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_____________________________________________ 

 
Een droom wordt werkelijkheid! 

 

Het is februari 2006 als ouders en team van het Life Development Center ons over  hun droom vertellen: een 

eigen gebouw  voor de opvang van de kinderen. We sponsoren als stichting het LDC al een aantal jaren en 

hebben enorm respect voor de manier waarop het team voor deze groep “vergeten” kinderen zorgt. 

Gehandicapt zijn heeft in Nepal nog altijd een zeer negatieve lading. De maatschappij bestempelt hen nog 

altijd als paria’s, mensen die eigenlijk geen recht op leven hebben. 

 

 

 

Een lange, zware weg wordt ingeslagen. Plannen uitwerken, aanvragen indienen, de juiste mensen vinden, fondsen werven enz. 

Soms staat het water ons aan de lippen, maar een nieuw bezoek aan het LDC bevestigt weer dat de keuze juist was. Deze 

kinderen die niet voor zichzelf kunnen vechten, hebben onze hulp nodig. 

Met hulp van kleine en grote sponsoren wordt geld bij elkaar gebracht. Hun steun is niet alleen noodzakelijk maar ook 

hartverwarmend. Een bouwplan realiseren in Nepal is geen eenvoudig iets; afspraken hebben een andere dimensie, 

bouwmaterialen zijn niet te krijgen, prijzen schieten omhoog, stakingen leggen de bouw lange tijd stil….. Veel steun hebben  

we aan onze architect/aannemer en aan René Veldt (vriend en drijvende kracht achter Stichting Veldwerk in Nepal). 

 

 
 

 Juli 2010: de opening is een feit. Een droom is werkelijkheid geworden! Het gebouw is klaar en zal binnenkort betrokken 

worden. Een gebouw dat mogelijkheden biedt aan zijn toekomstige bewoners: ruim, licht, in een rustige omgeving. 

Een gebouw dat alles in zich heeft om een warm “thuis” te worden. Voor ons  als  stichting Kumari een heel speciaal moment. Het 

zaadje dat we vier jaar geleden geplant hebben, is met veel zorg uitgegroeid tot een schitterende plant. Op onze website wordt 

onder een apart webblad “Opening” nog uitgebreid stilgestaan bij dit heuglijke feit. 

 

Een extra dimensie gaf de aanwezigheid van een zeer grote groep jongeren uit Limburg, die via een door Global Exploration 

georganiseerde reis kennis maakten met Nepal. Zij droegen hun steentje bij aan de realisatie van dit grootse project. 

Tevens waren bestuurslid  Marlies Haack en Ricky Winnemuller van de partij.  

 

Rest ons enkel nog om echt iedereen, die ons in welke vorm dan ook gesteund heeft  

bij het realiseren van deze droom, hartelijk te bedanken! 
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Tegenstellingen in oud en nieuw: 
 

 
 
Bezoek aan Nepal 
 

Deze zomer werd er door heel wat mensen een bezoek gebracht aan Nepal en ook aan onze 

projecten. Een grote groep Limburgse scholieren die een door Global Exploration 

georganiseerde reis maakten, waren bij de opening aanwezig en bezochten de scholen voor 

dove kinderen. Ricky Winnemuller (stichting Kumari) reisde met deze groep mee om hen in 

onze projecten te ontvangen. Wim en Adriaan Bovendeert (vader en zoon) die hun reis naar 

Nepal combineerden met een werkbezoek aan het LDC. 

Rianne Close en Tonny Heunen (moeder en dochter) staken ook de handen uit de mouwen. 

Rianne werkzaam als psychologe bij tyltylschool de Maasgouw, had vorig jaar Ritesh 

Manandhar ontmoet tijdens zijn bezoek aan Nederland. Nu ging Rianne ter plekke helpen. 

Tonny maakt schitterende foto’s die op onze website te zien zijn! 
Marlies Haack (stichting Kumari) en haar zus Tonny Schellekens waren bij de opening aanwezig en Tonny (zelf beeldend 

kunstanaar) organiseerde een boetseermiddag voor de kinderen van het LDC. Hieronder haar verslag! 

 

Boetseren Tonny Schellekens (sponsor Stichting Kumari) 

 

De 12e dag van ons bezoek aan Nepal, zouden mijn zus Marlies en ik, 

voor de bewoners van het L.D.C. een boetseerochtend organiseren. 

Eerst een emmer gekocht en de klei; dit alleen is al een heel verhaal. 

