
Op zoek naar talent in Nepal

QUEST TREK®

Met handige tips om je eigen reis te verdienen.
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Welkom Quester!
De kans is groot, dat als je dit leest, je een avontuurlijke reis wilt maken. Maar, wat komt er allemaal bij kijken? En 
hoe kun je alles betalen? Mountain Child Care zou het erg leuk vinden, als je met ons op Quest Trek® zou gaan. 
Een Quest Trek® is een 6-daagse trekking door de Himalaya’s met 12 Nepalese wees- of voormalig straatjon-
geren. Je leert hen en hun gewoontes kennen en gaat op zoektocht naar wat jou zo bijzonder maakt. Wij denken 
namelijk dat iedereen een bijzonder talent heeft.  En dat je gelukkiger bent als je van je talent gebruik kunt maken 
in je studie, werk en leven.  

De Quest Trek Kit is een handleiding over hoe je op een leuke manier je Quest Trek® in Nepal kunt sponsoren en 
voorbereiden. Er staat ook in wat de Quest Trek® inhoudt. De Kit is bedoeld voor als je 17-23 jaar bent, maar ook 
voor je leraar of je ouders. Met ouders bedoelen we natuurlijk ook opvoeders. We leggen er stap voor stap in uit 
wat er allemaal komt kijken bij het organiseren en financieren van je eigen expeditie. Van inenting tot sponsor-
brief. Wij willen je zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden, zodat je optimaal voorbereid naar Nepal kunt 
gaan.

Deelname aan de Quest Trek® vraagt om een goede voorbereiding en er zijn best wat kosten aan verbonden. 
Hoeveel kost het eigenlijk? Hoe krijg ik nou een plek in een Quest Trek®? Hoe krijg ik dit geld dan bij elkaar? Dit zijn 
allemaal vragen die wij in deze Quest Trek Kit met je zullen doornemen. 

Of je het nou in je eentje doet, samen met een vriend of je hele 
school erbij betrekt, deze Quest Trek Kit geeft verschillende 
opties over hoe je dit avontuur kunt aangaan.

Heb je een vraag? We helpen je graag:

Stichting Mountain Child Care
Mark Simons & Marianne van Wetter 

Oudwijkerveldstraat 84
3581 JN Utrecht

M +31 (0)6-40 219 830 (Mark in Nederland)
M +31 (0)6-22 047 996 (Marianne in Nederland)

M +977 9813 604 135 (Mark in Nepal)
M +977 9813 604 133 (Marianne in Nepal)

KvK nummer: 52320073 
Triodosbank: NL21 TRIO 0776 4579 85

mark@mountainchildcare.org
marianne@mountainchildcare.org

www.mountainchildcare.org

Twitter mountnchildcare
Facebook MountainChildCare  

�

We cannot teach people anything. We can only help them discover it for themselves. Galileo
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Even voorstellen!
Wie zijn wij?
Wij stellen ons graag aan jou voor. Marianne Wetter en Mark Simons zijn de oprichters van Mountain Child 
Care. Wij werken samen met onze Nepalese staf, die in Nepal voor Mountain Child Care werken. Wij zijn en-
thousiast over ons werk en lichten graag toe waarom wij graag met jou op pad gaan!

Marianne van Wetter, oprichter/coach
‘Wat ik zo leuk vind aan Mountain Child Care is dat het gaat over verantwoordelijk-
heid nemen voor je eigen leven. Je wandelt met leeftijdsgenoten over de mooiste 
bergen van de wereld en opeens realiseer je je: “Verrek, het zijn niet mijn ouders of 
de regering die verantwoordelijk is voor mijn geluk. Ik ben het zelf!” Toen ik daar zelf 
achterkwam, ben ik er maar snel iets moois van gaan maken. Mountain Child Care is 
het resultaat.’

Mark Simons, oprichter/directeur
Mountain Child Care is een cadeautje van ons aan een betere wereld. We worden 
er blij van. Voor mij niets mooier dan een berg oplopen. Hard als het kan. Of samen 
gitaar spelen bij een kampvuur. Of op blote voeten een partijtje voetballen op 2400 
meter hoogte. En jongeren keuzes te zien maken waar ze later trots op zijn. De in-
teractie tussen de Nepalese jongeren en jou werkt geweldig. De Nepalese jongeren 
voelen zich er extra door gewaardeerd. Ze vinden het bijzonder dat jij in het vliegtuig 
stapt om met hen te trekken. En jij beleeft een ‘once in a lifetime experience’. 

Dilip Shrestha, Social Development Specialist 
“In my professional career it has always surprised me that most trainings lack the 
part of actual realization of knowledge in daily life. Tasty fishes are served, without 
giving participants a fishing rod or better, teaching them how to make a fishing rod. 
Mountain Child Care takes youngsters into the powerful realm of nature to make 
them realize who they are, what they want to leave behind and what their work is. 
This method is an important and innovative addition to the instruments for rehabili-
tation of orphans and former street youth in Nepal. I am proud to be part of it and to 
help it blossom in a commanding landscape. Also, I am curious to know, why you like 
‘stroopwafels’ and ‘drop’ so much.”
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Wat doet Mountain Child Care?
Vanuit de overtuiging dat ieder een bijzonder talent met zich mee draagt, bieden wij straat- en weesjonge-
ren uit Nepal een persoonlijk leiderschapsprogramma aan. Waarom doen we dat? Omdat het voor jongeren 
die zonder ouders of thuis volwassen worden in Nepal, erg lastig is om hun hoofd boven water te houden. Ze 
hebben geen familie of kindertehuis meer om op terug te vallen, geen sociaal vangnet, én ook nog eens geen 
financiële middelen. Op www.mountainchildcare.org lees je hier meer over. 

