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Update bouwproject in Sankhu 
 

 
Het was een heel speciaal en emotioneel moment toen in maart tijdens het laatste bezoek aan de 
projecten de eerste steen gelegd kon worden voor ons nieuwe gebouw van het LDC in Sankhu. Na vele 
overlegmomenten met de architect voor en tijdens deze reis kon eindelijk de knoop worden 
doorgehakt. Ofschoon nog niet het hele bedrag binnen was/is, konden we de volgende stap wagen in het 
bouwproces. De hulp van Rene Veldt van de stichting Veldwerk was hierbij onontbeerlijk. Samenwerking 
tussen verschillende organisaties als Noble house, The New Life Center, stichting Veldwerk biedt de 
mogelijkheid om kennis en kunde te delen; elkaar te inspireren. Wekelijks is er contact met het LDC en 
onze architect met betrekking tot de bouw. Hieronder een aantal opnames, die we maakten of kregen 
toegezonden. 
 

       
De ommuring klaar december 2008 

        
Eerste steen gelegd februari 2009 

 

       
 

Om kosten te drukken worden rotsblokken  
verwerkt in de fundering 

       
 

De fundering voor de benedenverdieping  
wordt gelegd in juni 2009. 
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Nieuwe school toegevoegd 
 
Tijdens het laatste bezoek aan de projecten kregen we vanuit de Welfare Society of the Hearing 
Impaired, waar we al jaren mee samenwerken, het verzoek om ondersteuning te bieden aan studenten 
van de Kavre school voor dove en slechthorende kinderen in Banepa. Deze kleine school ligt op ongeveer 
een uur rijden van Kathmandu en biedt aan 80 leerlingen onderwijs. Voor zes studenten hebben we 
inmiddels een sponsor kunnen vinden. Tijdens ons volgend bezoek aan Nepal wordt deze school bezocht. 
Dit brengt het aantal kinderen dat door uw sponsoring een beter bestaan ontvangt op ruim 75. 
In onze volgende nieuwsbrief een uitgebreid verslag over deze school! 
 
 
Global Exploration steunt Stichting Kumari 

 
Op 14 juli vertrekt de eerste groep studenten die deelnemen aan de 
reis georganiseerd door Global Exploration naar Kathmandu. Het 
team van Global Exploration geeft al een aantal jaren met hun 
activiteiten gehoor aan de oproep van het ministerie van Buitenlandse 
zaken om jongeren in contact te brengen met ander culturen. 
Hierdoor worden er bruggen geslagen in onze multiculturele 
samenleving. Zo werd er in de afgelopen jaren een bezoek gebracht 

aan Peru, Tanzania en India. Zestig studenten van het Sint Maartenscollege in Maastricht en het 
Trevianum in Sittard zullen tijdens deze reis een bezoek brengen aan onze projecten. Hier zullen ze 
kennismaken met het dagelijkse leven van de kinderen in "The school for the deaf" en het "Life 
development centre." beide in Kathmandu.  Naast de cultuur zal de positie van de gehandicapte in Nepal 
centraal staan. Tevens zullen de leerlingen letterlijk een steentje bijdragen aan het bouwproject in 
Sankhu. 
Meer informatie vindt u op de website van Global Exploration:  www.global-exploration.nl en op onze 
eigen website www.stichtingkumari.nl De reis is te vervolgen op www.moniquederwig.waarbenjij.nu  
 
Jayme Xaya 
 
Begin april werden wij benaderd door Jayme Xaya; zanger en componist 
uit Valkenburg. Jayme zette al vroeg zijn eerste stappen in de wereld 
van de muziek. Op acht jarige leeftijd componeerde hij zijn eerste lied 
en met elf had hij zijn eerste band. Sindsdien vormt muziek zijn leven en 
treedt hij op in binnen- en buitenland.  
Vorig jaar bracht Jayme “De Valkenburgsong.” op de markt. In deze 
speciale briefkaarteditie bezingt hij het stadje Valkenburg. Hij bood ons 
aan om ons bouwproject in Nepal in 2009 te ondersteunen. De CD is in 
veel zaken in Valkenburg te koop en bij Stichting Kumari voor de prijs 
van €3,99 
 
Vrijwilligers 
 
Het is bijna een jaar geleden dat Teunis van Oosten als eerste vrijwilliger vanuit de stichting Cross 
Borders binnen het LDC ging werken. Na hem volgden Ricky, Eva, Martijn en Marie Jeanne. Hun 
aanwezigheid werd als heel positief ervaren door zowel het LDC als door ons. Vele zaken konden met 
hun hulp worden aangepakt. Zo startte Teunis onder meer het snoezelproject, pakte Ricky de 

http://www.stichtingkumari.nl/�
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voedingssituatie aan, ontwikkelden Eva en Martijn dossiers en worstelde Marie Jeanne met de schurft 
epidemie die 10 kinderen van het LDC kwelde.  

