
Benefietconcert 
Childeren of Mount Everest   

 
In maart 2014 hebben twee Haarlemse dames
(Maartje Hinse en Maria Eldering) elkaar ontmoet
tijdens een trekking naar Mount Everest BaseCamp
in Nepal. Een prachtige reis in dit machtige gebied
waar je je tegelijkertijd ontzettend klein voelt. 
 
Deze reis was niet mogelijk geweest zonder de
enorme inzet van de daar wonende en werkende
sherpa’s. Een van oorsprong Tibetaans volk. Sinds
lange tijd leven zij ten zuiden van de Grote
Himalaya, in de bergdalen van Nepal.          

(portret in aquarel door Maartje Hinse)

Al heel snel werden de Haarlemmers geconfronteerd met de werk- en 
leefomstandigheden van deze mensen, die het toerisme mogelijk maken in de 
Himalaya. 
Met eigen ogen ervoeren de Haarlemse reisgenoten bij aankomst in het basiskamp, 
dat er ontzettend veel werk verzet werd door de Sherpa's om de honderden klimmers
het succes naar de top te gunnen. 
Het seizoen was nog niet begonnen, maar de Sherpa’s waren al op de berg bezig 
om de route naar boven uit te zetten door hulptouwen te bevestigen. Al de 
gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan in de Khumbu Icefall trotserend. 
 
Noodlot
Twee weken later sloeg het noodlot toe. 300 meter hoger dan de plek waar Maartje 
en Maria gestaan hebben vond een verschrikkelijke lawine plaats. Een groot aantal 
Sherpa’s, die de Haarlemmers ontmoet hebben tijdens hun reis, zijn toen om het 
leven gekomen. Het zou het dodelijkste ongeluk ooit zijn op de legendarische berg 
Mount Everest. 
 

De overheid in Nepal had een 'groot' gebaar voor de 
nabestaanden beschikbaar:
Voor iedere gestorven vader werd er 400 euro betaald. De 
meeste sherpa's hebben toen besloten om de Mount Everest te
verlaten, ondanks toezeggingen van de Nepalese regering om 
een speciaal fonds in te stellen voor sherpa's, die overlijden of 
gewond raken. Het vertrek van de meeste sherpa's betekent 

een ramp voor het toerisme in het klimseizoen op de hoogste berg ter wereld. 
Duizenden Nepalezen zijn afhankelijk van de klimtoeristen, die soms tot wel 65.000 
euro betalen voor een expeditie naar de top. Zonder de hulp van de sherpa's, die niet
alleen gids zijn, maar ook spullen met zich meedragen en koken, is het vrijwel 
onmogelijk om de top te bereiken. 

Benefietconcert
Op 21 oktober 2017 organiseren Maartje en Maria in samenwerking met Goes Pr & 
Entertainment een benefietconcert voor hun project “Children of Mount Everest” om 
geld op te halen voor de bevolking daar en het persoonlijk aan ze af te leveren. 



Er komt een mooie line-up van artiesten die dit geheel belangeloos doen.
Optredens van o.a. Gerard Jan Alderliefste, Chante, Fredie Kuiper & Fons Stam, 
Suzanne Groot, Gerrie Hondius, Trio Vierstemmig en nog vele anderen.

Boek
De Haarlemmers hebben namelijk het plan opgevat om in november 2017 terug  te 
gaan naar Nepal om de getroffen gezinnen in het dorp te voet te bezoeken en hulp te
bieden. Met als doel hun situatie kenbaar te maken aan de wereld. Zij maken een 
boek met daarin het verhaal van de Sherpa's en hun kijk op het toerisme en de loze 
beloftes van de overheid. Maartje en Maria schrijven het verhaal van de Sherpa’s,   

hoe kijken ze nu naar de toekomst, zonder hoofd van het 
gezin en daarmee het inkomen. Gaan hun kinderen ook op de
berg werken? Hebben zij wel een keus?
Maartje (afgestudeerd illustrator aan de Rietveld Academie) 
gaat de kinderen van deze Sherpa’s tekenen en schilderen. 
De portretten komen naast de verhalen in het boek en Maria 
legt alles vast op film.

  
Dit boek willen zij verkopen om de opbrengst te schenken aan
een stichting die de belangen van deze Sherpa's behartigt. 

  

Wij hebben uw hulp nodig!
De reis en het onderkomen betalen zij uiteraard zelf. Maar hoe graag ze het ook 
zouden willen, het lukt Maartje en Maria niet om het hele project zelf te financieren. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld de kosten voor een gids en tolk, permits, materialen 
en uiteraard de donaties voor de families.

Daarom vragen zij u om een donatie, deze kunt u tijdens het Benefietgala in een van 
onze donatieboxen achterlaten.
 
Namens the Children of Mount Everest,
Dank u wel!
 

 
 

     
Maria      Maartje

Facebook: 
www.facebook.com/dekinderenvanmounteverest      

 
Website: www.childrenofmounteverest.com

 
Website Maartje: www.maartjehinse.nl

Website Maria: www.mariaelderig..nl

http://www.facebook.com/dekinderenvanmounteverest
http://www.maartjehinse.nl/
http://www.childrenofmounteverest.com/

