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VOOR WIE WE HET ALLEMAAL DOEN 

   
  

 

 

 

 

 

 

Hieronder worden de meervoudig gehandicapte weeskinderen voorgesteld.                                   
Eerst een plaatje uit oktober 2006.  

Het terrein waarop Umang moest verrijzen was net aangekocht en de kinderen er van in 
kennis gesteld. Zij zongen toen een lied met de strekking, dat zij er eens in zullen slagen.  
En gelijk kregen ze! 
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RAZIA is geboren op 28 februari 1982 en is 

daarmee de oudste van de kinderen.  
Razia heeft polio, maar door een aantal 
operaties kan zij zich nu vrij goed zelfstandig 
voortbewegen.  
Zelfstandig, dat is zij in vele opzichten en zij 
heeft het op Umang erg naar haar zin.  
 
Ze kan zich redelijk verstaanbaar maken in het 
Engels en kwijt zich prima van haar taken. Als 
zij gaat (mee)zingen is ze helemaal in trance. 
 
 

 
Op één na oudste is USHA, geboren 

op 8 november 1987.  
Zij heeft nooit kunnen lopen, totdat 
een aantal operaties daar een eind 
aan maakte. Met krukken komt ze nu 
een heel eind, maar aangezien dat 
soms met pijn gepaard gaat kiest ze 
nogal eens voor de rollator. De vaat 
afdrogen is het werk van Usha. Ze 
kan boos worden als anderen dat 
doen, want die doen dat niet goed 
vindt ze. 

 
 
Dan komt SUJEET. Zag het levenslicht op              

25 juli 1988.  
Vanwege zijn vroeggeboorte loopt hij wat moeizaam 
en ook spreken gaat hem niet zo gemakkelijk af.  
 
Een hele rustige jongen, die op Umang helemaal op 
gaat in de verzorging van bloemen en planten.  
 
Er wordt gefluisterd dat hij groene vingers heeft .... 
 
 

 
POOJA werd geboren op 7 februari 1989. Te 

vroeg, waardoor haar geestelijke vermogens 
waren aangetast. Door operaties wordt getracht 
het verschil in beenlengtes terug te brengen. 
Pooja gaat op Umang vrijwel self-supporting 
door het leven. Een leven waar ze erg van 
geniet.  
 
Ze ziet er graag goed en verzorgd uit. 
Handwerken is haar favoriete bezigheid. 
Gasten verwent zij graag met Indian tea of  
ander noodzakelijk vocht.  
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RUSHIKA is geboren op 24 augustus 1989.  

De achterstand die zij aanvankelijk had op 
motorisch, persoonlijk en sociaal-emotioneel 
gebied heeft zij aardig weggewerkt. Wel 
worstelt zij met haar geaardheid.  
 
Ze heeft het erg naar haar zin op Umang en 
werkt graag in de tuin en te midden van de 
gewassen. 
 
Ook het verzorgen van de hond Goldie is iets 
dat ze met plezier doet.  

 
Op 27 juni 1990 kwam FARUKH 
ter wereld. Hij is spastisch en 
heeft een verstandelijke 
beperking. Tot 2002 heeft Farukh 
niet kunnen lopen.                      
Na de operaties kan hij zich nu 
met behulp van krukken redelijk 
voortbewegen.  
 

Een heel gevoelige en veelzijdige  jongen, die geniet van iemands 
aanwezigheid. Heeft op school Engels gehad en dat is te merken als 
je met hem praat. Farukh is erg actief op Umang. Een geboren redenaar en leider. Ook 
besteedt hij veel aandacht en tijd aan zijn therapie. En aan zijn uiterlijk ….. 
 

BITTOO werd geboren op 
11 juli 1990. Hij heeft een 
verstandelijke beperking. 
Zijn motorische problemen 
zijn in de loop der tijd door 
therapie overwonnen.  
Bittoo is erg zelfstandig en 
weet wat hij wil.  
Zijn grote passie is het 
verrichten van schilderwerk.  

