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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 team bestaande uit artsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Adelante zorggroep bezocht Nepal in 
verband met het geven van een training over een vernieuwde aanpak van de behandeling van kinderen met 
Cerebral palsy. Het bezoek werd georganiseerd vanuit het F.A.I.R.-project van Adelante, waar stichting Kumari 
ook deel van uit maakt. De training werd gehouden bij het Hospital and Rehabilitation center for Disabled 
Children in Banepa. Het H.R.D.C. en de S.E.R.C-school organiseerden ter plekke de training. Ongeveer dertig 
cursisten van verschillende organisaties volgden enthousiast het programma: 
 

                                      
 

Wij willen als stichting onze dank uitspreken voor de inzet van een ieder! Derez dagnabath !! 
 
Natuurlijk bezochten we ook tijdens deze reis al onze projecten. Per project volgt hier een korte terugblik: 
 
Kavre deaf school in Banepa:  
Na de aardbevingen van vorig jaar is het leerlingenaantal sterk toegenomen. Wat is men blij met het hostel! 
Omdat er plaatsgebrek is wonen een tiental meisjes bij de directrice in huis.  

      
 

Onze sponsorkinderen! 
 

Ouders en team na de gesprekken over de stand van zaken na de 
aardbeving. Men was vol lof over de geboden hulp! 
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Urmila vertelt over haar ervaringen tijdens de aardbeving. Haar 
ouders beschrijven de doodsangst die ze hebben uitgestaan, toen 
ze zagen dat hun huis was ingestort en ze hun kinderen niet konden 
vinden. 

 
Het gebruik van leermiddelen is nog een onontgonnen gebied, 
onderwijs wordt enkel frontaal gegeven. Dat terwijl kinderen net vaak 
die concrete aanpak via materialen nodig hebben.We gaan stapje voor 
stapje middels workshops het team vertrouwd maken met het gebruik 
van leermiddelen. 

 
S.E.R.C.-school 

                          

 
Binnen de S.E.R.C.-school is er vanuit de stichting een workshop 
verzorgd over gebruik van dagritme kaarten op verschillende 
niveaus van concreet naar abstract. Daarnaast werd het gebruik van 
de leermiddelen en kinderboeken toegelicht. 

 
Nuwakot: na een rit van meer dan drie uur kwamen we bij het day 
care center aan waar veertien kinderen opgevangen worden, die 
zeer verschillend zijn in leeftijd en aandoening.. Het centrum is 
opgericht door de ouders en de dorpsgemeenschap en herbouwd via 
het Nepalfestival in Valkenburg. Het gebouw, gemaakt in een nieuwe 
bouwtechniek, ziet er prima.  

                   

 

 
Bezoek aan familie van Amir, het gezicht van ons nieuwe project 
“Shine!” Amirs familie woont in Palung, ongeveer zes uur per bus van 
Kathmandu. Had hij eerder hulp gekregen dan had hij veel meer 
functionaliteit gehad. Amir schreef voor ons zijn levensverhaal. 
Voor kinderen zoals Amir zal ons “Shine!” project zich gaan 
inzetten. Sinds vorig najaar bezoekt hij de SERC-school, waar men 
hem naast de gebruikelijke vakken ook Engels, schilderen en zingen 
leert. 
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Een deel van Amirs levensverhaal kunt u hier lezen. Anish KC, directie van S.E.R.C.-school, vertaalde zijn verhaal 
uit het Nepalees naar het Engels: 
 
“ My name is Amir Bomjon. I was born on March 3rd, 2000 in Khani Gaun, Thaha Municipality, Makawanpur. I was born with weak arms and 
legs so I cannot hold pencils with my hands. Even though I cannot hold pencils with my hands, I hold pens with my mouth and write.  

       

I have a family of 5. My father’s name is Dinesh Bomjon and my mother’s name is 
Dilmaya Bomjon. I have a younger brother and sister. 
I am writing about my past. Before 2013, I did not experience life so much. I was 
a child and I always played like a child. After 2013, I started to realize my 
difficulties and pains. Then I realized that my life is one with disability. I always 
felt very weak and could never be happy. 

