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Over belangstelling mochten we ook in de afgelopen periode niet klagen; vanuit verschillende 
hoeken werden activiteiten ontplooid rondom onze stichting. Hier volgt een kleine bloemlezing: 
 
Sponsorloop Jeanne d’Arc afdeling Gronsveld: 

 
Op 8 april werd er een sponsorloop georganiseerd binnen het 
Jeanne d’Arc college, afdeling Gronsveld. Studenten werd 
gevraagd om zelf een goed doel te kiezen en dit naar de 
medestudenten toe te presenteren teneinde hen over te halen 
om voor hun goed doel te lopen. Naast Clini clowns en War 
child werd Stichting Kumari ook gepresenteerd. Nadine, 
Selma, Charell en Caja namen deze taak voor hun rekening en 
wisten op een perfecte wijze iedereen enthousiast te krijgen. 
We mochten als stichting dan ook €777  in ontvangst nemen. 
Dit bedrag zal gebruikt worden om het “keukenproject” mede 
te realiseren. 

 
Spreekbeurt van Aimee 
Aimee, leerlinge basisschool te Schimmert, had als thema 
voor haar spreekbeurt Nepal gekozen. Met de spullen uit de projectkisten maakte 
ze een boeiend verhaal, waar haar klasgenootjes ademloos naar luisterden. Zo blijkt 
maar weer dat Nepal een land is dat jong en oud aanspreekt! Ten overvloede te 
vertellen dat Aimee een zeer goede beoordeling van haar klasgenootjes en de 
klassenleerkracht kreeg! 
 
 
Aparte verjaardagen 
In juli 2004 vierden mevrouw T. Schellekens-Hermans en mevrouw A. Kuit-Boogaars hun zeventigste 
verjaardag. Als cadeau-idee werd een bijdrage aan het realiseren van het “keukenproject” van de school 
voor dove kinderen geopperd. Een fantastisch bedrag van €1000,- kon na afloop worden overgemaakt. Dit 
was het ontbrekende bedrag voor de leskeuken en dus kon het fiat voor de verbouwing gegeven worden. De 
verjaardagen marathon was hiermee nog niet afgelopen, want op 21 augustus vierde ons bestuurslid 
mevrouw M. Haack-Hermans haar zestigste verjaardag. Ook zij had geld gevraagd om het keukenproject te 
realiseren maar daar deze financiering al rond was en gezien haar affiniteit met het computeronderwijs 
voor gehandicapten, is besloten dat haar verjaardagscadeau (€1500 !!) gebruikt zal worden voor de verdere 
inrichting van het computerlokaal en uitbreiding van het trainingsprogramma computervaardigheden. 
Volgend jaar augustus zal zij samen met Monique Derwig een reis maken naar Nepal om dit project verder 
uit te werken. Zij hoopt dat alle gulle gevers het eens zijn met de veranderde doelstelling. 
Chapeau dames!  
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Sportdag (ex)-revalidanten 
Stichting Revalidatie Limburg organiseerde ook dit jaar haar sportdag voor revalidanten en ex-revalidanten. 
Het weer speelde niet echt mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Overal in de gangen gonsde het van 
bedrijvigheid en iedereen zette zijn beste beentje voor om een zo hoog mogelijk puntentotaal voor de 
georganiseerde sportactiviteiten te krijgen. Ook onze stichting had een kleine stand waar men informatie 
kon krijgen over de bezigheden van stichting Kumari. We waren namelijk uitgekozen als goed doel voor de 
opbrengst van de loterij, die traditiegetrouw gehouden werd op deze dag. Aan het eind van de dag werden 
de prijzen voor de verschillende onderdelen uitgereikt en mochten we een cheque van € 1406,94 in 
ontvangst nemen. Onze hartelijk dank hiervoor! 
 
Het keukenproject 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat bovenaan op de lange termijnplanning van de school voor dove 
kinderen het opzetten van een trainingsprogramma koken staat.  De school probeert de kinderen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op het latere leven. Zo is er al een training “naaien” opgezet. Sinds enige tijd 
worden er in Kathmandu door de restaurantketen “Cafe bakery” dove obers aangenomen. Dit bevalt zowel 
de werkgevers als de werknemers uitermate goed. Mede hierdoor is het idee geboren om een 
trainingsprogramma koken op te zetten. Dit programma zou ten goede komen aan de oudste groepen 
leerlingen en aan jongere leerlingen waarvoor de kennisvakken binnen het schoolprogramma geen haalbare 
kaart vormen. Om dit trainingsprogramma te realiseren moet een lokaal van de school worden aangepast en 
ingericht. Voor de realisatie van dit programmaonderdeel ontvingen we in de afgelopen periode een aantal 
donaties: 

• donatie in verband met het boek Schrijfkriebels 
• opbrengst van de sponsorloop van Jeanne d’Arc college 
• opbrengst loterij ter gelegenheid van de sportdag voor (ex) revalidanten van stichting revalidatie 

Limburg te Hoensbroek 
• opbrengst van de verjaardagen van mevr. T. Schellekens-Hermans en mevr. A. Kuit-Boogaars 
Allen nogmaals van harte bedankt! 