 
 
PAYAL kwam 4 dagen na Bittoo ter 
wereld, op15 juli 1990.  
Haar hersenen raakten niet tijdig 
volgroeid als gevolg waarvan zij een 
verstandelijke beperking heeft. 
Payal is erg gelukkig op Umang en ze is 
heel veelzijdig. Noem het en ze kan en 
doet het. Ze werkt graag in de keuken, is 
erg goed met handwerken, maar ook het 
werken in het veld vindt ze fijn.      
                                        

Altijd goedlachs en in voor een geintje. 
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ZUBIN is van 4 december 

1991.  
Hij heeft vaak last van, 
soms zeer hevige, 
epileptische aanvallen. 
Daarbij kan hij enorme 
krachten ontwikkelen. Zijn 
knieën zijn nogal zwak 
waardoor hij moeite heeft 
zijn evenwicht te 
bewaren. 
Evenals Farukh staat hij 
op zodra hij wakker is.  
 

Zijn grote passie is eten. Mannen-dingen doen is eveneens favoriet. Zware dingen dragen, 
kijken hoe een fiets, een wasmachine worden gerepareerd, een kippenhok wordt gebouwd 
e.d. en het dan zelf proberen. 
Ook schoonmaken en werken in de tuin zijn goed aan hem besteed. Hij vindt het fijn om 
wat aandacht te krijgen. 
 
 

AARTI, geboren op 11 oktober 1992  
is autistisch, ze kan niet praten en 
hoort slecht. Het gelukkigst is zij in 
haar eigen wereldje. Favoriete 
bezigheid is het tegen haar oor 
houden van een voorwerp en er dan 
tegenaan tikken.  
Op Umang ontwikkelt zij zich op een 
wonderbaarlijke manier. Zij kan nu 
zelf eten, is interactief bezig, verricht 
diverse taken en na verloop van tijd 
komt ze naar je toe om iets te 
geven, of om even tegen je aan te zitten.  

 
 
 

MEERA is van 17 februari 1994. 
Meera is autistisch, zij beschadigt zichzelf 
en soms ook anderen. 
Zij krijgt regelmatig driftbuien en 
schreeuwt dan de hele tent bij elkaar.  
 
Zij heeft  haar ogen dermate beschadigd 
dat zij nagenoeg blind is geworden. 
Langzaam maar zeker went zij daar aan 
en mede met de hulp van de andere 
bewoners vindt zij steeds beter haar weg 
op Umang. 
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VANITA is geboren op 15 april 

1995.  
Zij is verstandelijk beperkt en 
haar gezicht/neus is verminkt. Zij 
heeft een prothese en daar is ze 
erg trots op. Ook loopt zij moeilijk, 
maar met de speciaal 
aangemeten schoenen en de 
oefeningen van de ergotherapeut 
kan ze haar evenwicht wat beter 
bewaren.  
 

Eten en drinken kan ze inmiddels ook zelf. Is een gezelschapsmens. Heerlijk vindt ze het 
om wat aandacht te krijgen. 

 
ANU is van 25 juli 1996.  
De afgelopen jaren heeft zij 
doorgebracht in het Chaitanya Mental 
Health Care Center in Poona. Dit 
vanwege heftige aanvallen van hysterie 
en zij werd een gevaar voor zichzelf en 
voor anderen. Sinds november 2015 
woont zij nu op Umang, waar zij hopelijk 
een fijn leven kan leiden. 