My mother took me on her back to the school in my village. Today, I can read and write at 
least in Nepali. I still don’t know English. I practice English by myself because I want to 
give pleasure to my family. Before, I always felt that my life has always given pain to my 
family.  
I was spending my days in despair and sorrow. I was never happy. My mother always worked 
in the field and my father lived in Kathmandu. I always stayed alone in the balcony of my 
home. Sometimes I was thirsty, but I had to endure it, sometimes I was burned by the sun, 
but I always endured. 

 

Nobody came forward to help me when I needed them the most. Even the villagers did not help me because my family was poor.  
Because of the poor financial condition of my family, the villagers always looked down on us. But I never lost hope. I wanted to  
show my villagers that I could also do something.  I started believing in myself that I could make something out of myself.  
 
School for the deaf in Naxal 
Hier hadden we een zeer constructief gesprek met de leerkrachten. De school wordt op het moment opgeknapt 
door regering en ziet er beter uit dan voorheen. Men bracht ter sprake dat een aantal van de ‘puberende’ 
sponsorkinderen geen inzet tonen en steeds voor hun examens zakken. Aangezien we zelf als stichting ervan 
uitgaan dat iedereen ook de eigen verantwoording moet nemen konden we het alleen maar eens zijn met het 
voorstel van de school: tonen de leerlingen geen inzet dan gaan ze uit het sponsorprogramma. Hun scholarship 
zal dan na overleg met desbetreffende sponsor overgaan naar andere leerlingen die wel inzet tonen.  
 

 

 
Ramkrishna werd jaren via stichting Kumari ondersteund om zijn 
studie te volgen aan de School for the deaf. Deze rondde hij 
met succes af!  
Tijdens het bezoek kwam hij apetrots zijn vrouw Panchalaxmi 
voorstellen. Ramkrishna werkt in de kledingindustrie en zijn 
vrouw bij de productie van beelden.  
 

hartelijk dank aan de sponsor die dit mogelijk maakte! 

 
 
 



 
Stichting Kumari  -   Prinses Christinalaan 42, 6301 VZ Valkenburg   -  Rabobank NL 60 RABO 0152816267 / KvK ZLI 14073078      	  
 

LDC 
Op het moment zijn er 34 bewoners in het L.D.C.. Het gebouw ziet er na de aardbeving goed uit, slechts een 
scheur in de keuken herinnert nog aan de aardbeving. Het team had gevraagd om nieuwe LED lampen mee te 
nemen van uit Nederland omdat deze in Nepal moeilijk verkrijgbaar zijn en heel duur. Artimeda BV in Heerlen 
doneerde de lampen! Onze dank! Met de zonnecellen en de LED lampen is men verzekerd van licht. 
De bewoners van het LDC bij het Holi festival. Holi is een feestdag waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden, 
omdat het de eerste dag is na de volle maan van de Hindumaand Chaitre. Het valt samen met het begin van de 
lente op het noordelijk halfrond. Tijdens het feest wordt er met kleurstof gegooid en wordt er veel gelachen, 
gezongen en gedanst. 

                                  
 
Wensvlaggen wapperen! 
Tijdens de wensacties, die gehouden werden op Adelante kinderen in Houthem, de Grundschule in Kettenis en de 
Grundschule in Lichtenbusch, hebben de kinderen vele wensen verzameld. Zoals beloofd zijn alle wensen op 
wensvlaggen geschreven en tijdens het laatste bezoek aan Nepal in februari 2016 opgehangen bij een kleine 
stoepa. 

                             
 
 

Bezoek groepen van Global exploration   
In de zomer van dit jaar zullen twee groepen van Global exploration Nepal aandoen en de Kavre deaf school en 
de S.E.R.C.-school zullen bezocht worden.  Leerlingen van de Nederlandse scholen, de Saint Xavier school, de 
Kavre Deaf school en de S.E.R.C.-school worden aan elkaar gekoppeld en zullen gezamenlijk  vier dagen met 
elkaar doorbrengen. De thema’s zullen zijn: religie, cultuur (dans), sport en milieu. 
 
 


