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De Stichting Kumari werd in april 2002 in het leven geroepen met als doel kinderen met een 
handicap in de derde wereld een betere kans te bieden op opvang en/of onderwijs. Verder krijgt 
het geven van voorlichting aan scholen en groepen over de cultuur van de betrokken landen ook 
aandacht. 
 
Nu ligt dan de eerste nieuwsbrief voor u, waarin we u op de eerste plaats willen bedanken voor uw 
belangstelling, uw steun. Hierdoor hebben we de eerste stappen kunnen zetten op het pad, om 
twee scholen in Kathmandu, Nepal over langere termijn te steunen. Welke scholen zijn dit? 
 
De Welfare Society for the hearing Impaired 
verzorgt opvang en onderwijs voor dove en 
slechthorende kinderen.  
 

 
            leesles school voor dove kinderen            

The Life Development Center verzorgt opvang 
en onderwijs voor een groep verstandelijk 
gehandicapten. 
 

 
   buiten activiteit Life Development Center 

 
Donatie van de Juniorkamer Mergelland 
Onder het motto “een traditie vol traditionals” vond op zaterdagavond 31 augustus 2002 De 
Brand Revival Night plaats op de terreinen van café Noben te Berg en Terblijt. Muziek van U2, 
Tina Turner, AC/DC, Robbie Wiliams en Tom Jones werd ten gehore gebracht. Het publiek, dat in 
grote getale was toegestroomd, kon genieten van een wervelende show. De opbrengst was 
bestemd voor de projecten van Stichting Kumari. In december mochten we dan ook een forse 
cheque in ontvangst nemen. Nogmaals onze hartelijke dank!!! 
 
Reis december 2002 
In december brachten Monique Lemmens ( leerkracht Franciscusoord mytylschool) en Monique 
Derwig (voorzitter Stichting Kumari) een bezoek aan de projecten. Hier volgt een stukje uit het 
reisverslag van Monique Derwig: 
 
“Vandaag, Tweede Kerstdag, staat in het teken van inkopen doen. Voor vertrek uit Nederland kreeg ik van een aantal 
mensen een extraatje dat besteed kon worden als Kerstcadeau. In overleg met de adjunct directrice van de school voor 
dove kinderen gaan we met een aantal leerkrachten en een aantal moeders van de kinderen die een “scholarship” via 
Stichting Kumari krijgen boodschappen doen. Om half elf is onze jeep er. We gaan iedereen ophalen. Uit ervaring weet ik 
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inmiddels dat “vol” een uiterst rekbaar begrip is in deze landen. Iedere keer denk je:”Nu kan er echt niemand meer bij!” 
Maar nee hoor, vrolijk worden er nog mensen bij gepropt. De weg is vreselijk slecht en we hobbelen vrolijk met zijn 13  in 
een slakkengangetje naar Kirtipur. Opeens roept de moeder van Rashana.”Stop!”  We stappen uit. Een paar oude vrouwen 
bekijken de optocht, die door de straat trekt. Naar we later horen weet de hele buurt al dat we komen thee drinken bij 
Rashana thuis. Een paar kippen scharrelen rond een offerplaats, waar altijd wel wat rijst te halen valt. Rashana dribbelt 
vooruit en wijst ons waar ze woont. Achter haar moeder lopen we een smal trapje op naar de eerste etage. Hier worden 
alle schoenen uitgedaan. Dan weer een trapje op naar de volgende verdieping. Daar is de huiskamer en we worden 
uitgenodigd om op stromatten te gaan zitten. Je ziet dat de moeder van Rashana hard gewerkt heeft om haar huis zo 
netjes mogelijk te maken. Achtereenvolgens komen Rashana's oma, haar vader en haar broertje en zusje zich voorstellen. 
In de jeep hebben zich al de eerste gesprekken in woord en gebaar ontwikkeld en even later zit iedereen gezellig te 
kwetteren of te gebaren. Het valt me op dat Padma Ghimere, de moeder van Ishwor, erg goed de gebarentaal beheerst. 

 
Padma Ghimere koopt een sari! 

