Prachtige Rododendron

Nepal heeft vele mooie bloemensoorten maar de allerbekendste is de nationale bloesem van de
Rododendron, plaatselijk bekend als de Gurans. Rododendron wouden kun je vinden boven de
1400 meter. Vuurrode rododendrons vind je op lagere niveaus maar als de hoogte toeneemt
verschuift de kleur naar roze om uiteindelijk puur wit te worden naarmate je nog hoger komt.

Nepalesen houden het meest van de Lali Gurans, de rode, die een special plaatsje heeft in de
harten van de mensen, in het culturele en economische leven.

In maart en april overdekt de rododendron de heuvels met grote pracht waarmee ze de komst
van de lente aankondigt met warmere dagen en de zekerheid van royale oogsten. Rood is ook
de meest heilige kleur die gebruikt wordt in rituelen, bij bruiloften en belangrijke festival. Daarbij
komt dat Nepal in 2006 een nieuw national symbool heeft ingevoerd met de Rode
Rododendron.

Nepalese dichters hebben talloze gedichten opgedragen aan de schoonheid van deze bloesem.
Ze staat voor pracht en vrouwen mogen graag hun schoonheid vergroten door ze in hun haar te
steken. Ze worden ook gebruikt als versiering en mensen van alle leeftijden genieten van een
wandeling door de bossen en het plukken van een boeket rododendrons. Dit geldt vooral voor
diegenen die op het vrijerspad zijn en die ze geven als teken van genegenheid.
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Alhoewel, deze bloesem is niet alleen geliefd vanwege haar

schoonheid. Rododendrons zijn op veel meer manieren verbonden met het dagelijkse Nepalese
leven omdat sommigen er een verfrissend drankje van maken terwijl anderen er een curry van
bereiden door er zout en chilie aan toe te voegen. Kinderen houden van de honing die erin zit
en anderen maken er weer thee van. Sommigen halen er essentiele olie uit en anderen zien het
weer als een bron van traditioneel medicijn. Zelfs de bast wordt gebruikt om huizen en meubels
mee te bouwen.

De schoonheid en al het andere van deze bloesem trekt elk jaar duizenden toeristen naar
Nepal. Het is de moeite van een reis van overall in de wereld waard om de Rododendron
wouden te zien tegen de achtergrond van de prachtige Himalaya terwijl je geniet van de
fantastische Nepalese gastvrijheid.
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