We nemen ze mee op een zesdaagse trekking dwars door de Himalaya. Deze noemen we een Quest Trek®. Tij-
dens deze Quest Trek® gaan de jongeren op zoek naar hun talent. Hiermee geven wij de jongeren zicht op een 
goede toekomst, omdat ze leren hun talenten in te zetten.

Werkwijze
Mountain Child Care maakt gebruik van een model met vier stappen om haar doel te bereiken. Eerst is er 
een introductiemiddag of –ochtend, waar je aan deelneemt. Je leert dan iedereen al kennen. Dan gaan we de 
bergen in. Je wandelt, krijgt onverwachte opdrachten, speelt theater en maakt muziek. Aan het einde van de 
Quest Trek® schrijft iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan. Vanuit dat plan begeleiden we de jongeren, 
terug in hun dagelijkse woonomgeving, bij het vinden van een opleiding of een passende stageplek. Dat doen 
we samen met partnerorganisaties die de jongeren dagelijks begeleiden. We ontmoeten de jongeren (bijna) 
elke maand. We organiseren toffe dagen, praten met ze en maken wandelingen, soms tot drie jaar lang als het 
nodig is. Tenslotte organiseren we een stage voor ze. Maar alleen als ze écht gemotiveerd zijn. Getekend ziet 
dit model er zo uit:



Voormalig straatjongeren hebben meer nodig dan een goed gesprek. Om jongeren intrinsiek te motiveren voor 
hun toekomst, maakt Mountain Child Care gebruik van bewezen en innovatieve technieken uit de positieve 
psychologie. Dat zijn bijvoorbeeld Theorie U, Motiverende Gespreksvoering, Co-Active Coaching en Rots en 
Water. Verder werken we alleen maar samen met betrouwbare partnerorganisaties die eigen maatschappelijk 
werkers in dienst hebben. Deze gaan mee op Quest Trek® en volgen de jongeren op de voet. Eén of twee keer 
per jaar organiseren we een opfriscursus of speciale training voor de maatschappelijk werkers van onze part-
nerorganisaties. Deze training helpt medewerkers om hun coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen.
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Mee op Quest Trek®!? 
Als je van een sprong in het diepe houdt, je goed wilt voorbereiden op je studiekeuze, of juist geen idee hebt 
van wat je wilt worden, dan is een Quest Trek® vast iets voor jou. Jij maakt er je persoonlijk leiderschapsreis. 
Je trekt in zes dagen 60 kilometer door de bergen en leert je mede-trekkers en vooral jezelf intensief kennen. 
Een professionele Nederlandse en Nepalese staf begeleidt de tocht. De voertaal is Engels. Je slaapt in lodges 
en kijkt uit op besneeuwde achtduizend meter hoge bergen. Je leert een nieuwe cultuur kennen en meer van 
jezelf. Tijdens de Quest Trek® krijg je een camera om een film te maken. Daarmee kun je jouw avontuur aan 
anderen laten zien en zelf terugkijken. Wil je liever in Nederland op Quest Trek®?  Check dan www.myquest.academy.

Wat is een Quest Trek®?
Een Quest Trek® is een zesdaagse trektocht door de Himalaya waarin je speciale oefeningen doet. Het doel 
van de trek is dat zowel jij als de Nepalese jongeren ontdekken wat je van je leven wilt maken; wat je eigen pad 
is. Je weet namelijk al meer dan je denkt. De combinatie van de overweldigende natuur, het leveren van een 
fysieke prestatie en de oefeningen maken dat mogelijk. De oefeningen hebben een logische volgorde. Eerst 
leer je je oordelen uit te stellen. Dan ga je op ontdekkingstocht naar je eigen talenten en passie. Daarna ga je 
op zoek naar wat je ten diepste wilt doen. Dat maak je vervolgens concreet in een stappenplan. Onderweg zul 
je ook 1200 meter achtereen klimmen, jongeren leren kennen die je anders nooit zou ontmoeten, achterover 
vallen in hun armen, een dagboek vol schrijven, visualisaties meemaken, muziek maken bij een groot kampvuur 
en elke morgen op staan met karate of yoga. Een ervaring die je nooit meer vergeet en die leven voorgoed kan 
veranderen.    

