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Deze nieuwsbrief is bedoeld 
voor de vaste donateurs en 
belangstellenden van Stichting 
Kumari en verschijnt tweemaal 
per jaar.  
Reacties kunt u sturen naar 
het correspondentieadres.  
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___________________________________________________________________________________ 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief in december 2016 zien wij bij al onze projectpartners rust en stabiliteit. Gelukkig heeft geen 
van onze projectpartners last van de overstromingen die op het moment o.a. Nepal teisteren.  
In voorbereiding op het maken van deze nieuwsbrief hebben we hen gevraagd om ons een update te geven.  
 
Life Development Center in Sankhu  
Het afstemmen van het dagprogramma op de individuele 
vraag/mogelijkheden van de kinderen staat centraal. 

 
Het lesprogramma 
wordt steeds beter 
afgestemd op de 
mogelijkheden en de 
interesses van het kind. 

 
 
De ‘assembly’ is een dagelijks ritueel 
op de Nepalese scholen. Voor 
schoolbegin komt men bij elkaar, zingt 
het volkslied en doet wat eenvoudige 
lichamelijke oefeningen. 
Ook hier hebben de kinderen de 
‘leiding’. 
 

 
Leo, een van onze donateurs, startte door het 
sponsoren van twee kippen een kippenfamilie. De 
kippenfamilie is flink gegroeid en de kinderen helpen 
waar mogelijk. De verzorging is hún 
verantwoordelijkheid. 
 

 
Voorbereiding op een zo actief mogelijke deelname aan 
het leven, blijft belangrijk. Nima helpt hier mee bij het 
bereiden van het eten. De tafel wordt door de kinderen 
gedekt en de bel wordt door een van hen geluid als 
teken dat er gegeten kan worden. Super! 

 
In de moestuin worden tomaten, bonen, chilli, aardappels, 
komkommer, wortels enz. geteeld. Met plastic en bamboe werden 
zelfs serres gemaakt. De kinderen worden overal bij betrokken 
en maken aan den lijve mee hoe zaken groeien, hoe planten 
verzorgd moeten worden en hoe de producten smaken. 

 
Kavre deaf school in Banepa 
 

 

  
 

De school biedt nog steeds onderwijs aan tussen de 70 en 80 
dove leerlingen, dit onder de inspirerende leiding van Krishna 
Nakarmi. 
Regelmatig trekt men de bergen in om dove kinderen op te 
sporen en voor hen onderwijs toegankelijk te maken. Dit 
onderwijs kan in de school in Banepa gegeven worden of in 
een van de dependances van de school in de bergen. 
 

Yan en Sharada werden beide door Stichting Kumari gesponsord. Yan’s sponsoring stopte twee jaar geleden na 
het S(chool)L(eaving)C(ertificate). Sharada haalde dit jaar haar S.L.C.-examen. Afgelopen maand luidden voor 
hen de huwelijksklokken. 
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Dilmaya, een van onze sponsorkinderen op de Kavre deaf 
school, nam na de zomervakantie haar zusje mee naar school. 
Het meisje had een lichamelijke handicap (AMC/ bij de 
geboorte vertonen meerdere gewrichten standsafwijkingen) en 
werd voor behandeling doorverwezen naar het Hospital and 
Rehabilitation center for Disabled Children. Hier heeft ze 
inmiddels een van de twee operaties ondergaan, die haar 
functionaliteit moeten vergroten. 
Na de ziekenhuisopname bekijken we samen met de Kavre 
deaf school waar ze onderwijs zal kunnen gaan volgen. Indien 
nodig zullen wij hier als stichting een rol in spelen. 

 
Naxal higher secondary school  

                   
                      Het S.L.C. examen heeft plaatsgevonden! Onze sponsorleerlingen Kunsang Norbu en  
                               Nabina Maharjan zijn geslaagd! Zij zijn gestart met de 10+2 klassen. 
 
S.E.R.C.-school 
Kalpana Basnet en haar man Anish KC meldden:  
“We hebben op dit moment 120 leerlingen (voor de aardbeving waren er dit 87). Er worden geen kinderen meer toegelaten omdat 
de school overvol is. De vocational training afdeling loopt prima. We hebben zo veel inspiratie opgedaan via stichting Kumari 
en via het F.A.I.R.-project binnen Adelante zorggroep.  
De leerlingen leren veel vaardigheden en verdienen zelfs al wat geld. 
Na de trainingen binnen het F.A.I.R.-project (zie vorige nieuwsbrieven) is de nieuwe benaderingswijze wat betreft therapie 
toegepast en deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af.”  
 

   
Door mee te helpen met het team 
van de Vliegende Meubelmakers 
worden weer nieuwe vaardigheden 
geleerd.  

