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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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___________________________________________________________________________________ 
 
Een land in ontwikkeling! 

    
              Boudhanath stoepa 1979         Boudhanath stoepa 2016 
 

Tijdens deze reis, waaraan drie bestuursleden deelnamen, hebben we meer dan ooit gemerkt dat er veranderingen in het 
land optreden. Regelgevingen, die al langer bestaan, worden geïmplementeerd bijvoorbeeld is er nu echt werk gemaakt van 
het autobeleid. Auto’s die ouder zijn dan twintig jaar mogen op korte termijn enkel alleen buiten Kathmanduvallei gebruikt 
worden. Dit om de luchtverontreiniging terug te dringen. 
Nieuwe regelgevingen worden bekend gemaakt. Scholen moeten minimaal 5 ‘ropani’ (plus minus 2500 m2 ) grond hebben om 
bij herhaling van een zware aardbeving zoals vorig jaar, de kinderen de mogelijkheid te geven naar een open ruimte te 
vluchten. Regeringsambtenaren worden verplicht om hun kinderen naar regeringsscholen te laten gaan. Hierdoor hoopt men 
dat de ambtenaren toezicht houden op de kwaliteit van de regeringsscholen. Deze ligt op dit moment vergeleken met privé 
scholen duidelijk lager. Onlangs werden de toelagen aan gehandicapten en ouden van dagen verdubbeld. Kinderen met een 
handicap moeten binnen reguliere regeringsscholen worden opgevangen. Regeringsscholen krijgen ook een grotere toelage om 
deze kinderen op te vangen. 
Dit alles haalt Nepal natuurlijk niet uit de ontwikkelingsland problematiek maar het is in onze ogen een begin. We zullen ons 
handelen dan ook aan de veranderde situatie moeten aanpassen. 
 
Nieuws van onze project partners 
Met alle projectpartners proberen we op basis van gelijkheid te werken aan duurzaamheid. Door onze hulp 
moeten we niet afhankelijkheid in stand houden. 
 
Central deaf school Naxal/ Kathmandu 

 
Een aantal van onze sponsorkinderen! 

Op deze school voor meer 
dan 400 dove kinderen 
ondersteunen we 15 
leerlingen. De communicatie 
met deze regeringsschool 
verloopt moeizaam. Steeds 
weer moeten we navragen om 
informatie te krijgen. We 
willen de leerlingen echter 
blijven ondersteunen. We 
proberen nu via facebook 
met de leerlingen te 
communiceren.  

Eregasten bij het vijftigjarig bestaan 
dat onlangs gevierd werd. 
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LDC  
Dit is het eerste beeld dat we kregen van het LDC bij dit bezoek. Een zee van 
bloemen in een oase van rust! Dit beeld is min of meer symbolisch voor de situatie 
binnen het LDC. Men werkt heel betrokken aan het vergroten van zelfstandigheid 
bij de leerlingen. 
Een zeer betrokken team zorgt voor een groep van ruim dertig zeer zwaar 
gehandicapte jongeren. Naast de sponsoring voor Mamata, Rachana, Nickel, Anjana, 
Kumari, Neeraj, Prachandra, Pradikshya, Suraj, Shreejan en Nima (allen leerlingen 
van het LDC) moet deze projectpartner voorzien in eigen behoeften.  
Tijdens het bezoek bleek dat er behoefte was aan drie aangepaste stoelen. Deze 
kunnen binnen de SERC-school gemaakt worden. Tevens heeft het team de 
mogelijkheid om bij de SERC-school informatie te krijgen over de omgang met 
kinderen met spasticiteit. 
 

 

 

   
Kavre deaf school 
Iedere keer als we deze projectpartner bezoeken worden 
we overspoeld met de levensvreugde van de 74 leerlingen die 
deze kleine school in Banepa bezoeken. Dit jaar zijn er 
twaalf nieuwe, jonge leerlingen naar school gekomen. In de 
eerste groep zitten nu 17 kinderen, die stuk voor stuk 
enorme vooruitgang laten zien door de lessen van de dove 
juf Rita. 
 
Ook hier wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen door 
het geven van vocational training.  
 
Dankzij de vliegmaatschappij Etihad, waar we vaak mee 
vliegen, mochten we ieder 15 kilo extra meenemen. Hierdoor 
konden we heel wat kilo’s leermiddelen en kleding meenemen 
voor de SERC-school en Kavre deaf school. Op de foto 
rechtsboven worden de kleren geshowd. 
 
 

 

 
Rabin en op de achtergrond Ria, 
twee van de nieuwe leerlingen! 