Ricky zal volgend jaar weer voor vier maanden gaan werken en de 
verhuizing naar het nieuwe gebouw coördineren. Terugkijkend op 
afgelopen jaar kunnen we concluderen dat de keuze om te gaan 
samenwerken met Cross Borders een goed besluit was. Jimi van 
Oostrum, die als vertegenwoordiger van Cross Borders zaken rondom het 
vrijwilligerswerk regelt, zorgt voor de nodige afstemming.  
 
 

Kumari dag gepland in november 
 
In het kader van het Global Exploration project zal in november een groep vertegenwoordigers uit 
Nepal en India een bezoek brengen aan Nederland. Ritesh Manandhar van het LDC zal ook deel 
uitmaken van deze groep. Tijdens de reis in februari is er contact opgenomen met de directeur van de 
school waar Ritesh nu een opleiding Social management volgt. Een opleiding die wij financieren met het 
oog op zijn latere leidinggevende functie binnen het LDC. Zijn school moet natuurlijk toestemming 
verlenen voor een reis buiten de vakanties. Hier in Nederland zal hij kennismaken met de 
gehandicaptenzorg in Franciscusoord in Valkenburg en tyltylschool de Maasgouw te Maastricht. 
Tijdens zijn verblijf zal er een Kumaridag georganiseerd worden om u als sponsor / geïnteresseerden 
te laten kennismaken met Nepal en op een speciale manier met onze projecten. Hierover op een later 
tijdstip nog meer informatie. 
  
Ondersteuning vanuit Zwitserland 
 
Van 2002 tot 2008 waren we in staat om met behulp van een sponsoring de salarissen van de teamleden 
van het LDC te verhogen. Een activiteit van onze stichting die hard nodig was. Het werk is namelijk 
enorm zwaar. Een bijkomend voordeel was dat er nauwelijks verloop in samenstelling van het team was 
in de afgelopen jaren. Jammer genoeg hield de sponsoring in januari 2009 op. We zijn dan ook heel blij 
dat we in Zwitserland een nieuwe sponsor hiervoor gevonden hebben. Ganz herzlichen Dank für Ihre 
Spende Herr Dürig! 
 
Acties 

Studenten van het Sint 
Maartenscollege te Maastricht 
en Trevianum te Sittard zijn 
druk doende om hun reis met 
Global Exploration naar Nepal 
voor te bereiden. Hun sponsor-
werving verloopt zeer succes-
vol. In het weekend van 12/13 
juni kwam de hele groep 

deelnemers op de Heikop te Brunssum bij elkaar. Hier presenteerde Jayme Xaya het nieuwe lijflied 
van Global Exploration: “Together one World!”  Op de foto ziet u Jos Smeets, die het eerste 
exemplaar van de CD overhandigd krijgt van Jayme Xaya en de groep studenten van het Sint 
Maartenscollege bij hun presentatie. 
                 
Communicanten uit Berg en Terblijt, Vilt en Roermond brachten in hun dankviering een mooi bedrag bij 
elkaar dat zal worden gebruikt binnen het bouwproject. Binnen alle drie de scholen verzorgde onze 
stichting een mooie voorlichtingsbijeenkomst over Nepal. Ook nu weer wist Nepal de kinderen ademloos 
te boeien. 
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Na slechts eenmaal een bezoek te hebben gebracht aan Nepal wist deze 
topfotograaf met zijn beelden, zorgvuldig uitgekozen muziek en teksten een 
schitterende impressie te geven van de schoonheid van Nepal. Het lukte hem 
om zoals hij zelf omschrijft op zijn website “met grote zintuiglijke 
ontvankelijkheid de indruk en sfeer van één enkel moment weer te geven.” 
Het is de moeite waard om waar mogelijk een presentatie van hem bij te 
wonen. Informatie is te verkrijgen via www.guus4ever.com 
Tijdens al zijn toekomstige presentaties zal Guus de mensen informeren 
over onze stichting! 
Indien mogelijk zal hij een presentatie verzorgen op onze stichtingsdag 

 
Via de Golfclub Meerssen mochten we dit jaar een mooie donatie van dhr. J. Pabst in ontvangst nemen. 
En een zestigste verjaardag leidde eveneens tot een mooie donatie!  
 
Allemaal héél hartelijk bedankt!  
 
Acties die nog op stapel staan: in september/oktober zal er een grote actie gevoerd worden in het 
filiaal van  Albert Heijn te Valkenburg, in oktober zijn we tevens het goede doel bij het jubileum van de 
Maasgouw. 
 

              
 
 
 
 
Wilt u zelf een inzamelingsactie organiseren bij uw bedrijf/vereniging of 
school? Wij begeleiden en/of ondersteunen u graag bij uw acties. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Monique Derwig 
(043-6010214) 
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