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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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Terugblik 
Onze projecten bevinden zich letterlijk en figuurlijk in een bewogen tijd. Nog niet bekomen van de gevolgen van 
de aardbevingen wordt het land geconfronteerd met een nieuwe ramp; door een blokkade van de grens met 
India komt er geen brandstof/gas in het land. Dat betekent amper vervoer en geen gas om op te koken. En dat 
in een land waar men twee maal per dag een warme maaltijd eet. 
Maar men blijft positief! De schade aan de gebouwen van onze projecten zijn hersteld en gezinnen waar ouders 
huis en haard hebben verloren, hebben we kunnen ondersteunen met een huisraadpakket en materiaal voor een 
tijdelijke woning. De regering schittert namelijk nog steeds door afwezigheid.  
Voor de opvang van kinderen uit de aardbevingsgebieden gaan we samen met de S.E.R.C.-school een project 
opzetten. 
 
‘Shine’ project, ons nieuwste project 
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief werkt het H.R.D.C. momenteel samen met UNICEF om kinderen in het 
westen van Nepal op te vangen. Daarom heeft stichting Kumari in overleg met H.R.D.C. en S.E.R.C.-school haar 
werkgebied voor het bieden van zorg aan kinderen uit de verafgelegen gebieden verlegd naar de door de 
aardbevingen zwaar getroffen districten zoals Nuwakot en Sindhulpalchowk. 
De S.E.R.C.-school zal op zowel onderwijskundig als therapeutisch vlak worden uitgebouwd tot expertise 
centrum. De expertise wordt o.a. aangedragen door onder meer Adelante-zorggroep, Zuyd Hogeschool en 
stichting Kumari. Aan S.E.R.C. worden satellietscholen gekoppeld. Deze scholen liggen in afgelegen gebieden, 
waar amper zorg voor gehandicapte kinderen aanwezig is. Vanuit S.E.R.C. wordt er kennis en kunde geboden naar 
deze satellietscholen en kinderen met een handicap kunnen naar S.E.R.C. komen voor diagnostiek en kortdurende 
behandeling. Hierbij moet men o.a. denken aan trainen van personeel, diagnostiek bij kinderen, coachen van 
ouders. 

 
Op tweejarige leeftijd wordt Amir gediagnosticeerd als CP. Hij wordt 
naar huis gestuurd met de vraag om na een jaar terug te komen. Dit 
gebeurt echter niet. Amir is nu 16 jaar oud en door zijn spasme 
volledig vergroeid. Hij kan op het moment enkel op zijn buik liggen. 
Was hij beter begeleid dan zouden heel wat problemen voorkomen 
zijn en zou zijn leven er heel anders hebben uitgezien! 
Het ‘Shine’-project heeft als doel kinderen zoals Amir eerder te 
begeleiden en te zorgen voor optimale functionaliteit! 

 
Om dit project te financieren zijn we op zoek naar groepen 
kinderen, volwassenen. Na een introductie bijeenkomst krijgen de 
deelnemers een sponsorformulier mee naar huis. Ze mogen familie, 
vrienden, buren vragen een wens te doen. Hiervoor geven de mensen 
een zelf te bepalen bedrag. De naam, het bedrag en de wens worden 
door de deelnemer aan de sponsoractie op de lijst genoteerd. De 
wens wordt op een wensvlaggetje geschreven en tijdens de 
eerstvolgende reis mee naar Nepal genomen om opgehangen te 
worden in de Himalaya. De wind zal de wensen meenemen in de 
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kosmos. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om S.E.R.C.-school als expertise centrum uit te bouwen en de 
satellietscholen te ondersteunen. 
 

Geef met uw wens een kind een beter leven! 
 

Zo werd er onlangs in het Belgische Kettenis op de Grundschule een wensactie 
gehouden. Dankzij de enthousiaste inzet van Lisa (die begin dit jaar haar thesis 
vanuit Zuyd Hogeschool in Nepal maakte) haar vriend Markus, de school en de 
ondersteuning van krant en televisie mochten we een mooi bedrag van €4000,-
voor ons ‘Shine’-project in ontvangst nemen. De wensen, die verzameld zijn, 
zullen op gebedsvlaggen worden geschreven en in februari 2016 mee naar Nepal 
worden genomen. 
 
 

 
Eerder dit jaar werd er op Adelante het afscheid gevierd van onze voorzitter, die hier veertig jaar met veel 
plezier gewerkt heeft. Ook hier werd een wensactie georganiseerd met een ballonnenwedstrijd. Er viel ook een 
prijs te winnen: namelijk een vlucht in de luchtballon de Blauwe vogel (http://www.ballondeblauwevogel.nl) . 
Hieronder de gelukkige winnaars! 

          
 

 
Wie van u weet nog een plek  

waar we een wensactie kunnen lanceren? 
 