 
Van EKRA is de geboortedatum niet 
bekend. We houden het op 6 juli 1997.  
Zij is op 27 november 2015 op Umang 
komen wonen. Een vrolijke meid, die 
van erg ver komt. Een hoopje niets toen 
ze op 21 april 2003 in Bal Anand kwam. 
Een enorme dosis 
doorzettingsvermogen, gekoppeld aan 
therapie en school hebben er voor 
gezorgd dat zij alles voor elkaar brengt, 
ondanks het feit dat zij spastisch is, niet 
goed kan lopen en haar armen en 
handen trillen. Zij eet  
zelfstandig en gaat alleen naar de wc. 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umang januari 2016 
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AKSHAYE werd geboren op 1 juni 1998. Hij is spastisch, waardoor 

zijn spieren vaak heel strak staan en het moeilijk voor hem is om te 
ontspannen. Hij kan niet lopen en ook niet praten. Maar hij houdt 
alles in de gaten en vindt het heerlijk om lekker bij je te zitten en te 
knuffelen. Ook vindt hij het fijn om buiten wat te worden rond gereden 
in zijn rolstoel. Zittend in een stoel beweegt hij die voort met behulp 
van zijn voeten. Verder houdt hij van tv kijken en luisteren naar 
muziek. 
Hij weet precies wanneer het etenstijd is en eet dan in alle rust wat 
hem wordt gevoerd. 
 

MAHESH is geboren op 31 januari 1999.  
Hij is blind en kan ook niet praten. Is overgevoelig voor aanrakingen, 
daar schrikt hij snel van. Aanrakingstherapie brengt daar beetje bij 
beetje verbetering in.  
Hij is bijna altijd goed geluimd. De acrobaat van Bal Anand. Dol op 
muziek, dan begint hij te dansen en te lachen. Mahesh is erg schoon op 
zichzelf en zijn omgeving. Kan steeds meer dingen zelfstandig. Daarbij 
geholpen door een leraar van de National Association for Blind.    
Mahesh mag graag schommelen en met water spelen. Wat zal Umang 
fijn zijn voor hem: frisse lucht, geuren, geluiden, ruimte ……. 

 
 
 
KISHORE is van 4 maart 1999.  

Kishore is spastisch en kan niet lopen. Desondanks is het 
een vrolijk mannetje. Hij krijgt een grote dosis therapie om het 
mogelijk te maken dat hij wellicht eens in staat zal zijn te 
lopen, of in ieder geval om te kunnen staan. Zijn heupen 
staan niet goed. Daarom is hij diverse keren geopereerd, voor 
het laatst op 23 december 2015. Vooralsnog weet hij zich 
goed te verplaatsen, zijn armen zijn ijzersterk geworden. 
Vindt het fijn om ’s morgens in zijn rolstoel buiten te zijn. Als 
een vrijwilliger dan ook nog met hem wil spelen met een bal 
dan kan zijn dag niet meer stuk. Het is de bedoeling dat 
Kishore in de loop van 2016 op Umang gaat wonen. 
 
 

UDYOGI. Een meisje waar heel veel over te vertellen valt.  

Geboren op 23 maart 1999.  
Zij had een zgn. olifantsbeen, van enorme afmetingen. Het 
vergalde haar leven, zowel in lichamelijk als in mentaal opzicht. 
In 2008 is het been geamputeerd en begon er een nieuw leven 
voor haar. Met de prothese kan zij nu prima lopen. Ze is veel 
zelfverzekerder geworden, vrolijk en enthousiast. En volledig 
zelfstandig. Ze gaat naar de Chembur Naka School. 
 
Udyogi is erg proper en ziet er graag netjes uit. Ze kijkt en luistert 
graag naar Hindi films. Ze wil graag goed Engels kunnen 
spreken, ook al omdat ze graag praat met de buitenlandse 
vrijwilligers. Ze tekent en puzzelt graag. 
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SHALAKA is geboren op 27 augustus 2001.  

Zij is blind en heeft epilepsie. Dol op muziek en samen met je 
dansen vindt ze helemaal het einde. Ze tovert dan een 
onweerstaanbare lach op haar gezicht. 
Ze heeft een hekel aan therapie, maar dankzij die oefeningen 
kan ze zich nu in bed omdraaien. Ze is dol op zoetigheid en 
haat medicijnen. Voor bijna alles is zij afhankelijk van hulp. 
 
