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Bezinning 

 

In maart werden de projecten in Nepal weer bezocht. Kort voor vertrek stond er in het Eindhovens dagblad een 

artikel met de titel “Een wandelende portemonnee in Nepal.”  Een artikel waarin de auteur rapporteerde over de 

„gevaren‟ van het goed bedoelde helpen in ontwikkelingslanden zoals Nepal. Het artikel  veroorzaakte nogal wat ophef 

in de wereld van de goede doelen. Zelf vonden wij het een heel goed artikel.   

Ook wij vinden dat je als stichting altijd kritisch je eigen handelen moet bekijken. Steeds proberen om zo goed 

mogelijk de vertaalslag naar de Nepalese cultuur te maken. Iets dat je leert met vallen en opstaan. 

Geven we niet te veel, maken we mensen niet gemakzuchtig. Krijgen maakt soms ook in de ontwikkelingslanden 

hebberig.  

Is datgene wat wij vanuit ons westers denken als goed betrachten ook in de situatie ter plekke goed? Durven we ook 

eens „nee‟ te zeggen op een aanvraag voor hulp? 

Het bezoek in maart jongstleden was intensief, van uur tot uur vol gepland want om zaken te regelen in Nepal heb je 

tijd, geduld nodig. Het bezoek was een bevestiging dat we het als stichting goed doen.  

Voor 114 gehandicapte kinderen maken we duidelijk een verschil in opvang en onderwijs 

en dat is toch ons belangrijkste doel! 

In deze nieuwsbrief willen we u bijpraten over de stand van zaken rondom onze projecten. Ofschoon u op onze 

website (www.stichtingkumari.nl ) ook alle informatie kunt vinden, hebben we er toch voor gekozen om u ook door 

middel van een papieren nieuwsbrief te informeren. Deze nieuwsbrief vindt u tevens op onze website als PDF 

bestand, vertaald in Duits en Engels. 

 

Life Development Center/ Manav Sewa Sadan 
 

Na een gewenningsperiode voor zowel kinderen als team loopt het tehuis nu prima! De 

inzet van de teamleden blijft waardering oproepen. Men vertelde ons dat met name 

de zwaar gehandicapte kinderen in deze omgeving beter functioneren. Het licht, de 

ruimte, de kleuren, de rust hebben het gewenste effect. Dit mochten we ook zelf 

ervaren toen Anjana (een zwaar geestelijk gehandicapt en autistisch meisje dat 

vroeger nauwelijks contact maakte) ons echt aankeek, ons een stralende glimlach gaf 

en naast ons kwam zitten. Op een van de momenten dat we op bezoek waren, kwamen 

een aantal kinderen net onder de douche vandaan. Schoon, fris zonder buiten te 

staan bibberen! Door de watertank hebben we voldoende water in het LDC! 

 
Ricky Winnemuller (bestuur) nam Pratiksha en Pipin mee op een kleine wandeling. 

Iets dat op de vorige locatie niet mogelijk was. Nu kan dat gemakkelijk gedaan 

worden. Zelfs kon Ricky hun handen los laten en hen een stukje vrijheid geven. 

Beide renden met de armen in de lucht een stuk vooruit, van ver hoorden we de 

twee gillen van blijdschap. Een paar voorbeelden van vooruitgang, maar zo zijn er 

nog veel meer! 
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Op het gehuurde land staan de bloemkolen en aardappels. Rekha wijst ons trots de zaaibedden met het zaadgoed uit 

Nederland. Het menu wordt nu iedere dag aangevuld met heerlijke verse groente. De bloemkool oogst was zo groot 

dat men zelfs een hele partij op de lokale markt kon verkopen. 

 

Minder geluk hebben we met het kippenproject. 

Na een voorzichtige start met een tiental 

kippen bleken ze een ziekte te hebben, die er in 

een paar dagen voor zorgde dat er nog maar één 

kip en vier kuikens over waren. Men is bang dat 

de bewoners van het tehuis ook ziek worden. 

