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Met dank aan Katja Staartjes, Robert Eckhardt en Menno Boermans. Samenstelling Nanda Raaphorst

Nu naar Nepal

Op 25 april werd Nepal getroffen door een
krachtige aardbeving, enkele weken later
gevolgd door een tweede. In totaal werden
8 van de 30 miljoen Nepalezen getroffen.
Hoe we duurzaam kunnen helpen aan
herstel van het land? Door erheen te gaan!
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Twee miljoen Nepalezen leefden van het toerisme,
maar dat is op dit moment teruggevallen naar min of
meer nul. Terwijl de mooiste wandelgebieden goed
begaanbaar zijn, zeggen Nepal-kenners Katja Staartjes, Menno Boermans en Robert Eckhardt. Op de
volgende pagina’s roepen zij je op om juist nú naar
Nepal te gaan. Ze geven je tien tips voor trektochten.
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‘Het spectaculaire landschap, de machtige bergen, de aardige
mensen: het is bijna niet mogelijk dat je in Nepal een negatieve reiservaring hebt’, zegt fotograaf Menno Boermans. Hij liep
de Khumbu-Gokyo-trek en het Manaslu-circuit en sinds enkele
jaren leidt hij Sherpa’s op tot bergredder.
Waar was je op het moment
van de ramp?
Ik gaf in Wallis een cursus EHBO en Bergredding voor de Expeditie Academie van de
NKBV, toen de eerste berichten over de
aardbeving binnen druppelden. We hebben
in de groep - allemaal Nepalfans - het
nieuws op de voet gevolgd.

Katja Staartjes liep de Great Himalaya Trail en ondersteunt
een Nepalees gezin. ‘Ik houd van Nepal! Van de grootsheid van
de bergen en de gastvrijheid van de bevolking.’ Katja bereikte
in 1999 als eerste Nederlandse vrouw de top van de Mount
Everest en is door de Nepalese overheid benoemd tot een van
de zeventien Goodwill Ambassadors van het land.

Op het moment van de ramp, 25 april
11:56 uur, waren mijn man, Henk Wesselius, en ik 25 kilometer noordelijk van Kathmandu, op een bergrug van 2.200 meter
hoogte in het gebied Helambu. We zaten
op de binnenplaats van een afgelegen
lodge. Het gebouwtje stortte gedeeltelijk
in, het gezin en wijzelf bleven ongedeerd.
Alle huizen in de omgeving waren volledig
verwoest; wij hebben een engel op onze
schouder gehad.

Welke wandelgebieden zijn
het zwaarst getroffen?
De verwoestingen hebben vooral plaatsgevonden in het centrale noordelijke
berggebied van de Himalaya. De meest
getroffen wandel- en klimgebieden zijn
Langtang, Manaslu, Ganesh, Helambu en
Rolwaling. Langtang is dit najaar niet
toegankelijk. Check voor de andere vier
gebieden vlak voor vertrek de situatie.
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Waarschijnlijk is een trek mogelijk, maar
flexibiliteit qua onderdak, eventueel een
tent, is gewenst. Het Everest-gebied heeft
beperkte schade opgelopen, maar paden
en lodges zijn voldoende hersteld. Niet
tot nauwelijks geraakt zijn Far West, Dolpo, Mustang, Dhaulagiri, Annapurna,
Makalu en Kangchenjunga.

Hoe verloopt de hulpverlening?
Er is 24,4 miljoen euro opgehaald via giro
555. Ruim acht van de dertig miljoen Nepalezen zijn geraakt door de aardbeving.
Nu, vijf maanden later, hebben nog steeds
2,5 miljoen mensen hulp nodig in de vorm
van onderdak, schoon water, voedsel, medische zorg. Helaas bemoeilijkt de moesson de hulpoperatie aanzienlijk, wegen
zijn deels onbegaanbaar geworden. De 400
miljoen dollar die wereldwijd zijn ingezameld zijn bij lange na niet voldoende. Er
wordt gesproken over een benodigd bedrag van 5 miljard.

Dus hulp blijft dringend
nodig?