SERC-school 

 

De SERC-school is op dit moment een van onze belangrijkste projectpartners. 
Het echtpaar Kalpana Basnet en Anish KC, die deze particuliere school runnen, 
werken in alle opzichten aan duurzaamheid en zelfstandigheid. Dat is ook voor de 
kinderen in de school en het hostel het motto: leren om zelfstandig te leven, niet 
afhankelijk van anderen te zijn! 
Op de foto hiernaast een beeld van het hostel, waar ieder kind wekelijks een taak 
krijgt in het onderhoud. Anjana is hier de wastafels aan het schoonmaken, een ander 
veegt de tafels schoon, er wordt groente gesneden etc. Iedere week wordt er 
geëvalueerd hoe een en ander gaat. Super want het kunnen uitvoeren van taakjes is 
zo belangrijk als men later weer in de familie of een andere leefgemeenschap 
terugkeert! Ook binnen de school wordt hier hard aan gewerkt. 
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De 5 jarige Aayush en de 6 jarige 
Supridhi kunnen niet praten en voor 
deze twee kinderen gaan we een 
communicatie systeem opzetten. 
Cesarine Pasmans, logopediste bij 
Adelante zorggroep, gaat ons 
hierbij helpen.  
We gebruiken bij deze 
communicatie een picto programma: 

 en  
 

 
 

 
Als vervolg op de cursus, die vanuit het FAIR-project binnen Adelante en stichting 
Kumari in februari jl. in Nepal gegeven werd, zijn drie super enthousiaste studentes 
fysiotherapie uit Breda binnen de SERC-school actief. Naast de screeningen die 
afgenomen zijn, werd er een intensieve training gericht op functionaliteit gegeven 
aan een groep kinderen met spasticiteit.   
Het was prachtig om te zien hoe kinderen en team zich inzetten en de resultaten 
die bereikt werden, liegen er dan ook niet om!  
 

 
 

Zoals al eerder vermeld, wil de regering dat kinderen met een handicap integreren 
binnen het reguliere onderwijs. In verband met beeldvorming bezochten we een 
regeringsschool in Damak waar zo’n geïntegreerde groep al bestaat. Op de school 
met ruim tweehonderd kinderen zitten ook 11 (geestelijk en licht lichamelijk) 
gehandicapte kinderen. Een aantal van hen krijgt onderwijs in een apart lokaal maar 
waar mogelijk nemen ze deel aan de activiteiten van de regulier klassen. Een aantal 
is al ingestroomd in de reguliere klassen. 
Binnen ons Shine-project zullen we dan ook accent gaan leggen op het trainen van de 
leerkrachten in de regeringsscholen. 
 
 

   

Khagendra, new life center 
Binnen Khagendra zijn we slechts incidenteel 
actief. 
Verrast waren we om Nagina, een oud patiëntje van 
het HRDC te zien, dat hier nu ruim een half jaar 
woont. Haar huidziekte wordt hier goed behandeld. 
Ze vertelde het erg naar haar zin te hebben en had 
veel plezier met haar klasgenootje Shoba. 
 
Natuurlijk bezochten we ook Krishna Khadka (een 
jongeman met een hoge dwarslaesie rechts op de 
foto), wat een verschil met de jongeman die we 
twee jaar geleden leerden kennen. 
 

 

 
HRDC 
Zoals we al in een eerdere nieuwsbrief meldden, werkt het HRDC op dit moment 
samen met UNICEF. Met behulp van deze grote organisatie wordt het werk in 
afgelegen gebieden van Nepal vormgegeven. 
Toch werd het HRDC bezocht en hadden we een goed gesprek met het management-
team. 
In 2017 gaan we de behandeling van een aantal kinderen met klompvoetjes 
financieren. We hebben immers gezien wat zo’n behandeling voor een impact heeft 
op het leven van kinderen. 
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Toekomstperspectief 
Er wordt ons wel vaker gevraagd wat voor een toekomstperspectief de leerlingen hebben, die we vanuit onze stichting 
ondersteunen.  De toekomst zal er heel verschillend uitzien. De zwaar geestelijk/ lichamelijk gehandicapte jongeren van het 
LDC zullen nauwelijks kans hebben op een zelfstandig leven en zullen hun hele leven afhankelijk zijn van het tehuis waar ze 
nu wonen. Dat vormt ook een van de grootste problemen waarmee het LDC wordt geconfronteerd. Er is geen doorstroom en 
men heeft meer dan 50 aanvragen voor plaatsing liggen. 

 
 

 
 
 
De situatie van de dove leerlingen verschilt, voor de ene leerling is trouwen en 
een gezin stichten het perspectief. Zoals onlangs Balkumari, ons eerste 
sponsorkind, trouwde en nu in de buurt van Lumbini woont met haar man. 
 

  
 

 
Ramkrishna Maharjan en 
Panchalaxmi (beiden doof) trouwden 
vorig jaar en twee maanden geleden 
werd hun zoontje geboren. 
Ramkrishna werkte voorheen in de 
kledingindustrie maar op het 
moment heeft hij een baan als ober.  
Hij kan zijn gezin onderhouden. 

 

 
Sharda Thapa, een dove leerling die we ondersteunen, zal volgend jaar 
in september haar bachelor onderwijs afronden. 
Zij zal zeker een baan vinden op een van de scholen voor dove kinderen 
en haar leven vorm kunnen geven. 
 
Binnen de SERC-school wordt gewerkt aan zelfstandig leven. Dat is 
echter niet voor alle kinderen weggelegd. Sommige kinderen zullen 
binnen de bescherming van de familie kunnen leven maar voor de 
kinderen die geen ‘thuis’ hebben moet een andere oplossing gevonden 
worden. Hierover in onze volgende nieuwsbrief meer.  

 

 
 

Wij wensen u allemaal een mooie Kerst en een gezond 2017! 