Even hebben we nog overlegd of ze niet geiten 

of een koe wilden, maar we merkten direct dat 

men er niet echt voor koos. Dus niet doen! 
   Sita maakt de bloemkolen schoon                           met liefde worden de plantjes verzorgd 

 

Het bezoek dat Ricky samen met Rekha aan een instituut voor geestelijk gehandicapte kinderen in Pokhara bracht 

werpt ook zijn vruchten af. Overal herkennen we ideeën die er in Pokhara zijn opgedaan! 

 

School voor doven Naxal 
 

De „School for the deaf.‟ in Naxal biedt onderwijs aan meer dan 

driehonderd dove kinderen. Op het moment sponsoren we hier 28 

leerlingen. Een gedeelte van de gesponsorde leerlingen woont in een 

van de drie hostels die kinderen van deze school opvangen. We 

brachten dit maal een bezoek aan het „private hostel‟ , waar acht van 

onze leerlingen wonen. Voor Binod, uiterst rechts op de foto, was het 

een spannende tijd. Hij deed dit keer zijn eindexamen. Hij vertelde 

ons dat hij na dit schooljaar terug naar Pokhara gaat, waar zijn vader 

woont. Zijn vader is ziek en kan het boerenbedrijfje van de familie 

niet zelf verzorgen. Binod‟s hulp is nodig! Nu vraagt men ons wel eens: 

“Is het niet frustrerend dat de kinderen na afsluiting van hun 

schoolperiode geen goede baan vinden?” Natuurlijk zou je graag willen dat al onze leerlingen een leuke baan vinden 

maar de jaren op school waren zeer zeker niet voor niks. Binod heeft de afgelopen jaren met onze hulp onderwijs 

genoten en staat toch heel anders in de wereld dan voorheen. Dat is zijn en onze winst! Nu is de tijd gekomen om zijn 

familie te helpen. 

 

School voor doven in Banepa 

 

De bouw van het hostel vordert gestaag. 

We hopen dat binnen enkele maanden 20 kinderen hun 

intrek kunnen nemen in het gebouw. 

Op de foto een beeld van de stand van zaken op het 

moment. We bouwen de volgende ruimtes aan: 
1. kamer voor het echtpaar dat zorg gaat dragen voor 

de kinderen. Hiernaast liggen de toiletten die we 

vernieuwd hebben. 

2. eetkamer 

3. keuken 

4. toiletten en douches voor de leerlingen van het hostel 

5. slaapkamers 

6. opslagruimte 

7. wasplaats 

8. dakterras 
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Bezoek kinderen die straks in het hostel zullen wonen 

 

Graag wilden we de leefomstandigheden bekijken van de kinderen die straks in ons hostel zullen wonen. 

Dus trekken we op een morgen samen met Krishna Priari (directrice) Dinesh ( bestuurslid school) en drie kinderen 

(Sunita, Sarita en Nirajan Nepal) erop uit om de ouders van de kinderen te bezoeken. Na een bustocht van anderhalf 

uur stapt de vader van de drie in. We hobbelen verder. De weg wordt steeds slechter en onze chauffeur weigert 

door te rijden. Hij is bang dat de as van de minibus breekt. Dat wordt dus lopen….. Na drie en een half uur klimmen 

bereiken we het dorpje waar we hartelijk worden ontvangen door de familie. Jammer genoeg hebben we niet veel tijd 

om het leven echt mee te maken. 

 

        
   het huis van de familie Nepal                                                   samen op de foto 
 

Na wat gedronken en gegeten te hebben, moeten we de terugtocht weer aanvaarden want het is nog zeker twee uur 

steil naar beneden. Deze weg moeten de kinderen ook afleggen als ze naar school of naar huis gaan. Nu wonen ze 

tijdelijk in een hostel bij een reguliere school, waar niemand gebarentaal spreekt en ze met tien dove kinderen in een 

kamer gepropt leven. 

 
Ook bezoeken we het kamertje waar Subadra en Shiva  

(beiden doof) wonen. Subadra zorgt al een hele tijd voor 

haar jongste broertje. Haar vader werkt in Kathmandu 

en komt slechts af en toe op bezoek. Samen wonen de 

twee kinderen in een kleine kamer in de buurt van de 

school. Met krantenpapier hebben ze muren verfraaid. 

