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Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de 
vaste donateurs en belangstellenden 
van Stichting Kumari en verschijnt 
twee maal per jaar.  
Reacties kunt u sturen naar het 
correspondentieadres.  
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Exchange 2013 
In het kader van Exchange 2013 bezochten twee van onze dove leerlingen van de ‘School for the deaf.’ in Kathmandu op 
uitnodiging van Global Exploration Nederland. Balkumari Thapa, Sharda Thapa en hun leraar Balram Dongol kwamen samen 
met een kleine zestig gasten uit de gehele wereld naar ons land om met leerlingen van basis- en middelbare scholen van 
gedachten te wisselen over de millenniumdoelen. Hieronder een kort verslag van Jos Smeets, voorzitter van Global Exploration 
   
“ Wereldburgers in de dop!”. 
Samen met Balkumari en Sharda trok ik zowat twee weken door Nederland.  We 
bezochten heel wat basis– en middelbare scholen tot de Universiteit in Maastricht 
toe. De meiden ‘kletsten’  ons de oren van het hoofd. Ingetogen volgden ze al die 
masterclasses op de Universiteit, ze discussieerden mee over de veranderde 
millennium doelen ‘and how to change the World’. Tijdens de gastlessen op de 
basisscholen vertelden ze over Nepal en  leerden ze de groepen zes, zeven en 
acht, met een altijd aanwezige lach, hun naam te spellen in gebarentaal! Want 
Balkumari en Sharda zijn doof! 
Trots vertegenwoordigden zij hun school in Kathmandu. De school, die Global 
Exploration ieder jaar bezoekt. Waar onze deelnemers leren wat het wil zeggen met 
een handicap door het leven te moeten gaan. Om te ervaren hoe je van een   

‘disability’ een ‘possibility’ kunt maken. Diep onder de indruk komen onze leerlingen terug in Nederland. We zijn er zeker van dat 
ook Balkumari en Sharda met een koffer vol indrukken terug naar Nepal reizen en in Kathmandu hun medeleerlingen heel wat te 
vertellen hebben. En dat ook zij die verandering zullen zijn, die zij zo graag zien in de wereld.” 
 

 
    
Vertrek in Kathmandu! Gebarentaal leren ! Presentatie Sharda ontmoet haar sponsors! 
 
Festival Mondial 
Stichting Kumari maakt deel uit van het Platform Wereldburgerschap in Valkenburg. Op 10 november organiseerde het Platform 
het Festival Mondial. Tijdens het Festival dat vele bezoekers trok, werd het eerste exemplaar van het boekje: "Tekens uit Nepal!" 
 
 

 
 

uitgereikt aan Mervyn Smeets van Global Exploration. 
Mieke Kirkels uit Cadier en Keer maakte dit boekje na haar 
reis naar een van onze projecten: de Kavre deaf school in 
Banepa. Hiermee wil ze aandacht vragen voor de benarde 
positie van de doven in Nepal. De totale opbrengst komt 
ten goede aan de ontwikkeling van onderwijsmiddelen 
voor de dove kinderen in de Kavre deaf school. 
Wij danken Mieke nogmaals heel hartelijk voor haar inzet! 
Het boek is te bestellen door overmaking van € 15,00 (incl. 
verzendkosten) op rekening NL 60 RABO 0152816267 van 
stichting Kumari o.v.v. Tekens Nepal. Vermeld duidelijk uw 
naam en adres! 
 

 
 

 

Presentaties  
Stichting Kumari verzorgde recent ook een aantal presentaties over haar werk, o.a. vond men aandachtig gehoor bij 
de Kiwanis Meerssen Gloriëtte, die hun Wintercinema afsloten met een unieke filmavond waarbij een deel van de 
opbrengst bestemd was voor onze projecten. 
Daarnaast waren we ook te gast bij een avond van Werkplaats K te Kerrade in het kader van ‘ Soep met een 
verhaal!’ en gaven we een voorlichtingsmiddag voor de inwoners van Valkenburg. 
De mogelijkheid om ons te presenteren is voor ons heel belangrijk! Mocht u ons willen uitnodigen voor een 
(kostenloze)presentatie over Nepal en onze projecten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze website. 
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Juliane Brosinsky, voor afstudeerstage naar het HRDC 
 

