
Gedicht van Marck … en Marijke 
 
23 Oktober in zicht, eindelijk die kantoordeuren dicht. 
Na ongeveer 20 uur en een beetje maleise, zetten we voet op de grond van Kathmandu,  
de stad van toeterende moto’s en de heilige koe. 
 
On voit beaucoup de sauces et le voyage est bien arrosé,  
we genieten van de Stupa, de monniken, maar niet van die buffeltee. 
 
Al vanaf dag 1 stond het vast, we zouden heel wat rondjes lopen, opgepast 
Voor handelaars op de straat en die Hindoe die op bedevaart gaat. 
Rondjes lopen in wijzerzin 
Dat zou “wijzer zijn” 
Auf Wiedersehen 
Jij mooie Stupa Boudnath. 
(Op dit moment lag nog niemand op z’n gat.) 
 
En dan, de Mountainflight, eindelijk eens boven die dikke mist,  
De gevleugelde Pegasos glijdt met ons langs het Nirwana van elke Boeddhist. 
Geweldige topjes vergeet je nooit … Welcome to “Nippal” 
 
De Durbanpleinen van Patan en Kathmandu, brachten oosterse sprookjes naar ons toe. We zagen 
een prinses uit 1000 en 1 nacht, fonteinen en moucharaben in volle pracht. Een gezellig volksleven op 
de sokkels van de tempels … (op dit moment nog alles OK met die enkels). 
 
In de Tamilwijk werd ons achterwerk extra verwend,  
we hotsten in de Riksja, bestuurd door een roekeloze kleine vent.  
Kriskras tussen bedelaars, venters, koeien en honden,  
een wonder dat wij onze ledematen allemaal terugvonden. 
 
Maar … het Karma lachte ons toe … met Caroline en Alexis aan de eretafel eten,  
een fijne avond om niet te vergeten. 
 
Halfweg tussen Chitwan en Kathmandu waren we aan iets sportiever toe. 
Rafting .. of eerder spelevaren, als kleine kinderen bootgevecht met alle gevaren. 
Bij het omzeilen van de bocht, leek Guy zijn been ineens te kort. Gekneld tussen rots en steen, de 
sporen zijn nog te zien op z’n been. 
Monique had geen schrik, want .. elle a trouvé son chevalier 
Pour lui accompagner sur les collines et les rochers. 
Finalement ! avec tous nos forces nous arrivions aux Riverside Resort. 
Quelle surprise ! .. un buffet copieux et voila tout le monde satisfait et heureux. 
. 
Van de kakelende Kathmandu-ezen naar de rust van Gite One,  
een droom van een resort, waar de tijger ons gelukkig niet te grazen nam. 
Les Chitoyen du jungle, l’éléphant et le tigre, le singe et le rhinocéros..  
ont le sent encore aux extrêmes de nos os. 
 
Te voet door het Tarudorp : 1 mosterdmaalderij, 1 prefabbetonfabriek, voortuinen ingesmeerd met 
stront (Chit man eh Chitwan), goed opgevoede kids met een fiere directeur …  
1 minpunt, een veel te lage inkomdeur.  
En voor regisseur Philippe Monserez, deed zelfs de lokale Michael Jackson een “moefke” mee. 
 
Le groupe d’Henri Dethier a vu le tigre dangereux, 
Henri lui regardait dans les yeux, 
Le tigre recule, oefti, tout le monde saine et sauf et heureux. 
 
Ga op reis met architecten van de kust .. die zoeken naar alle details heel bewust, 
Maar .. in horizontale houding, bij nacht, een zwembadrand inspecteren, 
Dat is toch een methodiek die we op z’n minst moeten noteren. 
 
Slechte karma … geen vliegtuig voor bus 1 en 2, dan maar weer met dat busje mee! 
The way to hell, de bus veel te snel, wegen te smal, een truck neergestort in het dal. 



Wij wat pips, .. gelukkig kregen we een grote zak chips. 
Put in, put uit met z’n allen er op uit. 
Beaucoup de “put” dans la route, ach was ik nu maar in Knokke Zout. 
 
De erehaag van bus 3, het luide applaus en het lekkere eten,  
1 verfrissend doekje en drankje deed ons snel die helse rit vergeten. 
 
Le trekking de 3 heures avec une différence en altitude de 400 mètres, 
Bien trouvé Rita pour un Top 400 
 
3 uur … voor sommigen het vagevuur, voor anderen een leuke babbel met de buur. 
Voor Ingrid wel wat Mountain-hoofdpijn na een afschuwelijk contact met rots en steen.  
Dank zij een zalvend Karmakusje van Hendrik was ze snel weer op de been. 
 
De charme van Pokhara is het wondermooie zicht op de Himalaya. 
Dat hebben we echter gemist, door de dikke mist, so ein Mist! 
 
Dan maar bootje varen op het meer en kopen van die sjaaltjes meer en meer. 
Gelukkig steeg Buddha Air wel voor iedereen naar Kathmandu op, 
Maar voor Guy was het fluitje van Marc een bangelijke noodstop. 
 
Terug in Kathmandu op de grond, leerden we snel waarvoor het 4-letterwoord RITA stond.  
Revolutie Inde Tweede Autocar. Rita in paniek voorwaar. 
 
In Paschupatinat wordt men door lijkverbranding geconfronteerd met de dood.  
En als het niet rap genoeg gaat geeft één of andere stier je wel een ferme stoot. 
Anne gaat wel eens graag van de grond …  
maar toch niet met de hoorn van een stier in haar ……. kont(reien). 
 
Heute ein Besuch an Baktapur, ganz toll so viel Kultur.  
Auch im Top400 gibt es Ost-Kantonezen. Dass sind Belgier keine Chinesen.  
Eupen, Malmedy, Sankt-Vith, on y trouve des amis très très vite. 
On ech kalle och noch jet plat, soonst hat Marcel Creutz nuust jehat. Ech kallen et ever net e so joet, 
et Mondart von menge pap steecht ever on meng blood. 
 
Mijn dank aan allen hier, zo’n toffe groep staat garant voor veel plezier.  
Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend, wij zien elkander weer.  
In Chateau Saint-Anne de komende 3 jaar keer op keer.  
On remercie la famille Van Marcke spécialement, qui nous a accueilli très amicalement. 
Es ist schön, dass wir uns so gut verstehen. Tot ziens, Adieu, auf Wiedersehen. 


