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Nieuwe afdeling 
De WSHI (school voor dove en slechthorende kinderen in Kathmandu) gaat volgende maand een nieuwe 
uitdaging aan. Binnen deze school zal er namelijk als eerste in Nepal een afdeling voor dove én blinde 
kinderen worden geopend. Indira Shrestha,, directrice van de school, heeft het er heel druk mee om deze 
afdeling van kinderen met een dergelijk gecompliceerde problematiek op te zetten. Doofheid of ernstige 
slechthorendheid heeft bij jonge kinderen vaak al een nadelig effect op de ontwikkeling. Maar als op latere 
leeftijd slechtziendheid/ blindheid nog eens haar intrede doet, moet ook voor de gebarentaal, die geleerd 
wordt aan de dove/ slechthorende kinderen, een vervanging gevonden worden. Dit kunnen bijvoorbeeld 
gebaren zijn die niet zichtbaar in de lucht, maar voelbaar in de handpalm gemaakt worden. Het nadeel van 
zo`n gebarensysteem is dat slechts heel weinig andere mensen het beheersen. 
In contacten met Indira hebben wij als stichting beloofd onze voelhorens uit te steken om informatie in te 
winnen over deze bijzondere gecompliceerde doelgroep.  
 

“Vocational training” koken  
In onze vorige nieuwsbrief schonken we aandacht aan het openen van de leskeuken in de WSHI. We 
bedankten hiervoor een aantal donateurs, maar abusievelijk werd Zij-actief afdeling Houthem niet vermeld. 
Onze excuses hiervoor en alsnog bedankt!   
 
Wisselende berichten 
De berichten, die we de afgelopen weken uit Nepal ontvingen zijn heel wisselend.  
Van de leiding van onze projecten en van vrienden in Kathmandu komen hele positieve verhalen over pogingen 
vredesonderhandelingen op te starten en de rust die er op dit moment heerst.  
Op tv horen we andere berichten, zo zou de Nepalese politie onlangs bijna 250 mensen, waaronder een 
tachtigtal journalisten, gearresteerd hebben. Allen waren deelnemers aan een protestmanifestatie tegen 
het opschorten van de persvrijheid, sinds koning Gyanendra in februari 2005 de macht greep om naar zijn 
zeggen een einde te maken aan de opstand van de Maoïsten. 
Verder wordt melding gemaakt van  sterfgevallen in verband met Japanse encefalitis, die ook in India al 
vele slachtoffers heeft gemaakt. Dit is voor de toeristenindustrie de zoveelste tegenslag.  
Gelukkig kunnen we melden dat het in onze projecten heel goed gaat! 
 
Benefietconcert van Amati ensemble gaat niet door. 
In verband met privé-omstandigheden van onze voorzitter (overlijden vader en ernstig zieke moeder) 
verliepen de organisatie en kaartenverkoop t.b.v. het benefietconcert niet zodanig, dat wij als Stichting 
Kumari er vanuit konden gaan dat er op een batig saldo gerekend kon worden. Hoe jammer ook, deed ons dit 
besluiten om het benefietconcert af te zeggen. Onze oprechte dank voor het begrip dat er vanuit het 
ensemble kon worden opgebracht. 
Onze plannen voor het organiseren van een jaarlijks benefietconcert zijn hiermee echter niet van de baan. 
We zullen onze uiterste best doen om in 2006 wel een benefietconcert te organiseren.  
 

 