Ervaring van Quester Linda 

Hoe kijk je terug op jouw Quest Trek®?
Ik denk met een warm gevoel terug aan de Quest Trek® in Nepal. Ik voelde gelijk een 
band met Marianne en Mark, doordat we dezelfde ‘drive’ deelden. Ze hebben me ‘aan-
gestoken’. Die twee zitten van nature namelijk vol passie, inspiratie en doorzettingsver-
mogen. Het was een zeer indrukwekkende tijd voor mij. Binnen een maand tijd was het 
geregeld en kon ik naar Nepal. Het project is heel erg tastbaar en persoonlijk omdat het 
zo kleinschalig is. Hierdoor heb ik veel mogen meedenken en kunnen leren over men-
sen. Mijn indrukwekkendste herinneringen zijn de reacties van de tieners. Je bouwt zo’n 
intense band op en je krijgt zo veel zicht op de moeilijkheden waar deze jongeren mee 
te maken hebben in Nepal, dat wat je doet bijna verslavend is. 
 
Ik heb ik veel geleerd. Hoe ga je om met jongeren die een andere taal spreken? Hoe ga je om met ideeën waar twee ge-
passioneerde mensen al jaren mee bezig zijn? Hoe reageer je op bepaalde emotionele reacties en wat vind ik eigenlijk 
belangrijk in het leven? Maar ook, hoe kom je achter bepaalde innerlijke drijfveren bij mensen en hoe ga je daarmee 
om? Dat zijn belangrijke vragen voor mij!

Wat je moet beseffen is dat Nepal anders is en dat er bepaalde ‘ongeschreven’ regels zijn. Het is respectvol om je aan 
te passen. Door me aan te passen, heb ik de afstand tussen mij en de jongeren een beetje kleiner gemaakt. En daar-
door ontstonden contacten naar mijn idee gemakkelijker.

Zou je jongeren aanraden om deel te nemen aan de Quest Trek® en zo ja, heb je nog een tip?
100% zeker! Het is een fantastische ervaring! Een tip… Tja, ik bewust ben omgegaan met kledingkeuze en het niet 
dragen van make-up.

�Facebook: MountainChildCare
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Waar te beginnen? 
Als je interesse hebt om mee te gaan op Quest Trek®, neem dan eerst even contact met ons op.  
Op www.mountainchildcare.org staan de vertrekdata. Groepen kunnen op aanvraag ook op andere vertrek-
data terecht. Stuur een mailtje naar info@mountainchildcare.org of bel naar 06-402 198 30. We kijken dan 
samen met jou of er plek is in de periode waarin jij op Quest Trek® wilt. Is er plek? Dan nodigen we je uit voor 
een gesprek. Met jou alleen, met een vriend of vriendin of met je ouders. Wil je graag spreken met iemand die 
al op Quest Trek® is geweest? Dan brengen we je met hem of haar in contact. 
 
Kosten
De kosten van de Quest Trek® bedragen €1950,-. Dat is jouw sponsorbijdrage om het project mogelijk te ma-
ken. Hier is je vliegticket niet bij inbegrepen. Wil je dat wij een vliegticket voor je regelen, dan kan dat. Je betaalt 
dan €25,- extra boekingskosten. Van jouw sponsorbijdrage kan jij op Quest Trek® – dat kost €1200,- en kan 
één Nepalese straat- of weesjongeren een persoonlijkleiderschapsprogramma doen – dat kost €750,- voor 1 
tot 3 jaar.

Voor de bijdrage voor jouw Quest Trek® krijg je het volgende: pick-up service op het vliegveld, een 6-daagse 
Quest Trek®, 10 overnachtingen inclusief de Quest Trek®, trekking permit, gebruik outdoor materialen, toegang 
tot een nationaal park en eten en drinken tijdens de Quest Trek®.

De Nepalese jongere krijgt dankzij jouw bijdrage een persoonlijk leiderschapsprogramma. 
Dit programma duurt afhankelijk van zijn of haar leeftijd één tot drie jaar. Het bestaat uit 

een introductieprogramma, een Quest Trek®, jarenlange coaching na afloop van de Quest 
Trek® en een passende stage. Ook betalen we van het geld de uitrusting, de professionele 
trekkingstaf, eten, drinken en overnachtingen. Daarnaast betalen we onze professio-
nele Nepalese maatschappelijk werkers die de jongeren na afloop van de Quest Trek® 
begeleiden. Verder organiseren we trainingen voor maatschappelijk werkers van onze 
partnerorganisaties. Ze willen graag nieuwe technieken leren om deze jongeren zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. 

€1,950,- is natuurlijk niet niks. Gelukkig blijkt het in de praktijk toch een haalbaar bedrag.  
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Hoe krijg je de sponsorbijdrage bij elkaar?
Willen je ouders je sponsoren? Dan ben je snel klaar en boeken wij prettige accommodaties voor jou in Ka-
thmandu en tijdens de Quest Trek®. 

Als je ouders de Quest Trek® niet (helemaal) sponsoren - het is veel geld -, dan gaan we samen bekijken hoe je 
het geld het beste bij elkaar kunt verdienen. Hoeveel geld wil je zelf inleggen? Willen je ouders ook een bijdrage 
doen? En hoeveel wil je laten sponsoren? Je maakt een sponsorplan en vervolgens bespreken we dit samen. 
Wees niet bang dat je dit niet kan, het is makkelijker dan je denkt. En nog leuk ook! Je verdient je eigen geld en 
komt erdoor in contact met nieuwe mensen en bedrijven. Ook zul je merken dat omdat jíj iets bijzonders doet, 
mensen om je heen met je mee gaan denken. Mocht je er even niet uit komen, of vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op, wij vinden het leuk om met je mee te denken!

