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Poush, geen geschikte maand om te verhuizen   
 

  
 
 
 
 
 

Op 16 november vond onze eerste bijeenkomst plaats voor 
donateurs en belangstellende. Een vijfentwintig mensen hadden zich 
opgegeven en arriveerden rond de klok van elf. Frans Scheepers 
hielp bij het maken van de Nepali milk tea. Voorzichtig werd er van 
deze vreemde thee geproefd maar al gauw was de mening unaniem: 
lekker!! 
Een tweetal video’s over de projecten in Kathmandu bracht de 
aanwezigen wat korter bij de kinderen waar we het allemaal voor 
doen. Hierna vertelde Frans Scheepers wat over zijn ervaringen 
met het boeddhisme. Hij wist op een heel prettige manier over te 
brengen wat hem zo aanspreekt in deze levenswijze. 

In Nepal is het ondenkbaar om mensen als gast te hebben 
zonder hen eten aan te bieden. We waren dan ook heel blij 
dat Sushila Amatya, een Nepalese vriendin woonachtig in 
Heerlen, dahl baath met een heerlijke groenten- en 
kipcurry gemaakt had. Dahl baath is het nationale gerecht 
in Nepal (linzensoep met rijst). Ook hiervan werd genoten. 
Verder werd er nog naar muziek geluisterd. 
Al bij al een bijeenkomst, die bij de bezoekers en bij ons 
een heel goed gevoel achter liet. Volgend jaar zal deze 
bijeenkomst zeker een vervolg krijgen. 

Een e-mail van Rekha Manandhar, de vrouw die leiding geeft in het Life 
Development Centre, naar aanleiding van de verhuizing naar het nieuwe gebouw.  
 
Belangrijke zaken worden in Nepal nooit beslist zonder eerst de astrologie te 
raadplegen. Ook bij de op handen zijnde verhuizing. De maand Poush, die op 15 
december begon was geen geschikte tijd om te verhuizen, daarom werd er pro 
forma verhuisd op 11 december.   
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Dearest Monica Didi, warm Namaste and Warm Good Morning 

How are you there? Hoping that you are fine there. I was eagerly waiting to tell you new news. That’s why I am quickly 
sending you this e-mail. It is that, according to Nepalese culture, after looking for a suitable time, we went inside the 
new building. On the next Nepali month (Poush / Push), it is said that it’s not a favourable time for marriage or moving to 
a new house. That’s why, to move in (Poush / Push), we entered the new building with the two twin girls holding ‘Kalash’ in 
their hands at 31 minutes past 11 am (11:31am) and then returned back to the centre. According to the Nepalese culture 
and rules it is said that one night has to be spent there. That’s why Rajesh, I, Sachin, Sandeep (Sita’s son) and one old 
teacher. At the new home, we cooked, ate and slept there and returned to the centre at 8’am in the next morning (12th of 
December). After doing that much, we can anytime move the children and all the things over there. We will move as soon 
as possible. I will e-mail you, one day before moving the children and all the things. At that time, I have a great hope 
that you will bless us and pray the God for us. We will be sending the photos of moving there and we are counting the 
days of your arrival. When you come here, it will be more enjoyable and pleasant if you stay and sleep together with us 
for 2-4 days. 

Ok then, Didi I will be talking a lot with you when we will meet together. This much for today 

Take care of your’s and parent’s health. 

Tapaiko Maya Garne Bahini Rekha  

 

Nieuwe reis naar Nepal 

Intussen is er weer een nieuw bezoek aan de projecten gepland. Op 5 februari 2004 vliegt onze 
voorzitter naar Nepal. Hier hoopt ze aanwezig te kunnen zijn bij de opening van het nieuwe 
gebouw van het Life Development center. Er zal dan eveneens een controle zijn of het budget 
voor de renovatie goed is gebruikt. Verder zal er informatie ingewonnen worden en zullen nog 
voorbereidingen getroffen worden voor de aanschaf van de bus van het Life development center. 

 

 

 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

We willen u bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar en hopen dat we ook in 
2004 op uw steun mogen blijven rekenen. 
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Wensbrieven van onze kinderen van de school voor doven en slechthorenden 

De kinderen, die door ons gesteund worden, sturen ons een groet voor de komende feestdagen.  

 

Dit is een briefje van Kul Prasad. Een heel 
intelligente jongeman, die hard aan het 
werken is om in de toekomst zelf onderwijs 
te gaan geven aan dove en slecht horende 
kinderen. 

 

 

 

detail van een tekening: tempel, waterplaats 
met typische kan om water te halen 

 

 

 

Beste oom, tante, 

Ik ben Ishwor Ghimere uit klas 7. Ik wil u laten weten dat ik tweede 
geworden ben in mijn klas met 21 kinderen. Ik zal mijn best doen om 
eerste te worden bij het volgende examen. Mijn respect en een Namaste 
voor u en uw familie,  

                                  uw liefhebbende Ishwor Ghimere 

 

 

 

Brief van Ishwor Ghimere, de oudste zoon uit 
een gezin met vier dove kinderen (Ishwor 
,Manju, Anju en Badri). De moeder is verlaten 
door de vader omdat ze hem geen gezonde 
kinderen kon schenken. 
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Dear auntie, 

I am fine. Hope you are fine too! Wish you a Merry X-mas. Rasna Maharian 
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