Dat is eigenlijk ook niet te verwonderen want alle vier haar kinderen zijn doof. 
Haar man heeft haar hiervoor in de steek gelaten en zij leeft nu met haar 
kinderen in armoedige omstandigheden. Ze heeft een prachtige uitstraling en 
maakt zeer zeker geen zielige indruk. Ze komt over als een intelligente vrouw, 
die positief in het leven staat. De moeder van Rashana heeft in de hele buurt 
bekers en bordjes geleend om al het bezoek van thee en lekkers te voorzien. 
Als alles op is, gaan we op pad om de boodschappen voor Rashana en haar familie 
te doen. De hele stoet trekt naar de hoofdstraat. Ik heb de vroegere 
leerkracht van Bal Kumari laten uitleggen, dat ik ook wil dat de moeders iets 
voor zichzelf kopen. Moeders hebben in Nepal een zware taak en mogen ook wel 

eens beloond worden. Er worden maten genomen voor een schooluniform. Aan Rashana wordt geduwd en getrokken. Ze 
ondergaat het aankleden en uitkleden lijdzaam. Af en toe trekt ze eens een lelijk gezicht om aan te geven dat iets 
schuurt of trekt. Verder kopen we een roze rokje, een hesje en een wit truitje, een witte maillot, schoenen, een sari voor 
de moeder, een omslagdoek voor moeder, oma en de vader. De gezichten spreken boekdelen, mimiek is internationaal. Dan 
nemen Rashana en haar moeder afscheid en gaan wij op pad naar Patan om de andere spullen te kopen. Iedereen wacht 
geduldig zijn beurt af. Binod, een van de kinderen, kijkt rond met zijn grote ogen. Zijn ogen zijn heel apart. Hij kijkt 
voortdurend schichtig in het rond en probeert gebaren op te vangen, situaties te doorgronden. Hij helpt waar hij kan. We 
kopen jassen, rugzakken, sari's, schooluniformen enz. Om half vier zijn we nog maar met zijn zevenen. Onze magen 
rammelen en ik trakteer op pizza in een restaurantje waar alle bedienden doof zijn. De obers zijn oud-leerlingen van The 
Welfare Society en er wordt heel wat af "gebaard". Eindelijk is dan Binod aan de beurt. Binod heeft wel een bed, waar 
hij in kan slapen maar zonder matras, dekens enz. Hij ligt gewoon op een houten brits. We kopen een matras, een kussen, 
een deken en een sprei voor hem en Kul Prasad. Hij zit dolgelukkig tussen de spullen in en wrijft er met zijn hand over. 
Kon ik maar met hem communiceren! Ik zou graag weten wat hij nu dacht. Gauri didi, de leidster van het hostel, krijgt als 
laatste vier stoelen voor haar hostel en …………………………. iedereen is "khushi!!" (blij).  
 
“Scholen helpen scholen”– prijs 
Met het project India-Nepal, dat in april 2002 in Franciscusoord Mytylschool gehouden werd en 
de bakermat was van de Stichting Kumari, hebben we deelgenomen aan de “Scholen helpen 
scholen”- wedstrijd. De prijs werd ter beschikking gesteld door de Stichting Wilde Ganzen. Op 
20 januari mochten we de eerste prijs voor primair onderwijs in ontvangst nemen. De geldprijs  
(€ 3000,-) zal gebruikt worden om het Life Development Center op te knappen en in te richten. 
Het centrum kan namelijk met steun van de Stichting Kumari verhuizen naar geschikter pand. 
 
Plannen voor de komende periode 
Dankzij de ondersteuning vanuit de Stichting Kumari kan het Life Development Center een nieuw 
gebouw gaan betrekken. Op dit moment wordt er naarstig gezocht naar een geschikte locatie. Zo 
gauw een nieuwe locatie bekend is, wordt u hier in woord en beeld over op de hoogte gebracht. 
Afhankelijk van de situatie in de wereld zal Monique tijdens de zomervakantie een bezoek 
brengen aan Nepal. Tijdens dit bezoek zullen ook de eerste gesprekken gevoerd worden over het 
opzetten van een leermiddelenfabriekje in de buurt van Kathmandu. Het doel zal zijn 
leermiddelen te produceren aangepast aan de vraag en de situatie ter plaatse. Hierover meer in 
een volgende nieuwsbrief. 
 
Voor nu een “Namaste!” en nogmaals onze dank voor uw steun en interesse. 
 
 


