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(Bada) Dashain (het grote Dashain festival)

Dashain (Vijaya Dashami, Dahsera) is het langste en meest gevierde
festival in Nepal. De manier van vieren en namen verschillen, maar de
meeste Nepalezen vieren dit feest met de hele familie gedurende 15
dagen met ongelooflijk veel enthousiasme. Waar ze ook ter wereld
wonen, ze proberen naar huis te gaan om bij hun familie te zijn en om
gemeenschapsbanden te versterken. Je kunt het je niet voorstellen: De
miljoenen stad Kathmandu is dan volledig uitgestorven. Winkels zijn
gesloten en de rolluiken naar beneden voor de ramen van de meeste
woningen. Mensen krijgen de zegeningen van ouderen, genieten om bij
hun familie te zijn en vergeten even alle problemen en zorgen.
Het is ook voor veel mensen een zorgeloze tijd. Door de overvloed aan
rijst is het de meest ontspannen tijd van het jaar. Dashain vindt
namelijk plaats net na het oogstseizoen van rijst in sommige delen van
Nepal. De boeren kijken terug op een periode van hard werken, zijn
tevreden omdat er weer genoeg rijst te eten is voor een aantal maanden
en er is met de verkopen winst gemaakt.
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Het seizoen heet Sarad Ritu (najaar, het seizoen met heldere luchten
na een periode van 3 maanden regen). Daarom geven mensen volgens de
culturele regels een tika van rijst op het voorhoofd (= Rituele markering
die hindoes aanbrengen tussen de wenkbrauwen, de plek waar het derde
oog is gesitueerd). Sommigen mengen het met abir, geparfumeerde rode
poeder. Anderen geven alleen een witte tika.
Er is een traditie om nieuwe kleding te krijgen
om het feest extra mooi te maken. Dit doen we
ook in Nepali Children Hostel. Alle kinderen
hebben een heerlijk warme trui, broek of jas
gekregen. Toen ze naar hun familie gingen,
trokken ze allemaal hun nieuwe kleding aan.
Ze waren er reuze trots op en zagen er prachtig uit.
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Een andere traditie is dat er reusachtige schommels worden gemaakt van bamboe. Iedereen moet
minstens één keer schommelen. Mensen zeggen dat als je de grond in Dashain laat slingeren, de schommel
je slechte gevoelens wegneemt en deze vervangt door nieuwe gevoelens en een verjonging in jezelf geeft.
De jeugd vliegert heel erg veel. Het is een symbool om contact met God te maken. Mensen willen hem
eraan te herinneren om geen regen meer te sturen.
De dieperliggende betekenis van Dashain is de viering van de overwinning van het goede over het kwade.
Het herinnert mensen er elk jaar aan dat het kwaad een tijdlang sterk kan zijn maar dat de waarheid en
het goede altijd zal overwinnen.
De legende luidt dat godin Durga op de tiende dag van Dashain de strijd won van een demonen koning. De
belangrijkste godin om tijdens het Dashain festival te vereren is dan ook Durga.

Update over Nirmal en Sujata
Aan Sujata hebben we een extra mailing gewijd. Met heel veel
details hebben we beschreven hoe lastig haar situatie was. Op
dit moment is ze alweer ruim een maand bij ons. Ze geniet er
volop van: voor het eerst feest vieren, samen met anderen
koken en eten. Ze wordt als volwaardig behandeld en niet
beoordeeld op haar verleden of haar handicap. Dat is soms ook
wel eens lastig want dat betekent dat ze gewoon moet
meedraaien. Voor haar wordt er slechts een uitzondering
gemaakt: ze mag over alles een beetje langer doen.
Ze merkt ook dat voor haar deze regels gelden als voor alle
anderen. Hmm, dat is wel eens lastig voor haar want dat
betekent dat ze ook wordt aangesproken op haar gedrag en dat
gemakzucht niet gewaardeerd wordt.
Om alles in goede banen te leiden hebben we dagelijks een
gesprekje met haar. We zijn reuze trots op haar dat ze het op
een goede manier probeert op te pakken.
En dan is er de vijf jarige Nirmal die zonder kleren bij ons is
geplaatst. Het is hartverscheurend om zo’n klein jongetje te
scheiden van zijn moeder. De eerste week huilde hij dan ook
veel. Maar hij realiseerde zich al snel hoe zijn leven is
veranderd. Nooit geen honger meer, spelen met vriendjes, niet
geslagen worden en naar school gaan.
Zijn wereld staat echt even helemaal op z’n kop.
Deze deugniet, die ongelooflijk hard kan lopen en het verschil
tussen goed en kwaad moet leren en het verschil tussen mijn en
dijn, heeft enorm veel geluk gehad.

Sponsors, heeel heeel hartelijk bedankt dat deze kinderen
door jullie zich weer veilig en geliefd voelen.

Maak deze op naar wat nodig is volgens de tekst en plaats een of twee

