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Ons bouwproject in Sankhu, we zijn gestart!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Hieronder foto’s van de geplande bouw en de eerste bouwactiviteiten. 

 
oostaanzicht 

                          
                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plattegrond van de benedenverdieping 
          
 

De begroting is nog niet rond.  Hierover 
zal nog stevig onderhandeld moeten 
worden. 
Maar we gaan ervoor! Voor deze groep 
“vergeten” kinderen moeten we 
vechten!! 



 
 
 
 
 
 
 

materialen worden naar het grondstuk gebracht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

er wordt gemeten en natuurlijk ………………………..wordt er een ceremonie gehouden 
 
 
 
Snoezelen, een luxe of broodnodig? 
Een aantal maanden geleden dienden we bij de stichting Moments of Joy een aanvraag in voor 
het inrichten van een snoezelruimte bij het LDC. 
 
 
Moments of Joy richt zich op die projecten, die te klein en onbekend en tevens 
vaak te weinig 'praktisch noodzakelijk' zijn om de aandacht te trekken van 
grotere organisaties. Natuurlijk is een snoezelruimte niet nodig voor de fysieke 
overleving van de verstandelijk gehandicapte kinderen in het LDC, maar we zijn 
met Moments of Joy ervan overtuigd, dat het voor het psychisch welzijn van onze 
kinderen wel heel belangrijk is.  
 
 
 
 
We willen met het inrichten van de snoezelruimte niet 
wachten tot het nieuwe huis klaar is, maar in het 
huidige gebouw al een start maken. Het zal 
improviseren zijn, maar beter iets dan niets! 
Sinds begin augustus was Teunis van Oosterom via de 
stichting "Cross borders", die onze vrijwilligers 
begeleidt, in het LDC werkzaam. Aangezien hij in 
Nederland met verstandelijk gehandicapten werkt, had 
ik hem gevraagd het snoezelen te introduceren bij team 
en kinderen. Hier volgt een deel van een email van Teunis, die laat zien waarom we dit project 
gestart zijn: 



 
“Een meisje, Pratikshya Dhungan, waar we nu mee gesnoezeld hebben, is zwaar 
autistisch. Ze zit in het klasje, een lokaaltje van 10 vierkante meter waar 10 
mensen in zitten. Er zitten dus altijd mensen dicht bij haar en het is erg onrustig. 
Regelmatig knijpt ze de mensen in haar buurt.(En ze kan erg hard knijpen.) Ik zal 
eens overleggen of we haar in een wat afgeschermd hoekje kunnen zetten en dan 
ook consequent op dezelfde plaats. Maar krap blijft het wel natuurlijk.  
Ik ben samen met Ritesh naar de oefenruimte/opslagplek gegaan. We hebben twee 
matrassen op de grond gelegd en de boel zoveel mogelijk aan de kant geschoven 
Daarna zijn we met haar op de matrassen gaan zitten en hebben wierook 
aangestoken. En het haar onder de neus gehouden. Daarna heb ik verschillende 
instrumentjes laten horen. De Tibetaanse klankschaal, verschillende bekkentjes en wat rinkeldingen. Ze 
reageerde er wel op. Toen heb ik Ritesh gevraagd het eens te proberen. Na een tijdje reageerde ze er 
steeds meer op. Ritesh vertelde dat dat bijzonder was voor haar doen. Het is nog erg improviseren. De 
ruimte (een groot hok) staat vol met van alles en nog wat. En van de andere lokalen komt heel veel geluid. 
Een prikkelarme ruimte creëren is daar niet echt mogelijk daar denk ik. Wat wil je ook met zoveel mensen in 
één huis. We willen een ruimte in dat hok afschermen met lakens of zo. Zodat er een ruimte ontstaat van 2 
bij 2 meter. Verder moet ik maar eens op zoek naar materialen waar ze aan kan voelen. Hele zachte en 
harde.” 
 
 
"Waarom energie steken in zo'n "luxe?” is de vraag, die we wel eens te 
horen krijg, “Een westerse activiteit als snoezelen, terwijl ze niet genoeg 
te eten hebben?" 
Echter de voedingssituatie staat ook centraal in ons programma. We 
verbeteren de voeding al door fruit toe te voegen aan het dieet. Begin 
oktober is  Ricky Winnemuller, psychiatrisch verpleegkundige, naar 
Kathmandu vertrokken om binnen het LDC te gaan werken. Zij zal met 
name de voedingssituatie gaan bekijken en ons hieromtrent adviseren.  
 
 
 

Actie Preuvenetour 
Begin oktober kregen we voor ons bouwproject het 
grandioze bedrag van €20.000,- overhandigd van de 
Stichting Preuvenetour, die op 4 september voor ons 
bouwproject door het Limburgse landschap toerde. 
Een bedrag dat essentieel is voor de realisatie van 
het nieuwe huis voor het LDC in Sankhu. 
 
 

 
 
School voor dove kinderen 
Door het hele bouwgebeuren lijkt de aandacht voor onze groep dove kinderen te verslappen. 
Maar dit is zeer zeker niet het geval. We hebben regelmatig contact met de school en met onze 
kinderen gaat het goed. De school is de afgelopen periode een aantal weken gesloten geweest in 
verband met de festivals: Dasain en Tihar. Voor zover mogelijk zijn alle kinderen naar hun familie 
gegaan om daar samen deze festivals te vieren. Nu is iedereen weer in school en bereidt zich 
voor op de nieuwe toetsen in verband met de afsluiting van het tweede kwartaal. 



 
 
Mera peak & Amphu Labtsa Expedition 2008 
 
Op 28 september werd er bij onze oosterburen in Maasmechelen door de deelnemers aan 
bovengenoemde expeditie, een “Spaghettidag” georganiseerd. Maar liefst 760 spaghetti’s  
werden geserveerd, drank geschonken en een tombola gehouden. Aan hun avontuur op hoogte 
hebben ze ook twee goede doelen gekoppeld. Zij zullen in het kader van deze reis  
                                                      stichting Kumari en de Stichting Langtang Children Home 
(weeshuis)                                      te Kathmandu gaan sponsoren. Natuurlijk waren wij als  
                                                      stichting Kumari ook aanwezig.  
                                                      Hun reis kunt u vervolgen op:  
                                                             http://www.travelmessage.nl/mera_peak_expedition/ 
 
                                                      Bij terugkomst in Kathmandu zullen zij een hartelijk welkom  
                                                      krijgen in het LDC! Inmiddels zijn Ivan, Peter, Eddy en  
                                                      Gerlach al gestart met hun expeditie. 
                                                       
 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                                            
Impressie van de                                                             
“spaghetti”dag op 
28 september. 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek verschoven! 
Het voor 16 november geplande bezoek aan de projecten is verschoven naar 19 februari 2009. 
Redenen hiervoor zijn de vertraagde start van de bouw en het feit dat Qatar airlines het 
reisschema volledig in de war gooide, waardoor onze voorzitter tijdens het geplande bezoek maar 
acht dagen in Kathmandu zou kunnen zijn. De reis in februari zal drie weken in beslag nemen. 
 
 

     Nog steeds op zoek. 
     Nog steeds zijn we naarstig op zoek naar een manier om af en toe wat  
     spullen naar Nepal te zenden. Natuurlijk proberen we de zaken die 
     nodig zijn zoveel mogelijk in Nepal te kopen of te laten maken, maar 
     soms ontkom je er niet aan om dingen hier te kopen en dan te versturen.  
     Wie kan ons hierbij helpen?  

 