Een groot plastik kleed en lepeltjes als boetseerhoutjes is alles wat je 

verder nodig hebt. Wij hadden bij de prachtige opening van het 

nieuwe huis al kennis gemaakt met enkele bewoners en hun dans 

bewonderd. De activiteit boetseren moest nog in hun huidige woning 

plaats vinden. 

Wij waren getroffen door de sfeer: open, vriendelijk. Maar ook de 

ernst van de handicap van veel bewoners, de zware taak van de staf en 

hun liefdevolle aandacht maakten indruk. In een lokaal hebben wij 

alles klaar gezet, iedereen een bonkje klei en dan proberen 

voorbeelden te maken ,van iets dat dicht bij hun wereld staat bv. een 

hond, vogeltje of vis. Er werd door een hele grote groep met 

ontzettend veel plezier en fantasie hard gewerkt , wat resulteerde in  slangen en krokodillen, munten en dobbelstenen, 

kookpotjes en taarten. Sommigen konden er niet genoeg van krijgen en waren ook na de lunch niet te stoppen. Op een gegeven 

moment hebben we de klei maar opgeruimd en samen met hen een mooie expositietafel gemaakt. Het was voor ons een hele 

belevenis om dit te doen met deze bewoners. 
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Vrijwilliger in Nepal Ricky Winnemuller 

 

In 2008 gaat een langgekoesterde wens voor mij in vervulling: vrijwilligerswerk met kinderen in Nepal via stichting Kumari. 

Terug in Nederland was het voor mij heel moeilijk om te accepteren dat dit eenmalig zou zijn. Ik kon de kinderen, de mensen 

kortom Nepal in al zijn facetten niet loslaten. Een deel van mijn hart bleef daar. 

Sinds begin juli 2010 ben ik opnieuw in Nepal, nu voor 4 maanden. Met dank aan mijn werkgever, die mij toestond mijn verlof van 

2 jaar te sparen en de mogelijkheid die stichting Kumari mij  bood om hier te werken. 

Zittend in de bus van Tribuhvan Airport naar het hotel voel ik dat het goed is: de 

kleurrijke mensen, de vriendelijkheid, de gastvrijheid van deze mensen, de lachende 

gezichten, de kleuren, de geuren, de chaos..... 

De eerste 14 dagen worden ingevuld door het mede begeleiden van de studenten van 

Global Exploration. Hierdoor kom ik op nog meer plekken in Nepal, waar er door steun van 

stichting Kumari voor gehandicapte kinderen wordt gezorgd. Iedere keer opnieuw word ik 

geraakt door hun levensvreugde en blijheid, ondanks hun handicap. 

Eerst was er op 18 juli de emotionele opening van het nieuwe gebouw. Een werkelijk 

prachtig gebouw, liggend in de mooie wijdse natuur, rustig en veel ruimte, met heel veel 

licht. “A dream comes true .!  

Na het vertrek van deze studenten ben ik gestart op het LDC. Inmiddels zitten we in de 

voorbereiding voor de verhuizing en samen met Monique en Rolf vanuit Nederland probeer 

ik dit met de mensen van Kumari hier te regelen. 

Mijn taak  in de nieuwbouw is  o.a. het structureren van het onderhoud c.q. poetsen van 

het gebouw. De Nepalezen kennen  niet echt structuur in onderhoud, geen privacy. Ik zal 

dus samen met de mensen hier alle zeilen moeten bijzetten en mijn oren en ogen wijd open 

houden om te zien hoe dit te regelen. Twee weken geleden maakte ik samen met Rekha Manandhar een werkbezoek aan een 

soortgelijke organisatie in Pokhara. In deze geoliede organisatie kon Rekha ideeën opdoen. 

Daar ikzelf nogal erg precies ben, moet ik natuurlijk  enorm grenzen verleggen ... en loop ik regelmatig tegen mijn eigen grenzen 

aan....Ook voor mij is het continu pas op de plaats maken, rekening houden met hun cultuur. Wat ook wel eens een spanningsveld 

oplevert en frustratie. 

De kinderen in het LDC zijn echter gelukkig, ik bewonder de didi's (begeleiders) die er werken, hun gastvrijheid en flexibiliteit 

voor de steeds veranderende situaties. 