 
 

 
Begin september gaf de werkgroep binnen Adelante, die de samenwerking met het HRDC 
vorm geeft, samen met stichting Kumari een voorlichtingsbijeenkomst op Hoge school Zuyd 
over het werk van het Hospital and Rehabilitation center for Disabled Children in Banepa. 
Het HRDC wil namelijk ergotherapie opstarten binnen hun revalidatie centrum en hiervoor 
moet de hulpvraag geanalyseerd worden. Geinspireerd door ons verhaal en de beelden van 
het HRDC koos de 24-jarige Juliane Brosinsky ervoor om haar afstudeerstage in Nepal te 
doen. Juliane, geboren in Berlijn en opgegroeid in Kiel studeert sinds 2010 aan de Hoge 
school Zuyd. Zij zal gedurende de drie maanden van haar afstudeerstage de hulpvraag ten 
aanzien van ergotherapie binnen het HRDC in kaart gaan brengen. Hopelijk wordt de fakkel 
dan volgend jaar door een nieuwe student overgenomen, die de plannen verder zal 
uitwerken. Op onze website zullen we u op de hoogte houden van haar ervaringen! 
 

Internationale week van de doven 
Sinds 1958 wordt in de laatste volle week van september wereldwijd 
aandacht gevraagd voor de positie van de dove mens. Het thema van dit 
jaar was: ‘gelijkwaardigheid’. Gelijkwaardigheid voor dove kinderen is iets 
wat in ontwikkelingslanden als Nepal nog een zeldzaamheid is. 
Gelijkwaardige kansen zijn voor hen vaak een utopie! 
De internationale week voor de doven ging in de Kavre deaf school in 
Banepa niet onopgemerkt voorbij. De dag begon met een Vredesmars 
door het dorp. Ouders, kinderen en teamleden van de Kavre deaf school 
verzamelen zich op het schoolplein. Onder hen ook Krishna Priari , de 
directrice van de school. Zij mocht een onderwijsonderscheiding in 
ontvangst nemen voor de wijze waarop ze vorm geeft aan het onderwijs 
voor doven in Banepa. Een hele eer! De school telt nu 68 leerlingen, 
waarvan er 23 in het door ons gebouwde hostel wonen. De school en het 
hostel stralen, men ziet, dat er hier op een liefdevolle manier kinderen 
worden opgevangen.  
 
Nieuw bezoek aan projecten. 
Op 28 februari 2014 vertrekken twee van onze bestuursleden voor twee weken naar Nepal om de projecten te 
bezoeken. Alle vier de projecten zullen bezocht worden en actuele deelprojecten worden geevalueerd. Ook zullen 
alle sponsorkinderen bezocht worden! Mocht u een leuke kaart willen meegeven voor uw sponsorkind, stuur deze 
dan naar het adres van de stichting.  
Tijdens het bezoek zal er met name aandacht zijn voor het Achham project van het H.R.D.C. en bekijken we hoe we 
dove leerlingen, die klas twaalf hebben afgerond verder kunnen laten studeren binnen de reguliere universiteit. 
Wat betreft het Achhamproject van het H.R.D.C. zal er gekeken worden naar moegelijkheden om de bereikbaarheid 
van medische zorg voor de mensen in Achham te verbeteren. Op dit moment komen nog te veel kinderen na 
diagnosticering niet voor behandeling naar Banepa omdat de afstand te groot is en de kosten te hoog. Het is 
namelijk een reis van drie dagen bussen met overstappen op verschillende plaatsen.  
Via de mailinglijst binnen onze website zullen we u reisverslagen doen toekomen. Staat u nog niet op de mailinglijst 
maar wilt u toch onze reisverslagen ontvangen, geef uw e-mailadres dan door via het contactformulier van de 
website. 
 

 

Manav Sewa Sadan 
School for the deaf Naxal 

Kavre deaf school 
en het H.R.D.C. 

 
wensen u alle goeds voor 

het nieuwe jaar en 
bedanken voor uw hulp! 

 
Samen maken we  

het verschil! 
 
 

 

 


