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FEESTDAGEN 
 

Allereerst iedereen een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar gewenst door 

Nepali Children! Na alle feestdagen is het ook een mooi moment om stil te 

staan bij de manier waarop feesten in Nepal gevierd worden. 

 

Het lijkt wel of elke dag in Nepal een feestdag is.  

Globaal is er een onderscheid te maken in vier groepen feesten: 

 Er zijn heel veel goden die in het Hindoeïsme vereerd worden en voor 

de belangrijkste goden worden vieringen gehouden. Elke god staat 

symbool voor belangrijke waarden in het leven zoals welzijn, welvaart, 

geluk, kracht, voorspoed etc.  

 Het Hindoeïsme is ook een tolerant geloof. Daarom zijn ook de 

belangrijkste vieringen uit de andere overtuigingen in Nepal een 

moment om daar een nationale feestdag van te maken (bijvoorbeeld 

Kerst, het Suikerfeest en de geboorte van Boeddha). 

 Maatschappelijke gebeurtenissen zoals het moment dat de grondwet 

werd goedgekeurd, de viering van Nieuwjaar wetende dat verschillende 

bevolkingsgroepen een verschillende datum hebben om dit te vieren of 

de oprichtingsdatum van een instelling. Zo vieren we in Nepali Children 

Hostel onze oprichting in november. 

 Binnen de cultuur zijn familieverhoudingen erg belangrijk. Het is de 

pijler van het sociale systeem om elkaar te helpen op blijde en droevige 

momenten. Bij deze momenten wordt uitgebreid stilgestaan. 

Voorbeelden zijn een huwelijk, overlijden, nagedachtenis aan 

overledenen. Afhankelijk van de betekenis van het feest wordt het 

gevierd in het gezin, het ouderlijk huis met de naaste familie (broers 

en zussen en de gezinnen van het oudste mannelijke familielid) of met 

alle verre familieleden.  
 

Er zijn geen regels hoe een feest het beste gevierd kan worden. Of en hoe een 

feest gevierd wordt, verschilt per gezin. Over het algemeen zijn het korte 

vieringen die meestal in de ochtend plaatsvinden en daarna gaan mensen weer 

verder met hun dagelijkse bezigheden. 

Uitzondering daarop zijn de grootste feesten: het vrouwenfestival Teej dat 

vier dagen duurt, Diwali dat vijf dagen duurt en het grote Dashain festival van 

15 dagen. Tijdens deze feesten is er een aantal vastgestelde tijdstippen 

waarop een viering moet plaatsvinden. De meeste Nepali proberen hier aan deel 

te nemen. 
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Ik kan me wel voorstellen waarom er zoveel feesten zijn. Er zijn tal van logische redenen: 

Het leven in Nepal is niet makkelijk. Door de lage mechanisatiegraad is er nog steeds heel veel handwerk. 

Eenvoudige werkzaamheden nemen veel tijd in beslag en vragen veel fysiek werk. Een hard en moeilijk bestaan 

waarbij op z’n tijd een verzetje zeer aangenaam en welkom is. 

 

Een van de belangrijkste grondslagen van het Nepalese sociale systeem is respect. Tijdens de familiefeesten en 

belangrijkste nationale feesten, komt de familie bijeen. Het is een moment om aan familieleden je respect te tonen, 

passend bij hun positie en rol in de familie. 

 

Het is ook een moment om de familiebanden weer aan te halen. Je weet namelijk nooit wanneer je een beroep op 

iemand wilt doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je in geldnood zit of als je hulp nodig hebt om iets geregeld te 

krijgen. Netwerken is dus essentieel en feesten zijn een prachtige gelegenheid om dit op een informele manier te 

doen. 

 

Gezamenlijke bijeenkomsten zijn een mooi moment om te laten zien welke prachtige kleding je hebt. Vrouwen 

dragen al hun goud (bruidsschat). Het is een manier om de dagelijkse sleur te doorbreken en een tegenhanger van 

het dagelijkse sobere leven. Veelal gaat het gepaard met reinigingsrituelen door het schoonmaken van het huis, een 

lemenhuis weer te voorzien van modder gemend met koeienfaeces en zelf een douche te nemen (met koud water 

omdat de meeste huizen geen warm water hebben). 

 

Belangrijk is hierbij om te vermelden dat tijdens veel familiefeesten aan elkaar kleding wordt geschonken. Deze 

kleding kan op dergelijke momenten gedragen worden. 

 

Nepal kent een zesdaagse werkweek en schoolweek met over het algemeen 7 tot 12 uur werk per dag. Met de grote 

hoeveelheid feestdagen hebben ze eigenlijk een vijfdaagse werkweek. Een norm die in Nederland wordt gezien als 

een gezonde balans om voldoende te kunnen herstellen van alle inspanningen. 

 

Misschien ben ik nog wel andere belangrijke redenen vergeten, maar deze zijn mij de afgelopen jaren het meest 

opgevallen. 

 

We hopen dat het in 2022 weer volop mogelijk is feest te vieren met familie en bekenden. 

 

 


