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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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Nepal werd opgeschrikt door twee zware, verwoestende aardbevingen. Meer dan 8.500 mensen zijn tot nu toe 
omgekomen bij de deze zware aardbevingen. Het is daarmee de dodelijkste ramp, die het land in de Himalaya 
ooit heeft getroffen. 

   
Het duurde een paar dagen voordat we opgelucht konden melden dat geen van onze vrienden, geen van de 
kinderen of teamleden uit de projecten, die we ondersteunen, tot de slachtoffers behoren. Ook de gebouwen 
die met hulp van onze stichting gebouwd zijn staan allemaal nog. Weliswaar is er schade, maar deze is 
herstelbaar. Wat zijn we blij dat we de adviezen van onze vriend René Veldt ter harte hebben genomen en 
aandacht hebben besteed aan het ‘aardbeving proof’ bouwen! 
We zijn als stichting erg onder de indruk van de manier waarop onze vrienden in Nepal zich inzetten om hun 
lotgenoten te ondersteunen. 

   
Het H.R.D.C. in actie bij 
slachtoffers van de ramp! 

In het hostel van de S.E.R.C.-school 
worden buurtbewoners opgevangen! 

Kalpana Basnet van de S.E.R.C.-
school deelt rijst uit in de dorpen. 

 
Stichting Kumari gaat zich inzetten om: 

 
1. de schade aan de gebouwen van onze projecten te herstellen 

2. kinderen binnen onze projecten, waar ouders huis en haard hebben verloren, ondersteunen 
3. zorgen dat kinderen, die door de aardbeving gehandicapt zijn geraakt, medische hulp en opvang krijgen 

 

In de afgelopen weken hebben we al extra donaties binnen gekregen,  
waarvoor onze hartelijke dank! 

Mocht u ons nog willen ondersteunen met een extra donatie dan zijn we daar heel blij mee! 
We kunnen er niet voor zorgen dat de aarde niet meer gaat beven  

maar we kunnen wel de steun zijn, die men nu hard nodig heeft! 
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Ondanks deze rampspoed, willen we u niet een overzicht van de ontwikkelingen binnen de projecten die we 
ondersteunen, onthouden. Jammer genoeg kunnen we niet rapporten van de kinderen naar de sponsors sturen! 
 
HRDC 

 

Twee fysiotherapeuten van het HRDC hebben samen met de directrice 
van de S.E.R.C. school in november 2014 een werkbezoek gebracht aan 
Adelante-zorggroep. Een en ander werd financieel mogelijk gemaakt door 
sponsoring van de stichting Vooruit. Tijdens dit bezoek kwam duidelijk 
naar voren dat er dringend behoefte was aan een andere manier van 
werken binnen de fysiotherapie. Met hulp van een donatie via stichting 
Kumari van Ed en Annelies Rutten konden we in februari jl. een nieuwe 
therapie ruimte inrichten, die mogelijkheden biedt om deze nieuwe 
werkvorm toe te passen. Op de foto links ziet u de ‘oude’ therapie 
ruimte, op de drie foto’s hier onder de nieuwe ruimte!  
 

   
H.R.D.C. heeft in 2014 the Star impact award Asia/Pasific for Health 
gekregen voor hun uitmuntend werk in de opvang van kinderen met een 
lichamelijke handicap. Onze felicitaties!  
 
Samen met UNICEF zal het H.R.D.C. de werkzaamheden uitbreiden naar 
het verre westen. Daardoor zullen wij als stichting Kumari niet meer 
deelnemen aan het opzetten van een medisch centrum in het westen. Wel 
zullen wij uiteraard er voor blijven zorgen dat kinderen uit het westen hun 
behandeling krijgen binnen het H.R.D.C. Het opzetten van een school door 
stichting Kumari zal in de toekomst bekeken worden. 

 

 
 

 
 
LDC 

 
 
In de S.E.R.C.-school is door ons ook een snoezel 
ruimte gemaakt. Hier krijgen Kalpana en Anish Basnet 
van de S.E.R.C. school informatie uit eerste hand van 
Ritesh Manandhar, die al vijf jaar binnen het L.D.C. de 
snoezel ruimte met de leerlingen gebruikt.   

