. Men også kvinder, der havde meget andet at se til. Én kvinde kom ikke, fordi hun
havde lejet en okse den dag, så hun kunne få pløjet markerne. Nogle kom for sent, fordi de havde
10 børn, der skulle fodres af, inden de kunne komme af sted. Èn rejste sig på et tidspunkt op og
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meddelte, at nu gik hun altså, for ellers kunne hun ikke nå at lave mad til sin mand og så blev han
sur. Det blev der grint meget af, sådan ”fra kvinde til kvinde”…

Som lærer var jeg også meget fascineret af, hvordan pigerne fra HIPRON kunne fange alles
opmærksomhed, selvom mange af kvinderne i gruppen aldrig havde modtaget undervisning før.
Kun en sjælden gang imellem smuttede ”disciplinen” et øjeblik. Hvis et spændende emne kom op
kunne snakken godt fortsætte højlydt med sidemanden, så de andre stort set ikke kunne høre,
hvad der blev sagt fra underviserens side. Men også i disse situationer var det med et smil og et
glimt i øjet, at en anden kvinde tog teten og med råben og fagter fik skabt ro i gruppen. Det eneste
tidspunkt, hvor det ikke var muligt at få ørenlyd overhovedet, var, når der blev serveret kiks og te.
Så var kvindernes opmærksomhed 100 % på det – og ikke mindst på at få kiks til deres børn. Det
var egentligt imponerende at se, hvor meget det betød for dem at få et par kiks og noget te. Alle
tog så mange kiks, de kunne have i hånden, ingen sagde nej tak og ingen levnede.
Tankevækkende, når man tænker på, hvordan en lignende situation ville se ud herhjemme, hvor
halvdelen nok ville takke nej pga. glutenallergi, slankekure, udrensningsdage eller lignende. I
Bakanje tror jeg ikke kræsenhed fandtes, hverken blandt børn eller voksne. På den ene side er
det jo trist, fordi kræsenhed vel er et resultat af en overflod, de nok aldrig vil komme i nærheden
af. På den anden side var det dejligt at opleve - og lære af - at man værdsatte al mad, simpelthen
fordi det var der og tjente sit formål; at gøre os mætte.

HIPRON i Bakanje

Da jeg tog af sted, vidste jeg ikke meget om Himalayan Project og havde kun kort mødt de tre
piger fra Kathmandu, som skulle køre WEP-projektet i Bakanje. Men jeg må indrømme, at jeg
havde gjort mig nogle tanker om, hvordan tre meget unge storbypiger mon kunne få en god
kontakt til kvinderne i Bakanje, hvilket jo var nødvendigt for, at projektet overhovedet kunne finde
sted. Også her blev jeg overrasket! For jo, der er meget langt fra det liv pigerne fra HIPRON lever i
Kathmandu med universitetsstudier, shoppingture, trafikkaos og karrieretanker – og så det liv
kvinderne i Bakanje lever. Men på forunderlig vis var der en meget fin kontakt, som bundede i en
gensidig interesse for hinandens liv og ikke mindst gensidig respekt. Kvinderne i Bakanje gav klart
udtryk for, at de respekterede, at pigerne fra HIPRON havde en vigtig viden, som kvinderne ikke
havde. De spurgte om alt mellem himmel og jord med tiltro til, at det kunne pigerne da nok
sagtens svare på. En enkelt gang blev de også bedt om at løse nogle nabokonflikter, hvilket
dog aldrig helt lykkedes, da det var umuligt at finde ud af hvad sagen i virkeligheden
drejede sig om og hvem der havde sagt hvad til hvem og hvornår. Men tiltroen var der –
og den var gensidig. Pigerne udviste en oprigtig interesse for, hvordan livet leves i
Bakanje, de besøgte folk i deres hjem og de lyttede til deres historier. Vi blev aldrig mødt
af lukkede døre eller afvisninger, kun af kvindernes stolthed og glæde over, at nogen viste
interesse for deres liv. Jeg, som jo var meget mere fremmed end pigerne fra Kathmandu,
havde da også haft mine betænkeligheder omkring, hvordan jeg ville blive mødt. Men
sammen med pigerne oplevede jeg, hvor glad man kan gøre folk ved bare at ville sidde på
deres gulv, drikke deres te og kigge på deres smukke børn. Så behøver man ikke lange
samtaler om livets mening for at føle, at man kommunikerer – ofte var det nok, at jeg
kunne fremstamme ”teen smager godt” på nepalesisk og de kunne smile tilbage.           

Det var et par glimt fra en berigende og øjenåbnende måned i Bakanje, hvor jeg for alvor
fik bekræftet at livskvalitet ikke har noget med pengepungen at gøre, at man ikke behøver
et fælles sprog for at føle sig godt tilpas sammen og at et fantastisk måltid godt kan være
kogte kartofler med salt, når bare man har udsigt til Himalaya bjergene samtidig.