Functioneel oefenen in spelvorm! Ook dit jaar bezocht Global exploration 
de S.E.R.C.-school. Aan de activiteiten 
namen ook leerlingen van de Kaver deaf 
school deel en  
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Shine project (gezamenlijk project van de S.E.R.C.-school en stichting Kumari) 
In het kader van dit project zijn al verschillende activiteiten ontplooid en het succes is groot. 
 

   
De laatste hand is gelegd aan het gebouw 
van de ouderorganisatie PAPID uit 
Chautara/Sindhupalchowk. Sinds begin 
2016 hebben we contact met deze 
ouderorganisatie uit het door de aardbeving 
zwaar getroffen district. De realisatie van 
dit gebouw was een gezamenlijke actie van 
het Shine project (SERC school en stichting 
Kumari) Wilde ganzen/Global Exploration en 
de Rotary van Kathmandu. 
Er zal nog een keuken en toilet bijgebouwd 
worden met hulp van Oxfam en de Stichting 
"Holland Building" Nepal uit Enkhuizen.  
 

Via de Nederlandse stichting ‘Nepal Geeft’ 
heeft een leerkracht van hun 
projectpartner uit Simikot in het kader van 
ons Shine-project een training binnen de 
S.E.R.C.-school gevolgd. In deze training 
werd het werken met gehandicapte kinderen 
heel uitgebreid besproken. 
Ook in Nederland worden kennis en kunde 
gedeeld. Via onze stichting werd de 
stichting ‘Nepal Geeft’ in contact gebracht 
met Unica foundation. Onlangs kregen we 
bericht dat 2 separate zonne-energie-
installaties van 2Kw gebouwd zullen worden 
door Unica. Hiermee zijn de 
leefomstandigheden van een veertigtal 
gehandicapte kinderen enorm verbeterd. 

Nog steeds worden er trainingen verzorgd 
vanuit de SERC-school voor het team van het 
dagcentrum in Nuwakot. 

           

 
 
 

In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat  
het eerste sponsorkind van de stichting 

Balkumari Thapa getrouwd is.  
Op 11 juli werd hun eerste kindje,  

een meisje Juna geboren. 
 

Proficiat aan de jonge ouders! 
 

 

 
 
In februari dit jaar kocht de SERC-school een stuk grond in het plaatsje Chapagaun, op een 
uur rijden van Kathmandu. De aankoop werd gefinancierd door stichting Kumari.  
Het stuk land heeft vele voordelen: het is grondstuk is vlak, ligt slechts 500 meter van de 
hoofdweg, die uit Patan/Kathmandu komt en ligt in de buurt van de lokale markt en een 
ziekenhuis. 
 
Het expertisecentrum dat hierop gebouwd gaat worden, zal dagelijks onderwijs en 
therapeutische/medische behandeling bieden aan 250 gehandicapte kinderen uit geheel 
Nepal. De activiteiten in het kader van het ‘Shine’ project in andere, meer afgelegen 
districten, zullen vergroot worden.  
 

 Kalpana Basnet in actie in Ranipauwa  
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Bouw Expertisecentrum/ S.E.R.C.-school in Chapagaun/ Nepal 

 
Het centrum zal op dezelfde manier gebouwd worden als het hostel dat we in Kathmandu bouwden: aardbeving bestendig. In 
verband met de omvang van dit bouwproject zal dit gezamenlijk gerealiseerd worden door een aantal organisaties in Nepal, 
Nederland en België. Het feit dat de projectpartner in Nepal heel actief is in eigen kringen om fondsen te werven heeft 
zeer zeker ertoe bijgedragen dat wij als stichting Kumari het initiatief voor dit project hebben genomen.  
 
Coördinatie van de fondsenwervingsactiviteiten en bouwactiviteiten in Nepal zal in handen liggen van de directie van de 
S.E.R.C.-school: Kalpana Basnet en Anish KC. 
De fondsenwervingsactiviteiten in Nederland zullen gecoördineerd worden door stichting Kumari. In België zal de stichting 
Sukhi home coördineren. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Dit project kunnen we niet alleen realiseren. Wij hebben uw hulp nodig! 
 

En dat kan op verschillende manieren: ons introduceren op scholen, bij 
verenigingen, bij service clubs, stichtingen  

opdat we ons verhaal kunnen vertellen. 
 

Organiseren van activiteiten, waar we graag aan mee helpen! 
 

Een persoonlijke donatie! 
Wilt u geld overmaken dan graag bij de overboeking vermelden:  

‘Bouwproject SERC school’  
 

 
volg onze activiteiten op onze website www.stichtingkumari.nl of op onze Facebook pagina 

 