 
 
Men blijft kwalitatief goed werk leveren binnen het 
L.D.C.  Shreejan (jongen in het midden) geniet van de 
aandacht! Het werk met deze zwaar gehandicapte 
kinderen is verre van eenvoudig. 
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Wat was Nima blij met haar muziekkaart! Ze kreeg er niet genoeg 
van. Het leren opvouwen van kleding is een heel belangrijke manier 
om bij te dragen aan de zelfstandigheid van de kinderen! 

 
Hostel Naxal 

 

Het privé hostel bij de school voor doven in Naxal, is weer moeten 
verhuizen omdat de verhuurder van de ene op de andere dag de huur 
verdubbelde. Als huurder heb je in Nepal geen rechten! Dus blijft er 
niets anders dan de spullen bij elkaar te pakken en te verhuizen. 
 

 
Kavre deaf 

 
 
De school draait als een goed 
geoliede machine!   

Stichting Kumari zal in het 
komende half jaar zich 
inzetten om hulp te bieden 
bij het verder uitwerken 
van een leerplan voor de 
school. Dit was tijdens ons 
bezoek in februari jl. de 
hulpvraag van de school! 
Binnenkort zal het eerste 
pakket leermiddelen naar 
Nepal worden verstuurd. 

  
S.E.R.C.-school 

 
Stichting Kumari verzorgde een eerste 
workshop schrijven binnen de S.E.R.C.-
school, rondom een schrijfprogramma dat 
we voor de school ontwikkelden. 

 
Met hulp van een donatie van de Maasgouw school uit Maastricht 
konden we een snoezel ruimte maken binnen de S.E.R.C.-school. 
Via de zintuigen wordt geprobeerd om het gedrag van de zwaarst 
gehandicapte kinderen te beïnvloeden! 
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Sabyatha Karki en Richa Balika (weeskindje) zijn twee 
spastische kleuters, die de S.E.R.C.-school bezoeken. 
Met hulp van sponsoring van Ellen en Wim konden 
onderbeenbeugeltjes worden aangemeten en schoentjes 
gekocht worden. Hierdoor kunnen de twee meiden hun 
eerste stapjes zetten.  
Sabyatha wilde de beugeltjes helemaal niet meer uit 
doen en hield niet op met stappen! Prachtig om te zien! 
Beide meisjes worden ook gesponsord door stichting 
Kumari middels een full scholarship. 
  

 
Khagendra 

 

Ook binnen Khagendra hebben we weer een stap vooruit gezet. Krishna 
Khadka kon al met onze hulp gebruik maken van een tablet. Maar tijdens 
ons bezoek in februari jl. spraken we met hem over zijn droom om een 
computercursus te kunnen volgen, waardoor zijn mogelijkheden om op de 
computer te werken vergroot zouden worden. Samen met Kalpana en 
Anish Basnet van de S.E.R.C.-school en Subash Amgain, de fysiotherapeut 
en drijvende kracht achter Khagendra werkten we een plan uit. Een groep 
van zes bewoners krijgt nu gedurende een half jaar een computercursus. 
De cursus wordt gegeven door een man die zelf ook gehandicapt is. 
Voor Krishna zijn we nog op zoek naar een laptop met een touch screen. 
Kunt u ons helpen? 
  

 
Werken aan de toekomst 

 
Tijdens de reis in februari jl. ontmoetten we 
Catherine Maes en Alex op de Weegh van de stichting 
Sukhi Home weer. In de toekomst gaan we bekijken 
hoe we de handen ineen kunnen slaan om nog meer 
kinderen op te vangen! 
 

  
Ook werden mooie contacten gelegd Father Alex van 
het Liliane fonds en Betteke de Gaay Fortman van 
Karuna Foundation. 

 
We maakten via Anish en Kalpana Basnet van de 
S.E.R.C.-school kennis met dhr. Rakesh Hamal, die ons 
informatie gaf over regelgeving van uit de regering. 

 
 
De samenwerking met Global Exploration blijft heel 
prettig. Op het moment van verschijnen van onze 
nieuwsbrief was nog niet zeker of de geplande 
groepen inderdaad kunnen afreizen naar Nepal. 
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