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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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Stabielere situatie binnen projecten…. 
In de projecten waar we reeds langere tijd actief zijn, zie je langzamerhand een stabielere situatie ontstaan. Men is niet enkel gefocust 
meer op het overleven maar er komt ruimte vrij voor aandacht voor o.a. zaken, die te maken hebben met de acceptatie van gehandicapten in 
de Nepalese maatschappij. Iets wat anno 2014 nog heel hard nodig is. Zo nam de Kavre deaf school uit Banepa op 3 december jl. deel aan de 
zevende Wereld gehandicapten dag. Ook binnen S.E.R.C. en het H.R.D.C. werd bij deze dag stil gestaan. In het L.D.C. te Sankhu werden 
schrijvers en dichters uitgenodigd om een dag samen met de kinderen door te brengen en hierdoor begrip voor geestelijk gehandicapten te 
bevorderen. Super waardevolle initiatieven! 
 

          
 
Bezoek fysiotherapeuten op uitnodiging van Adelante kinderrevalidatie en stichting Kumari  

 

Tussen 5 en 20 november waren Yogendra Yadav en Prakash Thapa (beide fysiotherapeuten van het H.R.D.C.) en 
Kalpana Basnet (directrice en fysiotherapeut bij de S.E.R.C.-school) op uitnodiging van Adelante 
kinderrevalidatiecentrum en stichting Kumari te gast in Valkenburg voor een uitwisselingsprogramma rondom de 
werkwijze binnen de fysiotherapie, de behandeling van kinderen met CP en de implementatie van ergotherapie 
binnen beide instituten. Een en ander werd financieel mogelijk gemaakt door de stichting Vooruit. Hiervoor onze 
hartelijke dank! 
We mogen terugkijken op twee heel interessante en zinvolle weken. Plannen voor een vervolg zijn reeds gemaakt! 
 

 
 
Vanuit het Platform Wereldburgerschap 
te Valkenburg werden gastlessen 
gegeven op het Stella Maris College te 
Valkenburg. 

 
 
Er werden seminars georganiseerd rondom de 
werkwijze binnen de therapieën op Adelante. 

 
 
Natuurlijk was er ook ruimte voor 
ontspanning, hier een bezoek aan een 
uitvoering van de groep ‘Up with people.’ 

 
Wie zaait zal …….. 

 

Al enkele jaren wordt de Kavre deaf school bezocht door groepen jongeren van Global 
exploration. De studenten uit beide landen discussiëren onder meer over gezondheid en 
hygiëne. Het is mooi om te zien dat de nieuwe ideeën hierover zijn uitgemond in een eigen 
hygiëne programma van de Kavre Deaf school. Zowel binnen als buiten de school wordt er nu 
regelmatig opgeruimd en schoongemaakt door de jeugd! 
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Kleine meisjes worden groot…. 

 
 Sharda 2007 

In 2007 ontmoetten we voor het eerst Sharda Thapa, een doof 
meisje uit Dharan in het oosten van Nepal. In haar geboorteplaats 
werd enkel tot class 8 onderwijs aan doven gegeven. Maar Sharda 
had zo veel meer mogelijkheden! Stichting Kumari bood haar met 
hulp van sponsors de mogelijkheid om in Kathmandu verder te 
studeren. Na class 10 deed ze het SLC (school leaving 
certificate) examen en ging verder naar class 10 plus 2. 
Op het moment is ze gestart met haar bachelor opleiding in 
onderwijs. Zij wil haar leven wijden aan het lesgeven binnen het 
onderwijs aan doven.  
Als mensen wel eens vragen waarom we dit allemaal doen: nou 
daarom! Natuurlijk kunnen we geen garanties geven voor een 
toekomst maar we openen wel met hulp van onze sponsors deuren 
naar een betere toekomst! 

 
Sharda 2014 

 
Ook snoezelruimte in S.E.R.C. school te Kathmandu 
 

 
 

In februari jl. kwamen we via goede vrienden uit Engeland in contact met Kalpana 
en Anish Basnet, een jong echtpaar dat op een enthousiaste manier een school voor 
lichamelijk gehandicapte kinderen in Kathmandu runt: Special Education and 
Rehabilitation Center for disabled children. De school met een kleine 70 
leerlingen, is gestart in 2009 en gesitueerd in een rustige wijk van Kathmandu. 
Aangepast onderwijs en therapeutische opvang worden gecombineerd. 
We waren sterk onder de indruk van hun enthousiasme en vakkundigheid. Er werd 
al gauw gesproken over mogelijkheden tot samenwerking tussen het S.E.R.C. en 
stichting Kumari met name in verband met de plannen om actief te gaan worden in 
het verre westen van Nepal, waar zorg voor gehandicapte kinderen geheel 
ontbreekt.  
Tijdens het bezoek afgelopen november dat Kalpana aan Adelante 
kinderrevalidatiecentrum bracht, werd ook de Maasgouw school te Maastricht 
bezocht. Men wil namelijk binnen de S.E.R.C.-school een snoezelruimte inrichten en 
waar kun je hier beter over geïnformeerd worden als binnen de Maasgouwschool.  
Al eerder mochten we van de Maasgouw donaties ontvangen vanuit opbrengsten van 
Kerst- en Paasactiviteiten. Dit keer zal het geld gebruikt worden voor het 
inrichten van een snoezelruimte binnen het S.E.R.C. 
Natuurlijk gaan we ook bij het L.D.C. in Sankhu, waar we al in 2010 zo’n ruimte 
inrichtten,  een kijkje nemen om ervaringen met betrekking tot de snoezelruimte 
te delen. 