Hierdoor kunnen we de school voor dove kinderen groen licht geven voor de verbouwing. Deze zal van start 
gaan na het feest van Dasain in oktober 2004. Hier volgt een stukje uit een e-mail van Indira Shrestha, het 
hoofd van de school voor dove kinderen:  
 
“Any way we all are so very happy to know that cooking project is approved. I am very grateful to your 
association for the effort that you put to get this project. Lots of our deaf students will be benefiting  
from this project. Monique, we think it will be better to start the renovation work in October during Dasain 
holidays which starts from Oct.15th if it is ok with you. Once we start the work I will keep you updated of 
the progress of work with all the bills.” 
 
Nieuw busje voor Life development centre  

Dankzij de vele donaties voor de aanschaf van een nieuw 
busje kon de aankoop begin april gerealiseerd worden. Op 
19 april werd de eerste rit gemaakt! De externe leerlingen 
konden weer worden opgehaald. Het weekend erna werd 
een uitstapje naar een tempel voor de godin Kali gemaakt, 
waar een “puja” (godsdienstige ceremonie)  werd gedaan 
om zegen over de bus af te roepen. Mensen, die het 
verkeer in een land als Nepal kennen, weten dat dit geen 
overbodige luxe is. 
 
 

Bezoek aan projecten 
Else en Jan kennen Nepal al uit eerdere bezoeken. In augustus brachten ze weer een bezoek aan het 
Himalaya koninkrijk. Tijdens hun verblijf bezochten ze ook onze projecten. Jan maakte een schitterende 
neerslag van hun ervaringen. Uit ruimtegebrek in deze nieuwsbrief plaatsen we enkel het verslag over het 
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eerste bezoek aan het Life development centre. Else, Jan nogmaals mijn hartelijk dank voor het bezoeken 
van onze projecten en voor het verslag: 
 
“Vrijdag 6 augustus. Jagat, onze contactpersoon, staat om elf uur voor de deur van onze kamer. Vandaag staat een 
bezoek aan een opvangproject voor geestelijk gehandicapten op het programma. Monique heeft post voor de begeleiders 
meegegeven. Ditmaal nemen we twee taxi’s …… Binnen vijf minuten zijn de twee chauffeurs elkaar kwijt in de drukte van 
Kathmandu. Tien minuten later komen we elkaar weer tegen. Het project ligt enkele straten verwijderd van de Boudanath 
Stoepa. In dit stadsgedeelte van Kathmandu lijkt de verkeerschaos compleet. Oude Tata vrachtauto’s braken dikke 
rookwolken zwart uitlaatgas. Adembenemende verkeerssituaties. Op de een of andere manier gaat het steeds weer goed; 
alhoewel we een fietser in een greppel zien belanden. Niemand lijkt gehinderd te zijn door enige vorm van verkeersregels. 
Het grootste voertuig heeft/neemt “voorrang”. In het Life development centre verwacht men ons. Jagat heeft gebeld 
dat we eraan komen. Else heeft deze  morgen namens Monique twee grote cake’s gekocht in de toeristenwijk Thamel. Ze 
arriveert in het Souvenir Guesthouse per fietsriksja met de nog warme cake op haar schoot. Na wat heen en weer vragen 
staan we uiteindelijk voor de poort van het LDC. De verwelkoming is allerhartelijkst. We krijgen alle vier een 
bloemcorsage. Na de thee worden we rondgeleid in het huis. De begane vloer bestaat uit een aantal ruimtes waarin men 
de kinderen middels allerlei activiteiten begeleidt. Men werkt met een strak dagprogramma. Met eenvoudige middelen 
worden de kinderen beziggehouden. Enkele vrijwilligers uit het buitenland werken mee met de vaste staf. Deze zijn 24 
uur rond de klok in huis aanwezig…… Men werkt, woont en slaapt in een huis met 30 geestelijk gehandicapte kinderen. de 
staf heeft één dag vrij met de feestdagen als de kinderen naar hun ouders zijn. Voor de rest is men permanent bezig met 
de begeleiding en verzorging van de kinderen.. De keuken en eetruimte zijn hier eveneens gevestigd. Bij goed weer wordt 
buiten gegeten onder een groot afgespannen stuk zeildoek. Op de eerste etage liggen de kamers van de kinderen en de 
medewerkers. Op de tweede etage de kamer van Rekha en Rajesh en  een kamer voor eventuele gasten. Op het dakterras 
ligt de hond aan de lijn. Een programmaonderdeel bestaat uit het kweken en verzorgen van planten en bloemen. Veel 
Nepali hebben rondom hun huizen planten in potten staan. Ook hier staat het dakterras vol met potplanten. Met veel 
enthousiasme vertellen de medewerkers over hun programma-activiteiten. Ook in deze situatie gaat iedere vergelijking 
met een instituut voor geestelijk gehandicapten in de westerse wereld volledig mank. Met enorme inzet, eenvoudige 
huisvesting en beperkte middelen geven staf en medewerkers deze kinderen onderdak, voeding, begeleiding; maar bovenal 
veel aandacht en liefde. Ondanks beperkingen op materieel gebied ontbreekt het deze kinderen beslist niet aan aandacht 
en geborgenheid. Althans afgaande op een eerste indruk van mijzelf, met als achtergrond 30 jaar beroepservaring als 
groepswerker in de Jeugdhulpverlening…….. Met veel humor en oneindig geduld is men in de weer het deze kinderen naar 
hun zin te maken. We zijn ontroerd. Else, zelf gediplomeerd in de zwakzinnigenzorg, deelt de meegebrachte cake uit. Bij 
het aansnijden verkruimelt de cake totaal. Het mag de pret niet drukken. Iedereen neemt een handvol stukjes en 
kruimels in ontvangst. Kinderen reageren op hun manier verheugd. Voorafgaand aan het middageten doen groepsleiding en 
kinderen een kringspel onder het afgespannen stuk zeildoek. We nemen afscheid en worden teruggebracht naar Thamel in 
het gesponsorde busje. Op de achterzijde van de bus staat in sierlijke letters geschreven wie de goede gever van de bus 
was.” 
 
