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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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Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten 
Limburgse Koorschool Cantarella o.l.v. Harrie Spronken 

Mannenkoor Koninklijk Walram’s genootschap o.l.v John Gerits 
 

zat. 3 nov. 2007       20.00 uur 
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U komt toch ook? 
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Bezoek aan projecten september: 
De eerste twee weken van september zijn de projecten weer bezocht. Een uitgebreid reisverslag 
heeft u kunnen lezen op www.moniquederwig.waarbenjij.nu.  
De gehele reis stond in het teken van het bouwproject.  Er werden weer veel grondstukken 
bekeken. De keuze van een geschikt stuk grond is wellicht de belangrijkste fase in het 
bouwproject. We kunnen nog zo’n mooi huis bouwen als het stuk land niet geschikt is, is het 
project gedoemd om te mislukken. Vandaar dat we aan de keuze heel veel zorg willen besteden. 
Criteria voor de aankoop zijn : ligging in een goede omgeving, het terrein moet makkelijk 
toegankelijk zijn,  elektriciteit en water moeten beschikbaar zijn,  op korte afstand van een 
ziekenhuis, minimaal 3 tot 4 ropani (1 ropani is 500 vierkante meter), prijs rond de 5 lakh per 
ropani (1 lakh = €1100,- ), aanwezigheid van bouwvergunning, de eigendomspapieren moeten 
duidelijk zijn.  
Wie Nepal kent, weet dat dingen regelen veel tijd kost. We hopen de aankoopfase binnen twee 
maanden af te ronden, zodat we over kunnen gaan tot de bouwfase. 
 
 

 

Verjaardagskalender  
 
Heeft deze kalender bij u 
al een plekje gevonden?  
 
Hij is nog steeds te koop 
via onze website of via 
onze voorzitter: 043-
6010214 

 

Bedankt voor de 
knuffels! 
 
De communi-
canten van de SBO 
de Wissel in Land-
graaf gaven de 
kinderen van onze 
projecten in Nepal 
een heleboel knuf-
fels. Die gingen in 
september in een 
tas mee naar 
Kathmandu. Wat 
waren ze blij! 
Hier klemt Adhar 
zijn beer in zijn 
armen. Dit was 
liefde op het eerste 
gezicht! 
 

 
Het weekblad Margriet viert dit jaar haar 70ste verjaardag. In  
Margriet 41 wordt in een dubbeldikke editie ( de speciale bijlage zal 
geheel in teken staan van vrijwilligerswerk, goede doelen, charity, 
fair-trade) 70 vrouwen met een maatschappelijke betrokkenheid 
voorgesteld. Ook stichting Kumari is hiervoor uitgekozen. Een jaar 
lang kunnen wij ons als stichting landelijk presenteren via de 
website van Margriet (www.margriet.nl). 
 
 
“Kinderkleding, een lust voor het oog!” 
Onder deze titel wordt er vanaf 1 oktober tot 31 december 2007 een expositie van etnografische 
kinderkleding uit de collectie van Monique Derwig gehouden in de bibliotheek van Valkenburg Lb.  
Uit de vele kledingstukken, die met name uit Azië komen, spreekt de grote liefde van de moeder 
voor haar kind. De kledingstukken staan bol van de symboliek en vertellen over de cultuur en de 
leefsituatie van de vrouwen, die de kledingstukken maakten. Het zijn vaak ware kunstwerkjes op 
gebied van borduren. 
Laat u door de kledingstukken meevoeren naar verre oorden! 
Op 9 november is er een lezing met als titel “Symboliek in kinderkleding.” Aan deze avond nemen 
Sheila Paine uit Engeland en Peggy Kneefel uit Amsterdam deel. Sheila Paine doet al vele jaren 
onderzoek naar textiel en werkt vaak samen met het Victoria en Albert museum te Londen. Zij is 
auteur van toonaangevende boeken op gebied van geborduurd textiel. Peggy Kneefel is 
textielexpert en verkoopt textiel uit met name Aziatische landen. Zij zal iets vertellen over haar 
reizen naar China. Na afloop is er gelegenheid om textiel bij haar te kopen. 
Entree: €3 , de opbrengst van deze avond komt ten goede aan onze stichting. Voor reserveringen 
en nadere informatie kunt u zich wenden tot de bibliotheek te Valkenburg (043-6012063), 
www.heuvellandbibliotheken.nl . 
 

 