Shiva heeft ook geholpen door kleurplaten in te kleuren, 

die hij trots aanwijst. Ik vraag aan Subadra of ze ‟s 

nachts niet bang zijn zo alleen in de kamer. Ze knikt 

bevestigend en vertelt dat ze dan dicht tegen elkaar in 

het bed kruipen. Ook Subadra en Shiva zullen in het 

hostel een plekje vinden. 

 
   op bezoek bij Subadra en Shiva 

 

Gehoorapparaatjes project in Kavre deaf school 
 

Vorige zomer bracht Celeste Dorio (deelneemster Global Exploration reizen en zelf ook gehoorgestoord) een hele 

partij gehoorapparaatjes mee naar Nepal. Wij mogen die gaan gebruiken in onze projecten. Gehoorapparaatjes kun je 

niet zo maar uitdelen. Zo‟n project vraagt de nodige voorbereiding. Het duurde even voordat we een audioloog en 

logopediste vonden. Dit gebeurde met hulp van Rob Rose van Trifc org (een organisatie uit Amerika die ook in Nepal 

actief is) en met de jongeren van de Rotary van Patan. Tijdens ons bezoek konden de audioloog en de logopediste bij 

de helft van de leerlingen een audiogram afnemen en de oren globaal controleren. De gegevens werden door ons 

verwerkt in dossiers die we terug in het Limburgse land bespraken met Martin Stollman van het Adelante 

Audiologisch centrum in Hoensbroek . Dit centrum heeft hulp toegezegd bij de opzet van het project. Stapje voor 

stapje proberen we het zo goed mogelijk vorm te geven.  
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   Keshav  (audioloog) neemt een audiogram af bij Sarita                                   Ruchi (logopedist) controleert de oren van Rabina 

 

Suman  

 

Door de extra zorg die Suman de laatste maanden 

krijgt gaat hij goed vooruit. Hij ziet er heel anders uit 

dan op die dag in juli toen we hem tegenkwamen op de 

trap die naar boven leidt uit het Tibetaanse 

vluchtelingen kamp. Hij is natuurlijk nog heel teer 

(anderhalf jaar met een gewicht van 6 kilo 700 gram). 

We bezochten samen met zijn pleegmoeder de  

hartspecialist in het Gangalal ziekenhuis in Kathmandu. 

Men is tevreden maar hij moet nog aansterken.  

Zijn pleegouders zijn inmiddels verhuisd naar Banepa 

nadat hun financiële problemen geregeld zijn. Zij 

zullen de zorg op zich nemen voor de dove kinderen van 

het hostel. In ruil hiervoor kunnen zij in het hostel 

wonen. Ganga heeft hiernaast voldoende tijd om voor 

Suman en Shaksi te zorgen. Zijn pleegvader Sagar, 

zoekt op het moment met hulp van vrienden van ons een baan.                      Ganga met de kleine Suman 

 

Donaties 

 

Al deze dingen kunnen we enkel doen met de hulp van al de mensen, die ons een warm hart toe dragen. Naast de vaste 

donaties waarvan de sponsoring van de kinderen gefinancierd wordt, krijgen we ook vaker onverwachte donaties: een 

donatie in plaats van een cadeau bij een afscheid; bij iedere doos sigaren die haar man koopt, een euro voor onze 

kinderen; de kapper zegt “Je hoeft niet te betalen, gebruik dat geld maar tijdens jullie reis!”;  de inleefmaaltijd 

binnen Adelante zorggroep;  communicanten die hun beste beentje voor zetten om een donatie te kunnen doen………… 

Allemaal hartverwarmend! We hebben u allemaal nodig om te kunnen blijven zorgen en…….. in de toekomst willen we 

liefst nog meer gehandicapte kinderen een betere opvang garanderen 

 

Nieuwe groep sponsorkinderen 

 

Op onze website vindt u een rubriek „Kinderen zoeken 

een sponsor.‟  In deze rubriek zullen spoedig nog meer 

kinderen zich aan u voorstellen. Hier al een paar foto‟s 

want gezichten zeggen zoveel meer! 

                     

 
 

 

 

   