Wat zal zij t.z.t. genieten op Umang: geluiden van dieren, 
geuren, de wind om haar hoofdje, kunnen aaien en knuffelen 
van hondjes, poezen etc.  
 
Hier op Umang met Pranita. 
 
 
 
 

AKSHATA is van 28 november 2001. Zij is verstandelijk 
gehandicapt. In het begin kon zij erg moeilijk slikken, 
maar inmiddels gaat dat goed. Omdat haar gehemelte 
erg hoog is kon zij niet praten. Met spraaktherapie gaat 
dat steeds beter. Daardoor is ook haar zelfvertrouwen 
toegenomen.  
Ze draait de zaken nu zelfs om. Degenen die haar goed 
kennen in Bal Anand verstaan haar inmiddels redelijk 
goed. Maar als iemand anders te kennen geeft niet te 
weten waar ze het over heeft gaat ze haar beklag doen 
en vertelt dat die ander niet helemaal goed is: verstaat 
haar niet, hoe kan dat nou ….. 
Akshata is erg behulpzaam. Helpt graag de andere 
kinderen. Dansen en handwerken zijn haar favoriete 
bezigheden. Ze kan ook heel goed omgaan met pc, 
mobieltje en camera. Ze kleedt zich graag erg mooi. De 
kleuren moeten vooral goed matchen! Is gek op zoete 
dingen en op yoghurt. Zij bezoekt de Naka Mumbai 
Public School. 
 

 
 
Wanneer MUNNA werd geboren is niet bekend. We houden 
het op 21 juli 2002. 
Munna kon niet lopen en middels operaties wordt getracht dit 
wèl mogelijk te maken. De meest recente operatie is die van  
23 december 2015. Zijn doorzettingsvermogen komt daarbij 
goed van pas. Hij eet zelf, kleedt zichzelf aan en gaat 
zelfstandig naar het toilet. Ook kon hij niet praten, maar door de 
logopedie gaat dat steeds beter. Munna is een heel sociale 
jongen. Iedereen wordt hartelijk begroet en hij vindt het fijn om 
vervolgens wat aandacht te krijgen. Hij gaat graag op de foto. 
Kleurplaten maken vindt hij erg fijn om te doen. Daarna straalt 
hij van trots. Munna is altijd erg opgewekt. Hij zit in de 
Functional Academics Senior Class op de Adapt School. 
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VISHAL is geboren op 21 februari 2003. 

Vishal is blind, kan niet praten en niet lopen. Hij is 
volledig afhankelijk in zijn dagelijkse doen en laten. 
Vertrouwt volledig op zijn gehoor en is daarom 
behoorlijk goed op de hoogte van wat er om hem heen 
gebeurt. Heeft graag speeltjes met een geluidje. Hij 
luistert graag naar muziek. 
Als hij honger heeft gaat hij huilen. Ook wordt hij niet 
graag gestoord in zijn slaap. Maar verder is Vishal 
altijd opgewekt. Vooral als hij in de rolstoel mee naar 
buiten mag. 
 
Hier heeft hij plezier met Pranita. 
 
 

 
Op 13 juni 2003 kwam VANSH ter wereld.  

Toen hij op 5 augustus 2006 in Bal Anand kwam kon hij niet lopen, 
zelfs niet staan. Kon niet zelf eten en drinken en was ook (nog) niet 
zindelijk. Praten ging hem ook niet makkelijk af. Door veel aandacht en 
gerichte therapie is hij nu behoorlijk self-supporting. 
In 2009 is hij geopereerd aan zijn benen en sindsdien kan hij aardig uit 
de voeten.  
Hij bezoekt de Adapt School in Bandra. 
 
En dan doet zich een wondertje voor in Bal Anand. Op een dag in 
oktober 2011 staat Vansh uit zichzelf op, pakt het stuur van een 
rolstoel en ……. LOOPT! Zelfs de artsen stonden verbaasd. En nu is er 
natuurlijk geen houden meer aan.  
 
Vansh wil de hele dag lopen! Altijd vrolijk en altijd met een 
onweerstaanbare lach op zijn gezicht. 
 