Nieuwe school in Nuwakot/Nepal festival in Valkenburg aan de Geul 

 

Door het Nepal festival dat werd 
georga-niseerd door het Platform 
Wereld-burgerschap, waar we 
deel van uit maken kon er gestart 
worden met de herbouw van een 
nieuwe school voor gehandicapte 
kinderen in het district Nuwakot. 
Anish KC van de S.E.R.C.-school 
was onze contact persoon en 
coördinator.  
In 24 dagen tijd werd er met de 
€7500,- een prachtig 
aardbevingsbestendig gebouw 
neergezet.  
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Samenwerking met Adelante in het kader van het F.A.I.R.-project 

Sinds 2012 werkt onze stichting samen met Adelante, het H.R.D.C. 
en de S.E.R.C.-school aan het verbeteren van zorg voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen. In juli en oktober nam een afvaardiging van 
het H.R.D.C. en de S.E.R.C.-school deel aan het Fitcare4u 
programma, dat binnen Adelante is ontwikkeld (zie You tube 
https://youtu.be/6fNYB2sj2jU) . Een programma waarin in een 
korte periode door middel van therapie in een hoge frequentie 
gestreefd wordt naar het behalen van een optimale toename van 
functionaliteit bij de deelnemende kinderen. Een concept dat 
uitstekend zou passen binnen de situatie van het H.R.D.C. Hier moet 

namelijk ook in de korte periode, waarin de kinderen in het ziekenhuis zijn, resultaten geboekt worden.  
In februari 2016 gaat een delegatie van uit Adelante en stichting Kumari naar Nepal toe om het programma plus 
onderliggende theorie handen en voeten te geven. Hiervoor is een drie jaren plan ontwikkeld.  
 
Computercursus binnen Khagendra en Krishna een laptop met touchscreen 
De computercursus waar we in de vorige nieuwsbrief melding van maakten, is met 
goed resultaat afgesloten. Krishna Khadka maakte zich veel vaardigheden eigen 
op zijn tablet. Maar een tablet heeft zijn beperkingen, daarom zijn we super blij 
met de donatie van Olav en Mark die ons een laptop met touchscreen voor 
Krishna gaven. Hij kan nu meer programma’s gaan gebruiken. 
 
 
 
Lessen wereldburgerschap 

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul werden in oktober op 
alle basisscholen door het Platform Wereldburgerschap lessen 
rondom Wereldburgerschap in de dop gegeven. Global exploration 
had hier de leidende rol! Kalpana en Anish van de S.E.R.C.-school, 
die toevallig hier waren voor een training binnen Adelante, 
hebben samen met ons ook hieraan deelgenomen. Een super 
ervaring zowel voor de leerlingen als voor ons. In deze tijd is het 
hard nodig om kinderen voor te bereiden een samenleving met 
vele culturen. Op de OBS in Broekhem zijn er 21 nationaliteiten 
op een schoolbevolking van ongeveer 120 leerlingen. Dat zegt al 

voldoende! Op de foto de kinderen van de Basisschool in Berg en Terblijt.  
 
Onze nieuwe website in een nieuw jasje 
Om het aanpassen van onze website te vergemakkelijken en reacties van 
uw kant mogelijk te maken heeft onze website een nieuw jasje gekregen. 
We zijn er heel tevreden mee! Wat vindt u ervan? 
 
Informatie over onze activiteiten kunt u tevens vinden op onze Facebook 
pagina! 
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Fysiotherapie materialen 
 

   
De nieuwe fysiotherapie materialen zijn op hun plaats van bestemming! Het heeft heel wat voeten in aarde 
gehad om de spullen naar Nepal te vervoeren. Samen met de firma Nenko in Kerkdriel en stichting Sukhi 
home/Leuven hebben we dit kunnen realiseren! 
 
Nieuwe onderwijsmethoden 
Tijdens onze reis naar Nepal van februari jl. werd als pilot een workshop schrijven op de S.E.R.C.-school 
gegeven. Dit als opstap naar een serie workshops, die in de komende tijd gegeven zullen worden gegeven binnen 
de Kavre deaf school en S.E.R.C.-school. Nadruk zal komen te liggen op communicatievormen voor kinderen die 
geen mogelijkheden tot spraak hebben en het themagericht werken bij jonge kinderen. 
 

   
Fel gekleurde beertjes nodigen uit  
tot spelend leren. 

Nieuwe lesvormen worden binnen het team 
besproken. 

Sensorische kokers voor kinderen met autisme. 

 
Kinderen die u binnen het LDC sponsort, zeggen hallo  

 
    

 

Anjana speelt muziek Kumari helpt in 
de keuken 

Mamata loopt zelf de 
trap op 

Nikhel probeert de bal 
te slaan 

Nima op de 
trampoline 

Prachandra speelt 
met de bal 

 
 

 

 

 

 

Pratiksha bij haar klas Pritesh maakt 
muziek 

Rachana helpt enorm 
goed mee in de keu-
ken 

Shreejan sorteert 
gekleurde ballen 

Suraj tijdens de 
pauze 

 

 
Stichting Kumari wenst u een goed 2016 en bedankt u voor uw steun en vertrouwen! 