Als je genoeg sponsoren hebt gevonden, hebben we het tweede gesprek. Vervolgens regelen wij je overnach-
tingen en zorgen ervoor dat je in Nepal goed wordt opgevangen. Vliegticket, visa, inentingen en reisverzekering 
regel en betaal je zelf. Of je inentingen worden vergoed, is afhankelijk van je ziektekostenverzekering. 



Je kunt ook je school betrekken bij jouw sponsoracties.
Wil je een actie organiseren op je school? Wij helpen je een voorstel voor te bereiden, zodat je met een goed 
plan naar je school kunt stappen. Bijvoorbeeld met een e-mail, brief of een ingesproken verzoek op Youtube 
dat je op je Facebook plaatst. 
Als je school oren heeft naar je plan, dan komen wij, als je dat prettig vindt, op gesprek op je school. Iemand 
van Mountain Child Care komt dan met jullie praten over het project. Dit kan zijn met de leraren, met de klas 
of met de hele school. Hoe beter jij en jouw medescholieren weten wat Mountain Child Care doet en hoe je op 
creatieve manieren sponsoren kunt vinden, des te gemotiveerder ga je aan de slag. Dat is goed voor jou, maar 
ook voor de jongeren in Nepal. 

Met een sponsoractiviteit kunnen jij en je school veel geld inzamelen. Hiervoor kun je creatieve activiteiten 
organiseren. Een sponsorloop, een muziekvoorstelling of bijvoorbeeld taartverkoop. In het hoofdstuk ‘verdien 
je eigen reis naar Nepal’ geven wij je nog meer handvatten om de sponsoractiviteiten zo levendig, gezellig en 
gevarieerd mogelijk te maken. 
De sponsoractiviteiten hoeven natuurlijk niet op één dag georganiseerd te worden. Je kunt ook verschillende 
activiteiten verspreid over een aantal weken of een schooljaar organiseren.

Sommigen zetten hun actie kracht bij door ook de lokale media in hun woonplaats te benaderen. Die vinden 
het bijzonder als een jonge dorps- of stadsgenoot zich inzet voor wees- en straatjongeren en naar de Himalaya 
afreist. 

10 www.mountainchildcare.org | info@mountainchildcare.org
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Het initiatief kan ook vanuit school komen
Ben je een docent en/of decaan en denk je dat een Quest Trek® een leerling kan helpen bij zijn studiekeuze, wil 
je graag projectmatig of schoolbreed met ontwikkelingssamenwerking aan de slag of zoek je een nieuw ‘goed 
doel’? Dan kun je ons uitnodigen. We komen dan langs voor een gesprek. WWe hebben overigens ook een 
bekroond Quest Trek® programma in Nederland voor jongvolwassenen die twijfelen over studie- of beroeps-
keuze. Het heet MyQuest. Check de website www.myquest.academy voor het aanbod.  

Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. Schoolbreed, met de hoogste klassen of met een 
hogere klas. De keuze ligt bij de school. Daarnaast kan de inhoudelijke samenwerking beperkt zijn of intensief. 
Wil je alleen een interessant en sympathiek initiatief ondersteunen? Dan kan de ondersteuning bestaan uit het 
organiseren van originele sponsoractiviteiten. Voor een intensievere samenwerking bieden we daarnaast een 
ervaringsgerichte les aan, lesmateriaal over wees- en straatjongeren in Nepal en suggesties voor toepassing in 
de Brede School. 

Er kunnen maximaal zes leerlingen per Quest Trek® mee van 17 t/m 23 jaar oud. 
Hoe je kiest wie er mee gaat is natuurlijk een spannende, want (bijna) iedereen wil wel mee, is onze ervaring. 
Wij kunnen je een aantal suggesties doen voor creatieve selectievormen. 

De keuze voor de selectieprocedure ligt bij school. Mountain Child Care behoudt zich het recht voor een gese-
lecteerde scholier te weigeren. Bijvoorbeeld als we deze te jong vinden. 



1� www.mountainchildcare.org | info@mountainchildcare.org

Wat als je het geld niet bijeen kunt krijgen?
Ben je toch bang dat je het geld niet bijeenkrijgt? Neem dan uiterlijk een maand voor de Quest Trek® contact 
met ons op. We passen je sponsorplan dan aan en helpen je om je sponsoracties effectiever te maken. 

In uitzonderlijke gevallen, brengen we je in contact met een bijzondere stichting die Nederlandse jonge mensen 
die moeite hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, begeleidt. Zij zijn gespecialiseerd in talentont-
wikkeling. Ze kunnen –een deel van je Quest Trek®- sponsoren en begeleiden je na terugkomst in Nederland 
om werk te maken van je talent. 
 
Geen subsidie maar een gelijkwaardige relatie 
Mountain Child Care accepteert geen overheidssubsidie en wil onafhankelijk zijn van fondsen. We vinden het 
meer van deze tijd activiteiten te organiseren die zo leuk zijn, dat jij er graag aan meedoet en jij die met een 
sponsorbijdrage mogelijk maakt. Als een fonds namelijk geen geld meer geeft, kunnen wij de jongeren niet 
meer begeleiden. 