Ook op de hoge bergen van Nepal, bijvoorbeeld Mount Everest, kunnen ze de geleerde technieken toepassen. De meeste Sherpa’s zijn sterk en weten perfect hoe ze een
berg moeten beklimmen, maar als er iets
misgaat, weten ze veelal niet hoe ze medische hulp moeten verlenen of een gewonde
efficiënt van de berg moeten krijgen. Na de
stage in Alaska kunnen ze dit wel.

Zijn ze ook actief geweest na
de aardbeving?
Gelukkig zijn al ‘onze’ Sherpa’s ongedeerd
gebleven. Zodoende konden ze direct aan
de slag in hun dorpen in de Khumbu-vallei.
Gewonden zijn verzorgd, slachtoffers zijn
naar eerstehulpposten getransporteerd en
ook waren ze de spil bij de logistiek van
hulpgoederen.

‘D ankzij de training van Sherpa’s zijn al honderden mensen in de bergen gered’

Als de hulp gestaakt wordt, zal Nepal verder afglijden op de ladder van armoede; nu
is het al een van de armste landen ter wereld, 25% van de bevolking leeft onder de
armoedegrens. Het toerisme is op het moment teruggevallen naar min of meer nul.
Normaal leverde deze sector 8% van het
bruto nationaal product en een werkgelegenheid van 500.000 banen. Kortom, zo’n
2 miljoen mensen leefden ervan. Het is van
het grootste belang dat de 650.000 jaarlijkse toeristen weer terugkeren naar dit
prachtige Himalaya-land.
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Wat herinner je je van de
rampdag?

Klopt, zowel in Zwitserland als in Alaska
worden Nepalezen opgeleid tot bergredders.
Op de Mount McKinley in Alaska maak ik
in de zomer deel uit van Denali Rescue, het
reddingsteam dat op de hoogste berg van
Noord-Amerika in actie komt. We zijn in die
periode continu op de berg en goed geacclimatiseerd om reddingen boven de 6.000 meter uit te voeren. Ons team rukt uit, stelt bij
de patiënt een diagnose, start ter plekke de
medische behandeling en transporteert de
patiënt naar ons kamp op 4.200 meter. Ieder

Wat hebben ze daaraan?

Hoe zie jij de toekomst voor
Nepal?
De Nepalezen zijn sterk. Zelfs in de grootste ellende kijken ze naar kleine lichtpuntjes. Het te boven komen van deze aardbeving zal een lange adem vragen. Wil je
bijdragen, reis dan naar Nepal af, dan help
je het land het meest!
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Je noemde ook Zwitserland?
Reddingsdienst Air Zermatt traint Nepalese piloten in het snel en efficiënt uitvoeren
van helikopter-reddingsacties, zoals longline-reddingen, waarbij middels een lijn onder de helikopter een reddingswerker wordt
afgezet of een slachtoffer opgepikt. Tot vijf
jaar geleden was in Nepal zo’n redding van
een moeilijk te bereiken plek ondenkbaar.
Dankzij de training van Air Zermatt zijn al
honderden levens gespaard.

Zijn na de aardbeving helikopters ingezet?
Omdat veel wegen waren weggespoeld bleven tientallen dorpen verstoken van hulp.
Het waren de ‘bergredders’ die met hun helikopters alsnog goederen in deze afgelegen
gebieden brachten en gewonden transporteerden. Honderden Nepalezen in diverse
regio’s hebben baat gehad van hulp uit de
lucht. Om meer Nepalezen op te leiden tot
bergredders is hard geld nodig.
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‘H et is van het grootste belang dat de 650.000 jaarlijkse toeristen weer terugkeren naar dit prachtige Himalaya-land’

Je bent ook als bergredder
betrokken bij Nepal?

seizoen wordt een aantal Sherpa’s uitgenodigd om mee te draaien.
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Plannen voor Nepal?
Wacht niet op betere tijden, draag er zelf aan bij!
De boodschap mag duidelijk zijn: de opbouw van Nepal hangt
voor een groot deel af van het herstel van het toerisme. Het
merendeel van het land is niet getroffen. Daar kun je deze
herfst al prachtige trektochten maken, met grote kans op een
heldere hemel en schitterende vergezichten. Katja, Menno en Robert
geven je tien tips voor trektochten.
KS = Katja Staartjes; RE = Robert Eckhardt; ME = Menno Boermans

1H
 umla-trektocht met
Limi-vallei (KS)
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‘H et overleven van veel Nepalezen is nauw v erbonden met het aantal trekkers dat van hun diensten gebruikmaakt’
Op zijn vele tochten door Nepal raakte fotograaf Robert
Eckhardt in de ban van de Himalaya. In zijn nieuwste fotoboek, People of Nepal, spat zijn liefde voor land en volk van de
pagina’s. Zijn tip: combineer een trekking met een gewone reis
en slaap bij de mensen thuis.