Berg en Terblijt, september 2004 
Jan Caron 
 
 

Rapporten kinderen WSHI 
 

 

 
In tegenstelling tot voor onze kinderen hier in 
Nederland wordt het schooljaar in Nepal 
afgesloten in mei. Ook hier met rapporten! Als 
stichting worden we op de hoogte gehouden 
van de resultaten van de leerlingen die door 
ons gesponsord worden. Hier het rapport en 
een begeleidend briefje van Bal Kumari: 
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Leermiddelen voor Mentaid/ Calcutta/ India 
Ons project in Calcutta wordt niet vergeten. Zoals al eerder vermeld, ondersteunen we hier enkel op 
onderwijsinhoudelijke wijze. In juli werd een grote doos met leermiddelen naar de school gestuurd. 
Inmiddels kregen we al een ontvangstbevestiging en een bedankje! 
 
Informatiemiddag van de stichting Kumari 
Voor alle geïnteresseerden wordt er in navolging van onze bijeenkomst in 2003 weer een “Nepal-middag” 
georganiseerd. Vorig jaar bezochten een 25 donateurs en belangstellende onze bijeenkomst. Voor 
organisatie en bezoekers een heel aangename ervaring! Ook dit jaar een mogelijkheid voor u om kennis te 
maken met Nepal in al zijn facetten. Noteer dus in uw agenda de volgende datum: 
 

 
zondag 28 november 2004 
11.00 uur tot 14.00 uur 
Prinses Christinalaan 42 
Valkenburg aan de Geul 

 
 
 
In verband met de voorbereidingen willen we graag vóór 15 november weten of u aan deze bijeenkomst 
deel wilt nemen. Aanmelding kan gebeuren via e-mail: mderwig@hetnet.nl of telefonisch: 043-6010214.  
We verheugen ons reeds nu op uw komst !!!! 
 
Vooruitblik! 
In de afgelopen periode konden we met succes een aantal projecten binnen de lange termijnplanningen van 
LDC en WSHI afronden. Zo wordt het busje van het LDC al vlijtig gebruikt en start men in oktober in de 
school voor dove kinderen met de verbouwingen in verband met het keukenproject. Onze aandacht gaat nu 
uit naar een salarisverhoging voor de teamleden van het LDC. Een aantal grote landelijke stichtingen zijn 
aangeschreven en rond Pasen 2005 wordt een benefit concert gepland. Mocht u nog ideeën hebben 
………………… deze zijn van harte welkom! 