Daarom geloven we niet in afhankelijkheid. Wel in gelijkwaardige relaties. Met jou, maar ook met de jongeren in 
Nepal. 

We geloven bijvoorbeeld niet dat straat- en weesjongeren hulp willen. De jongeren hebben een zwaar leven, 
maar zijn niet zielig, eerder trots. Trots dat ze ondanks alle tegenslagen overleven. Ze willen niet geholpen 
worden, maar – aan jou bijvoorbeeld - laten zien dat ze heel wat in hun mars hebben. Mountain Child Care 
maakt mogelijk dat ze zelf hun talent ontdekken en deze actief gaan ontwikkelen. Zelfbewust bezig zijn met de 
voorbereiding op een studie en baan, zodat ze meer kans maken op een waardig bestaan zonder armoede.
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Tips voor het verdienen van je eigen reis 
naar Nepal
Wie wil het nou niet, zou je denken: een winnend lot uit de loterij waarmee je al je dromen kunt kopen? Ieder-
een heeft er wel eens aan gedacht. Alleen, in de praktijk winnen er niet zo veel mensen. En ben je niet veel 
blijer als je jouw droomreis zelf verdient? Als je het slim aanpakt, is het makkelijker dan je denkt. Promoot je 
project, vraag donaties en organiseer sponsoracties. Hoe? Door je talenten en creativiteit te gebruiken. Jon-
geren zijn vaak veel creatiever dan hun omgeving. Hieronder noemen we een aantal succesvolle voorbeelden. 
Misschien brengen ze je op een idee. Succes!

Promotie
Als je goed promotie maakt, verdubbel je al snel 
het bedrag dat je ophaalt. Wees enthousiast en 
duidelijk. 

Social media 
Zet jouw Quest Trek® expeditie in de spotlights, 
zodat veel mensen om jou heen weten wat je van 
plan bent. Deel niet alleen jouw enthousiasme, je 
mag ook duidelijk aangeven dat je geld inzamelt. 
Verspreid je idee bijvoorbeeld via social media; 
schrijf een blog, zet het op je Facebook, Hyves en 
schrijf een email aan je vrienden en familie. 

Sponsorbrief
Om een goede sponsorbrief te schrijven, kan je onze hulp inschakelen. Als jij een persoonlijke tekst schrijft 
waarin jouw motivatie naar voren komt, lezen wij deze door en zetten ‘m in een mooi, representatief format. 
Met deze brief kan je vervolgens bedrijven, winkels, maar ook familieleden benaderen. We kunnen je ook op 
weg helpen met een standaardbrief. Deze bevat een aantal alinea’s over het project en vul je zelf aan met in-
formatie over jezelf en je motivatie om je in te zetten voor Mountain Child Care. 

Poster
Wil je een poster op jouw school hangen om jouw initiatief in het daglicht te zetten? Goed idee! Stuur ons een 
mailtje met je adres en telefoonnummer, dan sturen wij een setje op. 

Donaties
De makkelijkste manier om jouw Quest Trek® mogelijk te maken is om te vragen om donaties. Bijvoorbeeld 
aan opa en oma, je ouders of verzorgers, of door een blokje om te lopen en aan te bellen bij je buren. Zo leer je 
ze gelijk beter kennen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren! 

Schrijf een bedrijf!
Gebruik je netwerk en laat zien dat je ook ondernemend bent. Je zult versteld staan van de reacties die je zult 
ontvangen. Heb je een bijbaan (gehad?) of vakantiewerk gedaan en waren ze tevreden met je? Schrijf dan een 
persoonlijke brief aan jouw (oude) baas en vraag om een deel van je sponsorbijdrage te sponsoren. Niet al-
les, maar bijvoorbeeld €500,-. En vraag of je het bedrijf van je ouders of opa en oma mag aanschrijven of een 
aantal van hun relaties.

‘Voor 50.- Rupees, zeg 0,50 euro koop je in een 
eetcafeetje een goed bord bami: chowmein.’



Kook voor je vrienden en familie
Organiseer een etentje voor je vrienden en familie. Verdiep je bijvoorbeeld in de Nepalese keuken en maak een 
heerlijk gerecht! Vraag om een leuke bijdrage voor jouw inzet en deelname aan de Quest Trek®. 

Draag jouw project voor als doel 
Wist je dat (sport)verenigingen, scholen en sommige bedrijven vaak een ‘goed doel’ steunen? Als ze elk jaar op 
zoek zijn naar een nieuw doel, of willen overstappen naar een ander, dan kun jij jouw project voordragen! Vraag 
eens aan je decaan of trainer hoe het zit op jouw school of vereniging en praat er over op verjaardagsfeestjes. 

Collecte 
Kerken collecteren vaak voor het goede doel. 
Kan jouw project gebruikt worden als bestem-
ming voor de collecteopbrengst? Misschien mag 
je wel een presentatie geven over wat je daar 
gaat doen. Als je hiervoor het goede moment 
uitkiest, zoals Kerst of Pasen, kun je veel men-
sen bereiken! 