Hoe is die hechte band met
Nepal ontstaan?
Toen ik werd geboren was de Mount Everest
nog niet beklommen, maar tijdens mijn
jeugd werden alle grote toppen in de Himalaya veroverd. Ik verslond de expeditieverslagen
daarover en wilde per se naar Nepal. Dat lukte, in 1972 was ik het jongste lid van de Nederlandse Himalaya-expeditie. Talloze keren
keerde ik terug naar Nepal, vaak met mijn
vrouw Noes Lautier. In 1995 stond ik als eerste Nederlander op de top van de Ama Dablam (6.856 m), de mooiste berg van de Himalaya. Vanaf 2001 maak ik de tochten met
onze vriend en sirdar Ram Kumar Rai. Zonder hem was ik nooit zoveel te weten gekomen over de mensen die in mijn boek staan.

Waar hoorde je van de
ramp?
Thuis in Nederland. Ik was in februari nog
80
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in Nepal, om de laatste foto’s voor mijn
boek People of Nepal te maken. Direct na
de ramp besloot ik een hoofdstuk over de
aardbevingen toe te voegen.

Hoe maken jullie Nepalese
vrienden het?
Niemand is gewond geraakt of overleden,
voor zover wij hebben kunnen achterhalen. Maar het leed en de schade zijn groot.
Na de eerste aardbeving van 25 april belde Kumar. Het ging gelukkig goed met
hem en de zijnen. Hij was op het moment
van de ramp in zijn dorp, Solu Khumbu,
ten oosten van Kathmandu. Daar stond
80% van de huizen nog rechtop. Maar
zijn onderkomen in Patan, vlakbij Kathmandu, is verdwenen. Bij de tweede aardbeving, in mei, ging Kumars huis ‘cracked
down’ en moet hij het helemaal opnieuw
opbouwen.

Hoe helpen we volgens jou
het land vooruit?
Door erheen te gaan, ik geef verderop een
paar tips voor trektochten. Combineer een
trekking met een ‘gewone’ reis door Nepal,
het is ook cultureel zo’n interessant land.
Je helpt de Nepalezen door bij hen thuis te
overnachten, zogenaamde homestays. In
gebieden waar geen homestays of lodges
zijn, moet je een ‘volledige tententrektocht’ maken, een ‘full trek’ met een keukenploeg en dragers. Dat kost wat meer,
maar de Nepalezen hebben nu echt steun
nodig. Hun overleven is nauw verbonden
met het aantal trekkers dat van hun diensten gebruikmaakt. Je geld komt direct bij
de bevolking terecht. Tot slot: neem een
paar waardevolle dingen mee die je niet
meer draagt of gebruikt, om weg te geven.

Duur: 20 dagen, waarvan 13 wandeldagen.
Best tijd: half mei-juni en september.
Schitterende tocht door het uiterste noordwesten. Over oud handelspad langs een van
de hoofdrivieren van Nepal. Een lus voert
door de ‘verborgen’ Limi-vallei. Via een pas
van 5.000 meter kom je door een paar authentieke Tibetaans boeddhistische nederzettingen.

2 Traverse over Lumbha Sambha, Oost-Nepal (KS)
Duur: 19 dagen, waarvan 13 wandeldagen.
Beste tijd: april/mei en oktober/november.
Ruige tocht in het uiterste oosten door
groene weiden, rijstvelden, jungle, hooggebergte. Na start in Makalugebied (Tumlingtar) volg je na enkele dagen de Great Himalaya Trail richting Kangchenjunga-gebied.
Hoogtepunt: bergpas Lumbha Sambha
(5.160 m).