Nepal: een land van uitersten. Tijdens eerdere bezoeken  zat het fototoestel in mijn rugzak, nu merk ik dat ik regelmatig het 

toestel thuis laat liggen. Toch is er nog dagelijks als ik naar mijn werk fiets, hier rondloop, bij mensen op bezoek ben of ergens 

zit te mijmeren verwondering, ontroering, bewondering.  

 

Suman 
 

Suman een baby met een zwaar hartfalen is aan onze sponsorgroep 

toegevoegd. Tijdens de reis die Monique in juli maakte met de groep jongeren 

van Global Exploration, werd er een nieuw sponsorkindje aan de lijst 

toegevoegd. Te vroeg geboren, door zijn eigen moeder verlaten, liefdevol 

opgenomen in een noodlijdend Nepalees gezin, dat eigenlijk de opvang van 

Suman niet kan financieren. “Toeval” bracht hem op ons pad. Het gezin wordt 

gesteund. Het hoofd van de school in het Tibetan village, waar het gezin 

woonachtig is, helpt ons bij dit projectje. We proberen er steeds op toe te 

zien dat gelden op de juiste manier worden ingezet. 

Inmiddels is Suman in een gespecialiseerd hartziekenhuis onderzocht. Na 

aangesterkt te zijn zal hij hier geopereerd worden! Ricky Winnemuller 

bezocht het gezin nog afgelopen week. Suman reageert goed op de speciale voeding, die hij sinds kort krijgt. 

 

Elektriciteit 
 

Wij hier in Nederland kunnen ons nauwelijks voorstellen om 

zonder elektriciteit te zijn. Het feit dat een wijk in een stad een 

paar uur zonder stroom is, haalt al alle dagbladen. In Nepal is dit 

echter de realiteit van alle dag. In de zomer is er gemiddeld 

twee uur per dag geen stroom terwijl in de winterperiode de periodes zonder stroom kunnen oplopen 

tot 18 uur per dag. De kinderen van het LDC raken vaak in paniek als er geen stroom is. Daarom 

hebben we in het nieuwe gebouw geprobeerd om in navolging van Hamro gaun van Rene Veldt(stichting 

Veldwerk) via zonne-energie stroom op te wekken en die op te slaan. Via Roy Voss van de unica 

foundation te Zwolle (www.unicafoundation.nl) hebben we sponsoring bij de aanschaf van een back 

up systeem gekregen.  

 

http://www.unicafoundation.nl/
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Daarnaast zorgde de firma artimeta (www.artimeta.nl ) uit Hoensbroek voor LED lampen, die het verbruik van stroom enorm 

terugbrachten. Een mooi voorbeeld van samen sterk! 

 
Nieuw bouwproject 
 

U heeft natuurlijk al begrepen dat we als stichting niet stil 

staan. Er zijn nog zoveel gehandicapte kinderen,die onze hulp 

hard nodig hebben. 

Sinds mei 2009 ondersteunen we een school voor dove kinderen 

in Banepa, de Kavre deaf school. De Kavre school werd 15 jaar 

geleden opgericht. Sindsdien moet de school vechten om te 

overleven, aangezien de ondersteuning van de regering zich 

beperkt tot het betalen van een te laag salaris voor de zeven 

leerkrachten die aan de school verbonden zijn. Echter voor het 

onderhoud van het gebouw, de sponsoring van leerlingen, 

leermiddelen is er geen geld.  

Aangezien de school geen hostel heeft, kunnen een twintigtal 

leerlingen uit de wijdere omgeving van Banepa niet naar school. De afstand tussen school en thuis is gewoonweg te groot om 

dagelijks af te leggen.  

 

In februari 2010 brachten we een bezoek aan twee zusjes Anita en Sunita Dahal genaamd, die iedere 

dag bijna vier uur onderweg zijn om naar school te gaan. Voor ons bijna niet voor te stellen. Op You 

tube kunt u een impressie zien van de “Schooldag Anita en Sunita - Stichting Kumari” 

(http://www.youtube.com/watch?v=ZD53nZehqBk). Deze film werd door Remko van Meerendonk en 

Thijs Wesselink van de stichting OBW gemaakt. 

 

In overleg met de school hebben we het plan opgevat om op de bestaande school een hostel te gaan bouwen dat aan ruim twintig 

kinderen onderdak zal gaan bieden. Dit betekent twintig dove kinderen die, als het project afgerond is, eindelijk onderwijs 

kunnen volgen. Hieronder ziet u de eerste tekeningen:  

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZD53nZehqBk