Werk samen met winkels
Locale ondernemers vinden het best leuk om 
met je samen te werken als jij met een goed 
plan komt. Stap bijvoorbeeld een kantoor-
boekwinkel of designshop binnen en vraag de 
eigenaar of deze voor €5,- p.s. prachtige A5 
dagboekjes van handgeschept papier wil inko-
pen en hoeveel. Jij kunt ze voor €2,- p.s. inko-
pen in Nepal en steunt er een vrouwenproject 
mee. Terug in Nederland reken je af. Jij krijgt van 
Mountain Child trouwens ook zo’n mooi dag-
boek tijdens je Quest Trek®. 

Of loop binnen bij een winkel en vraag de ma-
nager of een gedeelte van de opbrengst van 
een artikel naar jouw project mag gaan. Laat 
de manager zelf kiezen, dan wordt het een idee 
van jullie samen. Zet bij de kassa een houder 
met flyers met jouw foto, het product en jouw 
verhaal erop. 

Eet je rijk
Sommige restaurants vinden het leuk om in een 
bepaalde week een deel van de opbrengst van een bepaald gerecht, af te staan aan jouw project. Zij kunnen 
met jouw project naar de lokale pers, omdat ze jou steunen. Wel eerst even voorproeven! 

1� www.mountainchildcare.org | info@mountainchildcare.org
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Informatiedag
Organiseer een informatiedag voor vrienden, familie, kennissen en bedrijven. Bijvoorbeeld bij jou thuis, of bij 
jou op school. Tijdens deze dag kun je een presentatie geven over Mountain Child Care en vertellen over wat jij 
daar gaat doen. Er zullen dan zeker mensen zijn die jouw initiatief willen ondersteunen! 

Sponsoren 
Als er een hele dag, met alle leerlingen van jouw school, sponsoractiviteiten plaatsvinden, levert dat meestal 
veel geld op! En er is veel te beleven. Wij geven hieronder een aantal voorbeelden voor sponsoractiviteiten: 
Gesponsorde voetbalwedstrijd tussen leraren en leerlingen Elk team kan zich per doelpunt of per gewonnen 
wedstrijd laten sponsoren. 

Sponsorloop
Zet een route uit voor een sponsorloop. Bijvoorbeeld op het schoolplein. Vervolgens kan je er voor kiezen om je 
per kilometer of per ronde te laten sponsoren. Ga in de buurt of bij je familie langs met een sponsorlijst en mail 
het rond. 

Penaltytoernooi
Organiseer met je school een penaltytoernooi. Nodig een goede keeper uit – het moet een
beetje spannend blijven - en laat de deelnemers zichzelf per doelpunt sponsoren. 

Zet je talenten in! 
Organiseer een benefietavond met muziek, dans en theater voor 
ouders en andere leerlingen van de school. 

Organiseer een sponsorwandeling
Nodig je vrienden en familie uit voor een mooie wandeling (niet te lang) 
en vraag ze om een vrijwillige bijdrage. Het is goede training en heel 
geschikt om mensen enthousiast te maken voor je project.

Flessen inzamel actie
Verzamel zoveel mogelijk statiegeldflessen in! Laat je buurt weten 
dat je flessen verzamelt en haal ze op voor het goede doel. 

Marga organiseerde 

een sponsor-

wandeling en haalde 

1300,-  euro op.



Fancy fair
Een fancy fair is een dag vol spelletjes en activiteiten voor kinderen. Organiseer een dag met allerlei spelletjes 
waar de kinderen een kleine bijdrage voor moeten betalen. 

Loterij
Verzamel of bedenk mooie prijzen waar mensen een lot voor kunnen kopen om deze prijzen te kunnen winnen. 

Koekjes en taarten bakken
Bak koekjes en taarten en verkoop ze op straat of op school. Doet je school mee? Mail dan de ouders en laat ze 
vooraf taarten bestellen. 

Één euroactie 
Maak een lijst waarin je aan zoveel mogelijk mensen 
vraagt om €1-, voor het goede doel! 

Doe een klus
Ga langs in de buurt en vraag of je een klus mag doen. Je kunt 
bijvoorbeeld autowassen, de tuin aanharken of bandenplakken.

Jochem knipte zijn 

sponsorbijdrage in 10 

stukken en schreef 19 

bedrijven en zijn fa-

milie aan. Hij haalde 

hiermee 3050 euro op.
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Mee naar Nepal
Het land
Nepal is een bijzonder land. De bergen zijn ongeëvenaard mooi en de bevolking is super vriendelijk. Drie landen 
omringen Nepal: ten noorden ligt Tibet (China), ten oosten het kleine land Bhutan en ten zuiden en westen ligt 
India. Nepal is 800km lang en 200km breed. Binnen die kleine oppervlakte stijgt het land van 150 meter boven 
zeeniveau tot 8850 meter hoogte! Dit is de top van de hoogste berg ter wereld: de Mount Everest. 64% van het 
land wordt bedekt door bergen. Toch woont hier maar 5% van de bevolking. De meeste mensen wonen in de 
Kathmandu-valei en in de Terai, het laaggelegen, warme en vlakke zuiden van Nepal. Kathmandu is de hoofd-
stad en de Terai is vlak en grenst aan het dichtbevolkte India.