3 Oost-Nepal Kangchenjungatrektocht, aanvulling op 2
(RE)
Duur: ca 21 wandeldagen.
Beste tijd: Maart t/m half mei en oktobernovember.
De trektocht naar de Kangchenjunga (8586
m), de op twee na hoogste berg van de wereld, is misschien wel de mooiste in OostNepal. Een lange tocht voor ervaren trekkers door ongerepte natuur. Te verlengen
naar het Jannu-basiskamp en naar Pathibhara, een fascinerend Hindu-pelgrimsoord op bijna 4.000 m hoog.

4 West-Nepal, Dolpo zonder
permit (RE)
Duur: 34 dagen, waarvan 28 wandeldagen.
Beste tijd: Maart t/m half mei; juni t/m au-
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gustus; oktober-november.
Via de vallei van de Barbung Khola kun je
zonder permit in het oosten van Inner Dolpo komen. Daar is het hoogtepunt het middeleeuwse dorp Charkabot (4400 m). Daar
vandaan kun je verder oostwaarts trekken,
naar de vallei van de Kali Kandakhi.

5 Ten zuidwesten van de
Annapurna (RE)
Duur: 7 - 12 wandeldagen.
Beste tijd: December t/m februari (Chorepanitrek in trekkingseizoen overlopen).
De Lespar–Chorpani–Ghandruk-trek voert
5 dagen door nagenoeg ongerept gebied en
door de authentieke dorpen Kyang en Lespar. Op de laatste dagen kom je op de bekende Chorepanitrek. Uitbreiding mogelijk
naar Dhaulagirigebied en Kali Kandakhivallei.

6 Districten Myagdi en Rukum
(RE)
Duur: 14 wandeldagen.
Beste tijd: Maart t/m half mei; oktober-november; december t/m februari.
Zuid van Dhaulagiri Himal talloze mogelijkheden voor 14-daagse trektochten, ook
in de winter. Geen standaardtochten, zelf
uitvinden hoe. Vanuit Rukum naar Dunai
en Juphal (beide in Dolpo) lopen, kan zonder speciale permit. Niet mogelijk in de
winter i.v.m. 4.500 m hoge pas.

7 Vanuit district
Okhaldhunga naar Solu
Khumbu (RE)
Duur: 3 - 14 wandeldagen.
Beste tijd: Maart t/m half mei; oktober-november; december t/m februari.
Trektocht door de Foothills, uitbreiding
noordwaarts mogelijk richting Himalaya,
o.a. via de Everest-trek. Ongerept, vereist
7 - 2015

Voor de uitgebreide informatie bij de trektochten en de volledige interviews met de auteurs surf naar oppad.nl.

kennis van gebied. Interessant als je de
mensen en het agrarische leven van Nepal
van zeer dichtbij wilt meemaken.

8 De Terai (RE)
Duur: Naar eigen inzicht.
Best tijd: Fietsen december-januari; wild
spotten voorjaar.
Ongerept gebied, prachtig om te mountainbiken. Met de bekendste wildparken
van Nepal: Chitwan en Bardyia. En je vindt
er één van de bijzonderste etnische groeperingen van Nepal, de Rana Tharu!

9 Khumbu/Gokyo-trek (MB)
Duur: 10-14 wandeldagen voor klassieke
Khumbu-trek, 16-18 incl. Gokyo.
Beste tijd: Maart t/m mei; oktober t/m december.
Bekendste trekking in Nepal, waanzinnige
uitzichten op o.a. Ama Dablam en Mount
Everest. Vanuit Lukla loop je in 7-10 dagen
naar het Mount Everest-basiskamp. Hoogtepunt: Kala Pattar (5.545 m), wandelberg
met op-dak-van-de-wereld-uitzicht. Via Cho
La pas naar het rustigere Gokyo-dal.

10 Manaslu Circuit (MB)
Duur: 14-18 wandeldagen.
Best tijd: April-mei en oktober t/m
december.
Gevarieerde trektocht rondom Manaslu,
het hoogste massief van Midden-Nepal.
Ongerepte natuur. Boeddhistische kloosters, tempels, gompa’s en stupa’s. Door de
spectaculaire kloof van de Buri Gandaki en
over de 5.135 meter hoge Larkya La-pas.
NB Dit gebied is zwaar getroffen door de
aardbeving. Lodges en wandelpaden zijn verwoest, maar er wordt hard gewerkt om de
trekking-route weer begaanbaar te maken.
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