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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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Begin maart werden onze projecten weer bezocht. Zoals iedere keer was ook dit bezoek heel indringend. De beelden van 
alle ontmoetingen, van de kinderen maar ook van bijv. de chaos op straat staan nog steeds op het netvlies gegrift. 
Terug thuis is het goed om de projecten de revue te laten passeren en bijzonderheden kenbaar te maken: 
 
Life Development Center in Sankhu 
Het team weet als geen ander het tehuis en de school piekfijn in orde te houden. Chapeau voor het team en de leiding want dit is geen 
makkelijk zaak bij deze groep zwaar geestelijk gehandicapte kinderen/ bewoners. 

 
 
          Mamata en Ritesh! 

Hier wordt met hart voor de 
kinderen gewerkt! 

 
 

Jammer is dat het tehuis steeds meer 
ingebouwd wordt door andere huizen. Ook 
de basisschool naast het centrum bouwt 
verdieping na verdieping op hun school.  
Zoals altijd heeft ook dit nadeel ook weer 
zijn voordelen: de weg is beter geworden, 
er is nu een vaste electriciteitslijn tot aan 
het tehuis, op de hoek is een winkeltje 
gekomen…… 

 
In de groente tuin worden nog steeds met 
veel succes allerlei soorten groenten 
geteeld. De kinderen helpen hier vlijtig 
mee. 

     Pim Bink in actie 
 
Omdat het voor het team erg moeilijk is om 
een tandarts in de buurt te vinden , die kan 
werken met deze doelgroep, zijn we heel 
blij dat Pim Bink zich bereid heeft 
verklaard om half april een bezoek te 
brengen aan het LDC voor een tandcontrole 
ter plekke. Pim woont in de buurt van 
Chitwan en organiseert ‘ dental camps’ . Ik 
ben er zeker van dat hij makkelijk kan 
werken met onze kids. 

 
Steeds proberen we de activiteiten binnen de projecten, die we ondersteunen aan elkaar te 
linken. Zo wordt er binnen de Kavre deaf school door een groep dove vrouwen herbruikbaar 
stoffen maandverband gemaakt. In het LDC moet er steeds maandverband gekocht worden, 
best een grote onkosten post. Nu zijn beide projecten geholpen!                                

 
  

 

De school for the deaf in Naxal groeit en groeit. Men heeft op het moment ruim 470 
leerlingen. Er wordt onderwijs geboden vanaf prep 1 tot class 10+2 en sinds enige tijd volgen 70 
leerlingen de bachelor opleiding onderwijs of sociologie. 
We sponsoren hier 27 leerlingen. In het private hostel hadden we een gesprek met de kinderen die 
een full scholarship krijgen, dat wil zeggen dat we voor hen school en hostel vergoeden tot een 
bedrag van €30,-. Dit bedrag dekt niet volledig de kosten, maar we zijn als stichting van mening dat 
het niet goed is om ouders geheel hun verantwoordelijkheid te ontnemen.  

 
 
De Kavre deaf school in Banepa: De school met hostel voelt aan als een warme deken. De sfeer is top! Het hostel draait goed 
onder de bevleugelde leiding van Bal Kumari, de nieuwe huismoeder. Er zijn verschillende nieuwe leerlingen en het is een plezier om te zien 
hoe snel ze leren communiceren. Krishna Prairi vraagt of we twee nieuwe kindjes uit een zeer afgelegen gebied kunnen opnemen in het 
hostel. De ouders durven het broertje en zusje niet naar school/ het hostel te brengen omdat ze geen geld hebben. Normaal gesproken 
zoeken we eerst een sponsor en dan laten we de kinderen pas komen, maar hier maken we een uitzondering.  

DUS ALS ER IEMAND EEN FULL SCHOLARSHIP OP ZICH WIL NEMEN!!!!! 
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Om het gehoorapparaatjes project nog meer stevigheid te geven, gaan we proberen om via de 
P.U.M. een audicien en een logopediste in te schakelen. Zij zullen het team moeten gaan trainen. 
P.U.M. beschikt over een netwerk van ruim 3000 vrijwilligers die jaarlijks wereldwijd meer dan 
2.000 projecten uitvoeren. 

 
 

 

Tijdens de boekenweek van 2012 voerden de 
kinderen van Adelante actie om in de Kavre deaf 
school via My Book Buddy een bibliotheek kast te 
vullen met boeken. Deze boeken worden intensief 
gebruikt. Iedere week gaan de groepen naar de 
bibliotheekruimte en wordt er druk gelezen in de 
boeken. Lezen betekent hier lezen in gebaren. Voor 
hun taalontwikkeling is het enorm belangrijk om 
veel te lezen. Veel leerlingen zijn in de afgelopen 
periode echte boekenwurmen geworden!  

 
HRDC in Banepa  
De eerste drie kinderen uit het Far West zijn naar Banepa gebracht om behandeld te worden. Vorig jaar hebben we deelgenomen aan een 
mobile camp in dit gebied. Veel kinderen moesten ter behandeling naar Banepa komen.  In het afgelopen jaar werd echter duidelijk dat de 
afstand (ruim 600 km) een grote struikelblok was. Voor de mensen in dit gebied, die vaak nog nooit uit hun dorp weggeweest zijn, is het 
alleen reizen onmogelijk. Daarnaast zijn de kosten ook te hoog voor deze mensen, die maar amper in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Daarom heeft stichting Kumari in samenwerking met Adelante zorggroep met hulp van het Hoeve Zadoksfonds een start gemaakt met het 
begeleid reizen. De eerste drie kinderen kwamen tijdens onze reis in Banepa aan voor behandeling: 
 

   
Manisha, twee jaar, met brandwonden aan 
haar linkerbeen, zal na behandeling weer 
goed kunnen lopen 

Bharat, vier jaar, met klompvoetjes aan 
beide kanten. Hij kan nu niet lopen, over 
drie maanden wel! 

Sita Ram, 14 jaar, brandwonden in nek en 
gezicht, zal na behandeling zijn hoofd 
beter kunnen bewegen en zijn mond sluiten. 

 
Het streven is om dit jaar de wachtlijst van kinderen uit de far West, die op de OK lijst staan, weg te werken. 

 
Khagendra,een tehuis voor lichamelijk gehandicapten in Jorpathie is ons vijfde project geworden. Hier zullen we een tweetal jongens 
met een dwarslaesie gaan sponsoren. Laxman (links), oud patiënt van het HRDC en Ajmat (rechts), nog steeds patiënt in HRDC. 

 

Beide jongens zouden een gewisse dood tegemoet gaan als 
ze naar huis moeten gaan. De intensieve zorg die hun 
verlamming met zich mee brengt, kan men hen thuis niet 
geven. Binnen Khagendra kan deze zorg wel geboden 
worden. Naast zorg kunnen de jongens ook weer onderwijs 
volgen in de naast het tehuis gelegen school. 
 
  

Kent u hem nog? 

 

Suman leerden we kennen in juli 2010 
tijdens de reis met leerlingen van 
Adelante-zorggroep en Stella Maris 
college. Te vroeg geboren, een 
hartprobleem, ondervoed, levend in 
erbarmelijke omstandigheden. 
Door het gezin te laten verhuizen, hun 
schulden te saneren, medische hulp te 
bieden, staat hier nu een manneke van bijna 
vijf jaar op weg naar school!  

 