De cultuur 
In Nepal leven ongeveer 30 miljoen mensen uit meer dan 60 verschillende etnische groepen en kastes. 
De geïsoleerde geografische ligging van valleien en verscheidenheid aan talen, hebben geleid tot sterk verschil-
lende gewoontes en overtuigingen. Dit maakt het moeilijk om een beeld te scheppen over ‘de Nepalees’!

Een dominant cultureel fenomeen in Nepal is dat van het kastenstelsel het belang van status. De kastes 
bepalen niet alleen de persoonlijke status van Nepalezen, maar ook die van hun carrière, hun partner, hoe die 
persoon met anderen praat en hoe anderen op diegene reageren. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er ver-
schillende woorden bestaan voor het woord “jou”. Elke vorm drukt weer een andere toon van respect uit.

Nepalezen zijn over het algemeen tolerant, goed gehumeurd, geduldig, lachend en niet snel boos. Hun kijk 
op de wereld wordt gedomineerd door gebeden en rituelen en kennis over de goden. Deze zijn voor hen geen 
abstracte concepten, maar levende wezens die hen in het dagelijks leven beïnvloeden. Ze nemen het goddelijke 
in alles waar. Een mooi voorbeeld is de groet Namaste, wat letterlijk, “Ik groet het goddelijke in jou” betekent. In 
Nepal leven mensen met verschillende religies in vrede naast elkaar: 90% hindoes, 5% boeddhisten, 4% moslims 
en 1% christenen. Het hindoeïsme in Nepal is een mengvorm van hindoeïsme en boeddhisme.

De taal; Nepalees voor Questers

Namaste!    Hallo!
Kasto chha?    Hoe is het met je?
Tikh chha    Goed! 
Timro naam ke ho?   Hoe heet je?
Mero naam Hester ke ho  Ik heet Hester.
Mero ghar holland ho  Ik kom uit Nederland
Kati borsa bayo?   Hoe oud ben je?
Kati baiyo?    Hoe laat is het?
Mito chha    Het (eten) is lekker
Pugio     (Ik heb) genoeg (gegeten) 
Tato     Heet
Chiso     Koud
Paani     Water
Malaai phutbal manparchha Ik hou van voetbal
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Veiligheid
Nepal is een van de veiligste landen in de wereld. Toch doe je er verstandig aan 
om geen kostbare voorwerpen te laten slingeren. Hoe minder luxe artikelen je 
meeneemt, des te kleiner de afstand tussen jou en de Nepalese jongeren. 

We lopen op veilige wandelpaden die voor iedereen goed te doen zijn. Hoewel 
we in de bergen lopen is er geen kans op hoogteziekte. Daarvoor komen we 
niet hoog genoeg. Al het eten onderweg wordt vers bereid en gekookt of ge-
bakken. Mocht je toch ziek worden of een ongeluk krijgen dan, dan helpt onze 
Nederlandse Quest Trek® staf jou. Zij hebben een EHBO-diploma en dragen 
een EHBO-set. Verder reist er een professionele Nepalese trekkingstaf 
met je mee die jou kan dragen als je echt niet verder kunt. Onze Nepalese trekking 
agent heeft meer dan 15 jaar ervaring in het organiseren van trekkings en expedities voor Nederlandse groepen.

Wat moet je zelf regelen? 
Vliegticket
Om in Nepal te komen moet je vliegen. Je vliegt op hoofdstad Kathmandu. Een ticket kost tussen de €650,- en 
€800,- en kun je online kopen. Voor €25,- extra, boekt Mountain Child Care een ticket voor jou. 

Reisdocumenten
Om naar Nepal te kunnen reizen, moet je in bezit zijn van een geldig paspoort dat na vertrek uit Nepal nog zes 
maanden geldig is. Een visum is verplicht en is te verkrijgen bij het Consulaat van Nepal in Amsterdam (tel 020-
6241530). Je kunt ook je visum ter plekke kopen op het vliegveld van Kathmandu. Reken dan wel op een lan-
gere wachttijd bij de douane en zorg er dan wel voor dat je een pasfoto mee hebt (één is genoeg) en voldoende 
Euro’s. Op de website:  http://www.nepalonline.nl/reisinformatie.htm je lees je hoeveel.

Verstandig is om een kopie van je reisdocumenten zoals je e-ticket, je paspoort en visum te maken, mee te 
nemen en bij je familie achter te laten. Het is ook handig deze documenten te scannen of fotograferen en naar 
je email account te sturen, zodat je ze kunt uitprinten als je ze nodig hebt.   

Pasfoto’s 
Eén pasfoto heb je, zoals gezegd, nodig voor je visum. Maar je hebt er nog meer nodig. In Nepal regelen (en 
betalen) we namelijk jouw trekking permit en toegang tot een Nationaal Park. Hier heb je ook één, soms twee, 
pasfoto’s voor nodig. Wil je goedkoop bellen met een Nepalese simkaart? Dan heb je ook een pasfoto nodig. 

