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NIEUWSBRIEF 4 - MEI 2018 
 

ALLES IS ANDERS 
 
“De enige zekerheid die we in het leven hebben is dat alles voortdurend 
verandert.” 
 

 
 
Eindelijk…………. een nieuwe nieuwsbrief door inspiratie uit Nepal!  
 
Ja…….. ALLES IS ANDERS, dat kan op vele gebieden van toepassing zijn, in je persoonlijke en 
sociale leven, in je werksituatie. Maar misschien is bij jou juist alles bij het oude gebleven? 
Dat kan natuurlijk ook. Sta er maar eens bij stil. 
 
De titel heeft voor mij te maken met een inspirerende (yoga)reis naar Nepal, die ik het 
afgelopen voorjaar gemaakt heb en daarover wil ik graag iets vertellen.  
In Nepal heb ik tot in details ervaren dat daar alles anders is dan in Nederland:  
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Het land met de mensen,  

  
 
het dagelijks leven, de levensstandaard, de steden, het religieuze leven,   
 

  
 
de natuur, het klimaat en het verkeer 
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 maar ook het dierenwelzijn. 
 

         
 
Letterlijk afstand nemen van Nederland (7.500 km) relativeert en wat een rijke ervaringen 
heeft het mij opgeleverd! Na mijn reis naar India in 2013 was ik al wel een beetje bekend 
met het leven in het verre Himalayagebied.  
 
Toch heb ik me iedere dag weer verwonderd en verbaasd, ontroerd en geraakt gevoeld door 
wat ik meemaakte. Ik voelde me er thuis en best op mijn gemak, hoe anders het leven ook 
was.  

 
 

     
 

De mensen, die zo vanzelfsprekend oprecht vriendelijk, behulpzaam en  dienstverlenend zijn, 
dat ik er soms verlegen van werd (vgl. Ned.). Voorbeeld: ook al wist de taxichauffeur in zijn 
oude rammelbak de weg niet, dat zou/kon hij niet toegeven . Maar geef hem eens ongelijk, 
in een miljoenenstad zonder straatnamen en met de vele hoofdwegen, straten en steegjes. 
 
Het vreedzaam samenleven/samenwerken van de religies (Hindoeïsme en Boeddhisme), heel 
mooi om deze verdraagzaamheid te zien.  
Ook ik, als toerist, was welkom om de gebeden en rituelen van de monniken in de kloosters 
mee te maken. Even een blik op hun weg naar compassie, mededogen en vrede.  
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De levensstandaard is over het algemeen erg laag.  Behalve een paar grote steden zijn er 
vooral armoedige dorpjes. Waar het er nog heel primitief aan toe gaat. De trek naar de stad 
is groot. Goede en betaalbare gezondheidszorg, waaronder ook bijv. de gehandicaptenzorg, 
medische voorzieningen, onderwijs voor iedereen enz. is er nauwelijks voor de mensen. 
Ouders die hun kinderen niet kunnen onderhouden, waardoor ze op straat zwerven of naar 
een kinderhuis/klooster gaan. En meer verborgen leed uiteraard. 
 
Het dagelijks leven speelt zich overdag voornamelijk op straat af. Het straatbeeld in 
Kathmandu is kleurrijk,  
 

   
 
vol geuren en geluiden/lawaai, mensen en kraampjes, stalletjes, winkeltjes en auto’s, bussen, 
scooters en brommers, fietskarren die allemaal door elkaar rijden.   
Maar ook hier rukt de Westerse wereld op. Met nieuw te openen westerse winkelcentra, dat 
is “de toekomst” denkt men. 
 
Zodra het donker is nemen de straathonden de straat over met hun geblaf en gevechten en 
gaan in groepen op zoek naar eten. Overdag liggen ze overal op straat te slapen. Gelukkig is 
er een begin gemaakt met de opvang/verzorging van deze mooie honden en het bewust maken 
van de bevolking wat betreft animalwelfare. Maar er is nog veel te doen aan bewustwording. 
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De natuur is er prachtig en afwisselend, van palmbomen tot besneeuwde Himalaya 
bergtoppen, indrukwekkend. En dan heb ik het alleen nog maar rond Kathmandu gezien. 
 

  
 
Het besef: ik hoef/moet niets, ik neem overal de tijd voor, ik heb geduld, ik laat me 
verrassen, vul vooral niet teveel in, ik weet dat het goed komt, ik geniet en ervaar alles ten 
volle, ik doe alles met aandacht en zorg, ik leef, ja….., daar wordt je door het leven in Nepal 
voor uitgenodigd. Dat besef nam ik mee terug naar Nederland, nieuwe inspiratie uit Nepal. 
 
Maar toen ik op Schiphol aankwam werd alles weer anders: met het bericht dat mijn oude 
moeder van 93 juist die dag in het ziekenhuis was opgenomen. Dat maakte dat ik me moest 
herijken en ik besefte opnieuw dat alles anders loopt dan verwacht. Ik ben inmiddels ruim 
een jaar mantelzorger voor haar. En heb haar in die tijd zien veranderen van een nog 
zelfstandig wonende moeder in een moeder die nu in het verpleeghuis woont en heel veel zorg 
nodig heeft. Ik ervaar hoe moeilijk het voor haar is om “niets” meer te kunnen, het niet meer 
goed te weten en afhankelijk te zijn van anderen. Een intense periode om mee te maken. 
 
Met deze ervaringen merk ik weer zo duidelijk dat de wereldse dualiteit er altijd is. En de 
keus is: ga ik het aan of niet? En hoe kan ik ook goed voor mezelf blijven zorgen? Nou ik kan 
je zeggen dat het een hele uitdaging is. Herkenbaar? 
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Want hoe moeilijk is het vaak in ons dagelijks leven om dat in gedachten te houden. We 
moeten hier zoveel en van alles, vooral van onszelf. En waarom? Wat denken we dat het ons 
brengt? Hoeveel % van de dag ben je met de ander en jezelf bezig? 
Hoe slaat de balans voor jou uit? Kun jij grenzen stellen voor je eigen welzijn? 
Ondanks alle aandacht die naar buiten gericht is, is het zo belangrijk om vooral voldoende 
tijd te nemen om je aandacht naar binnen te richten. De wereld is hectisch en tijd en rust 
voor jezelf is echt nodig! Bij jezelf op adem komen, dat kan bijv. door het maken van een 
wandeling, af en toe stil zijn, “niets” doen, yoga e/o meditatie beoefenen of door te 
tekenen/schilderen. 
Kijk op de website voor meer informatie over de meditatie-avonden, tekenworkshops. 
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen reageren: van harte welkom! 
 
Namasté, 
  
EMMY 


