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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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Bezoek aan projecten maart 2013 
Tijdens dit bezoek stond het mobile camp naar Achham, een van de meest westelijke districten van Nepal boven aan ons lijstje 
van activiteiten. Om een goed beeld te krijgen van de situatie in dit afgelegen deel van Nepal gaan we als bestuur mee. In de 
komende jaren gaan we proberen om hier een project op te zetten want een ding is zeker hulp is hier heel hard nodig. Ieder leven 
van een kind dat we positief kunnen beïnvloeden is er één!  
 

 
 
Hier volgt een stukje uit het reisdagboek, dat de noodzaak voor hulp duidelijk aangeeft: 
 
”Om half negen komen de eerste mensen bij het gebouw aan waar het 'camp' gehouden wordt. Het team, bestaande uit een arts, fysiotherapeut, 
orthopedisch instrument maker, administratieve mensen, gaat aan de slag. Wij mogen meekijken en helpen. De hele dag een bewijs dat men hier 
met veel minder veel meer doet dan bij ons in Nederland. Er worden 103 kinderen gezien. Kinderen met klompvoetjes, spastische kinderen, een 
jongen met de ziekte van Duchenne en wat trauma gevallen. Ik krijg het ene na het andere verhaal te horen. Het is af en toe slikken als je ziet 
hoe verschillend de kansen van een kind met een lichamelijke handicap hier zijn vergeleken met die van kinderen met een handicap in 
Nederland. Ik wordt geraakt door het verhaal van een jong meisje dat net een baby’tje heeft gekregen dat maar één neusgat heeft en één oogje. 
De ogen van de moeder zal ik nooit vergeten. Zelf nog een kind, wanhopig, verlegen maar met zoveel liefde voor haar net geboren kindje. 
Indrukwekkend om te zien hoeveel pijn deze kinderen kunnen verdragen. Pinnen verwijderen.....ik vraag welke verdoving gebruikt wordt......men 
kijkt me vreemd aan en de pinnen worden zonder verdoving eruit getrokken. Terwijl ik het kleine meisje vast houd en voel hoe ze zweet, kijkt ze 
me met een stralende glimlach aan.” 
 
LDC: Oogsten 
De bewoners van het LDC waren de afgelopen weken druk doende op het gehuurde stuk land dat naast het centrum ligt. 
Stichting Kumari betaalt de helft van de huur! Hier worden groenten geplant voor het dagelijks gebruik.  
 

    

Naast het positieve effect op de voeding, kunnen 
de bewoners ervaring opdoen met het werken op 
het land. Het geeft hen een idee wat de aarde 
voor hen betekent maar vooral leren ze een 
vaardigheid die ze in hun eigen leefgemeenschap 
ook kunnen gebruiken. Nepal blijft een land waar 
je waarde toch wordt afgemeten aan de 
mogelijkheden die je hebt om bij te dragen aan het 
leven in een gemeenschap. Op de foto’s hier links 
wordt spinazie geplukt, aarde verplaatst naar de 
bloementuin en zit Suman trots bij de oogst! 

 
Kavre deaf school: hoorapparaatjes 
In de Kavre deaf school wordt verder gewerkt in het kader van het hoorapparaatjes 
project. Onlangs zijn er weer bij een aantal leerlingen audiogrammen afgenomen. Ook 
werd er een training gegeven over het gebruik van de apparaatjes. 
Op het moment wordt er een samenwerking opgezet met een Duitse firma HörPartner 
GmbH in Berlijn. Deze firma is betrokken bij het afnemen van de audiogrammen en het 
aanpassen van de hoorapparaten.  
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School for the deaf in Naxal:  nieuwe directie 
Kort geleden is er een wisseling van directie geweest in de school for the deaf in Naxal. Verder gingen een aantal oude leraren 
met pensioen en werden vervangen door enthousiaste, jonge leerkrachten. Een verandering waar we heel blij mee zijn 
aangezien de samenwerking met de vorige directie heel moeizaam verliep. 
We hebben nu weer alle vertrouwen in de toekomst! 
 
 
Global exploration bezoekt HRDC  
 
 
 
 
 

In juli zal een groep leerlingen die met Global Exploration gaan 
reizen, een bezoek brengen aan het HRDC in Banepa. Hier zullen ze 
na een rondleiding spel- en knutselactiviteiten gaan doen met de 
kinderen, die op dat moment in het ziekenhuis zijn.  
In het voortraject hebben de leerlingen geld bij elkaar gebracht voor 
het realiseren van een aantal goede doelen. Het HRDC zal uit hun 
handen een nieuwe autoclave machine ontvangen. Deze machine 
wordt gebruikt voor het steriliseren van de instrumenten die bij 
operaties gebruikt worden. Door toename van de operaties en 
slijtage van het huidige apparaat is dit een zeer welkome donatie.  

Namens het HRDC een warm ‘Dagnabaath’ !  

 
 
Bijeenkomst Stichting Kumari met presentatie zilverworkshop  
 

23 juni2013         
14.00 – 16.00 

 “Stationnerie” 
Stationstraat 10 

6301 EZ Valkenburg 
 
 
 
Op zondagmiddag 23 juni zal er een voorlichtingsmiddag georganiseerd worden vanuit de stichting Kumari. Deze zal gehouden 
worden in de Stationnerie te Valkenburg. Op deze middag zult u geïnformeerd worden over onze projecten maar kunt u ook 
kennis maken met Dambar Bishwokarma uit Kathmandu en zijn werk. De middag is toegankelijk voor iedereen die 
geïnteresseerd is in ons werk en kennis wil maken met de zilveren sieraden van Dambar. Hopelijk mogen we u op deze middag 
ontmoeten! 

 

 
 
De Nepalese zilversmid Dambar zet zich al jaren in voor zijn medemensen in 
Kathmandu. Dambar heeft een zilverfabriekje in Kathmandu. In Nepal is de kaste 
waarin je geboren wordt nog steeds van invloed op je ontwikkelingsmogelijkheden in 
je verdere leven. Het bijzondere aan het werk van Dambar is dat hij de mensen uit 
de laagste kaste helpt door hen een baan te geven en een opleiding tot zilversmid te 
bieden in zijn fabriek. 
Op ZONDAG 23 JUNI geeft hij, in de Stationnerie te Valkenburg een demonstratie 
van zijn werk, vertelt hij over zijn leven en zijn maatschappelijke idealen en 
betrokkenheid. Verder presenteert hij zijn uitgebreide assortiment sieraden. Ook 
kunnen sieraden worden besteld. 
Een gedeelte van de opbrengst zal ten goede komen aan onze projecten!!! 

 
 
Exchange stichting Global Exploration 
 
Tussen 2 en 14 november 2013 organiseert Global Exploration een wereldconferentie 
over Wereldburgerschap en Millenniumdoelen. Een zestigtal  jongeren uit de landen, die 
door deze stichting bezocht worden, zullen gedurende twee weken in Valkenburg bij 
elkaar komen met jongeren uit onze omgeving en van gedachte wisselen over 
wereldburgerschap en millenniumdoelen. TOGETHER ONE WORLD ! We zijn blij dat 
ook twee van onze dove leerlingen gaan deelnemen aan deze uitwisseling. Balkumari 
Thapa en Sharda Shrestha zullen samen met hun leraar Balram Dongol bij de 
deelnemers zijn. 
Op zondag 10 november zal er in de Polfermolen in Valkenburg een Festival Mondial 
worden georganiseerd door het Platform Wereldburgerschap. De deelnemers aan de 
wereldconferentie zullen ook hierbij aanwezig zijn. 

 

 