Zorg dus dat je minimaal vier pasfoto’s bij je hebt. Een simkaart koop  je voor 80 cent. Zorg er 
dus dat je voldoende pasfoto’s bij je hebt. Vergeten? Geen nood, je kunt ze ook in Nepal laten 

maken.

Gezondheid
Inentingen zijn niet verplicht, maar raden we wel sterk aan. Het beste is om uiterlijk zes 
weken voor vertrek contact op te nemen met de plaatselijke GGD of de Travel Dokter. 
Hier krijg je een actueel en passend gezondheidsadvies. 
Een verre reis naar Nepal kan je lichaam tijdens de eerste dagen in de war brengen. 
Dit kun je proberen te voorkomen door goed op te letten wat je eet en drinkt. Drink 
geen kraanwater of koude dranken en eet alleen gepeld fruit en geen rauw vlees, vis of 
ongekookte groenten!  

Je krijgt je eigen dagboek.



1�Facebook: MountainChildCare

Wat neem je mee?
Je gaat mee op Quest Trek® door de Himalaya. “Wat moet ik nog regelen? En wat moet ik nou meenemen?”, zal 
je misschien afvragen voordat je een rugzak uit de opslag haalt. Hieronder geven wij duidelijk aan wat Moun-
tain Child Care voor jou regelt aan spullen en diensten en waar je zelf voor zorgt. 

Paklijst: Wat regelen wij en wat regel je zelf?

Mountain Child Care regelt:  
Pick-up service op het vliegveld 
10 overnachtingen inclusief de 
Quest Trek   
Trekking permit   
Toegang tot een nationaal park 
EHBO-kit    
Regenponcho    
Lakenzak   
Dagrugzak (30 l)*
Eten en drinken tijdens de Quest 
Trek

* Je kunt ook je eigen rugzak 
gebruiken . Zorg wel dat deze 
minimaal 30 liter kan bevatten .

Zelf regel je:
Vliegticket
Visum
Inentingen
Eventuele extra overnachting(en) 
Reisverzekering met werelddekking
Dat je bankpas op werelddekking 
staat

Wat moet je meenemen:  
Paspoort    
Pasfoto’s (4)    
Slaapzak**  
Stevige wandelschoenen 
(laag of halfhoog) 
Toiletartikelen
Fleece jas of warme trui
Waterfles 1,5 liter (!)  
Snel drogende handdoek  
Euro’s in bankbiljetten 
(voor visum en/of eerste uitgaven)
Zonnebrandcrème   
Lichtgewicht wandelkleren 
Bankpas   
Zorgpas   
Gegevens reisverzekering  
Zaklamp

** De meeste deelnemers vinden 
het fijn om in hun eigen slaapzak 
te slapen . Heb je er geen dan kun 
je gebruikmaken van één van onze 
slaapzakken .

Eventueel :
EHBO-setje
Insecten werend middel
Camera



Verlengen?
Wil je langer in Nepal blijven en heb je toestemming van je ouders, als je jonger bent dan 18? Dan kan dat. Je 
kunt dit zelf organiseren, of samen met Robin Chamlin van Amitayus trekking (www.amitayustrek.com) een 
plan bedenken. Er is veel te beleven en je ticket heb je al betaald. Wist je dat je in Nepal waanzinnig kunt pa-
ragliden? Je kunt ook naar Everest Basecamp wandelen, een rondje Anapurna doen of een safari maken op een 
olifant. Te veel om op te noemen. Robin kan excursies regelen, passende accommodaties en een ervaren én 
sympathieke drager of gids.

Terugkomst
Het avontuur zit erop. Je hebt ervaringen opgedaan die je waarschijnlijk graag wilt delen met je vrienden en fa-
milie. Als jouw school je heeft geholpen met het inzamelen van de benodigde bijdrage, dan wil iedereen waar-
schijnlijk graag van jou horen wat jouw ervaringen zijn geweest. 

Je eigen film
Tijdens de Quest Trek® heb je veel momenten van je tocht door de Himalaya op film vastgelegd. Dit zijn bij-
voorbeeld beelden van waanzinnige vergezichten, maar kunnen ook grappige interviews zijn die jij deed met 
de jongeren. Het kan de beklimming van het hoogste punt zijn of interviews met jezelf, aangevuld met beelden 
van oefeningen en de bonte avond. Hou je van filmen? Dan kun je ook een scenario schrijven voor een korte 
film (niet langer dan 4 minuten) en hiervoor beeldmateriaal schieten. 

Om het filmpje er mooi en professioneel uit te laten zien, krijg je in Nederland hulp van een professionele film-
regisseur. Samen gaan jullie aan de slag om een filmpje te maken dat jouw tocht representeert en waarmee je 
met trots je vrienden, familie, je school en je sponsoren kunt laten zien wat je daar hebt gedaan. Plaats het op 
je Facebook, stuur links naar je vrienden en naar ons! 

Reünie? 
Eén keer per jaar organiseren we voor Nederlandse jongeren die de Quest Trek® deden een reünie. Het is een 
gezellige dag waarop je foto’s en ervaringen kunt uitwisselen en vooral lekker kunt kletsen met andere ‘Quest 
Trek® survivors’.

Namaste!