 

Herinnert u zich …….. 
 

 
 

Bharat, vier jaar oud, die in februari jl. met onze hulp uit 
het westen van Nepal werd gehaald. Vanwege zijn 
klompvoetjes kon hij niet lopen. Yogendra Yadav, 
fysiotherapeut binnen het HRDC, behandelde hem. Tijdens 
het bezoek van Yogendra aan Nederland in november jl. 
kregen we een laatste update: Bharat is ondanks de ernstige 
klompvoetjes zeer succesvol behandeld via de Ponsetti 
methode. Hij loopt en ….kan nu naar school! Komend jaar 
zullen we hem gaan opzoeken in zijn eigen leefomgeving!  
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Nieuwe studenten van Zuyd Hogeschool vertrekken in februari 2015 naar Nepal 

 
informeel etentje om kennis te maken! 

Dorothé, Svenja, Lisa en Hannah vormen de tweede groep enthousiaste 
ergotherapie studenten van Zuyd Hogeschool te Heerlen, die hun thesis/ 
afstudeeropdracht gaan schrijven in Nepal over de implementatie van 
ergotherapie binnen kinderrevalidatie. Ergotherapie is in Nepal nog een weinig 
bekend vakgebied. Zij zullen eind februari naar Nepal reizen en twee van hen 
zullen gaan werken binnen het H.R.D.C. en twee binnen S.E.R.C. school.  
Vorig jaar heeft Juliane Brosinsky (studente ergotherapie) de beginsituatie in 
kaart gebracht, nu zal er onder leiding van mevr. R. Janssen van Zuyd 
Hogeschool, inhoud aan het programma gegeven gaan worden. 
 

 
Plannen voor nieuwe stappen in het westen van Nepal 
In februari 2015 zullen de projecten weer bezocht worden. Tijdens dit bezoek zal het op te zetten project in het westen van Nepal de 
grootste aandacht krijgen. Samen met het H.R.D.C. en de S.E.R.C.-school zullen we zaken verder gaan uitwerken. De nood in dit 
ontoegankelijke deel van Nepal is zo groot, dat we hier als stichting iets moeten doen. 
 

 
Kamala voor behandeling 

 
   Kamala na behandeling 

Dit opdat kinderen als Kamala BK eerder gediagnosticeerd en 
behandeld kunnen worden. Nu was ze twaalf jaar voordat ze de 
behandeling kreeg waardoor ze normaal kon leren lopen. 
Door een tweetal donatie, die we onlangs mochten ontvangen, 
kunnen we in ieder geval met het project in het westen van 
Nepal echt van start gaan.  
 
 
 

          
Platform Wereldburgerschap organiseerde tweede Festival Mondial 
Op 9 november 2014 heeft het tweede Festival Mondial plaatsgevonden in de Polfermolen te Valkenburg.  
Wederom waren dans en zang vertegenwoordigd in de vorm van optredens van de Kids van Cosy Corner en Ritmo Voerendaal. Met zang van 
Belcanto Resonance en Tuta Musica. Het internationale tintje werd nog versterkt door een optreden van de bekende groep: Up with People 
International. Bezoekers konden genieten van een hapje, een  (Fairtrade) drankje en er bestond de mogelijkheid tot  het kopen van 
producten uit de wereldwinkel of meegebracht door de diverse stichtingen. 
De dag werd om half zes afgesloten met een vredetocht vanuit de Polfermolen naar het Openluchttheater waar door de internationale 
gasten een vredewens werd uitgesproken. Een mooie dag waar we met trots op terugkijken. 
 

 
onze gasten gaven info over Nepal 

  

     
Up with people in het Openluchttheater 
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Kerstwensen, rapporten en informatie en een 
welgemeend dank je wel! 
 
December is de maand van de goede wensen. Ook dit jaar kwamen heel 
wat kunstwerkjes en ontroerende verhalen van onze sponsorkinderen 
richting Nederland.  Jammer genoeg kunnen we ze niet allemaal laten 
zien. 
 
Als stichting willen we ons aansluiten bij al die goede wensen voor het 
nieuwe jaar! We kunnen u niet vaak genoeg bedanken voor uw hulp groot 
of klein. We hebben ze hard nodig om ons werk te kunnen blijven doen!  

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen 
rondom stichting Kumari via onze Facebook 
pagina en website www.stichtingkumari.nl 