 
 
VIVEK is geboren op 7 augustus 2003.  
Met Vivek is helaas heel veel mis. Hij is verstandelijk beperkt, 
kan niet praten en heeft spasmen waardoor hij veel andere 
dingen ook niet kan, zoals lopen. Zijn handjes zijn naar buiten 
gegroeid. Recente operaties hebben er voor gezorgd dat zijn 
beentjes nu in de juiste positie staan. 
 
Hij vindt het fijn om wat aandacht te krijgen. Ook houdt hij van 
muziek. Hij kan goed aangeven wat hij wel en niet graag lust.  
Na lange tijd kunnen er nu weer plaatjes van hem worden 
gemaakt waarop hij een lach vertoont.                                      
We hopen allemaal vurig dat hij weer snel de weg omhoog zal 
weten te vinden.  
 
Vivek toont een ongelofelijke wil om te leven.  
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SUREKHA is van 17 april 2006. Toen zij op 17 september 2007 in 

kindertehuis Bal Ashraya in Nagpur kwam woog zij slechts  
5 kg. Ze kon haar hoofdje niet overeind houden, kon niet praten, ze 
kon niet zitten en kon haar armen en benen niet bewegen. Ze is 
geestelijk gehandicapt en heeft hartproblemen. 
Het heeft de mensen in Bal Ashraya twee jaar gekost om haar er 
enigszins bovenop te helpen. Door intensieve therapie kan zij nu 
uiteindelijk zitten en haar handen en benen bewegen.  
Zij kwam in Bal Anand op 24 juni 2010. Ze krijgt veel therapie om 
verbetering in haar situatie te brengen. Het is een heel lief kind. Lepel 
en beker kan ze nu zelf vast houden. Staan kan ze nu ook. Ze gaat 
graag met je in dialoog en vindt het fijn als ze je mag aanraken. Ze 
brengt alles graag naar haar mond. 
 
 

Van AARTI wordt aangenomen dat zij is geboren 
op 2 mei 2006. Zeker weten doen we het niet.  
Zij is blind en doof. Ze is heel gevoelig voor 
aanrakingen. De wereld om haar heen is dus één 
groot raadsel. Daarnaast lijdt zij aan epileptische 
aanvallen. Door haar veel aandacht en 
verschillende therapieën te geven leert ze er 
steeds meer dingen bij. Zoals het zelfstandig leren 
eten en drinken.  
Dat laatste gaat haar inmiddels redelijk af. 
Zoetigheid, zoals taartjes en ijs hebben haar 
voorkeur. Zij kan nu staan en kruipen. 
Op 18 juli 2012 heeft zij een ingrijpende 
hersenoperatie ondergaan.  

Pas daarna konden we voor het eerst een lach bij haar waarnemen. 
Zo'n ontzettend moeilijk leven hebben en dan zo'n lach tevoorschijn kunnen toveren ...... 
 
 
 
Ook van PALLAVI is de geboortedatum niet bekend. Uitgaande van de 

botfoto’s houden we het op 21 februari 2007. Zij heeft veel medische 
problemen, waaronder te vroeg gesloten schedelnaden. 
  
Ondanks de hieraan verbonden risico’s is ze hier inmiddels aan 
geopereerd om te voorkomen dat ze blind zou worden. Veel andere 
lichaamskenmerken wijken ook af en ze heeft flinke huidproblemen. 
Maar met haar verstand is niets mis. Ze is intelligent en wil alles doen 
wat anderen ook doen. Kleine woordjes kan ze al zeggen. Er ontgaat 
haar helemaal niets van wat er om haar heen gebeurt.  
Ze wordt graag opgepakt en geniet van de aandacht. Op school doet 
ze het erg goed. 
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SACHIN werd geboren op 18 januari 2009.  

Hij is geestelijk gehandicapt, spastisch en zijn oogjes staan scheel. 
Door intensieve therapie kan hij zich nu bewegen en zelfs staan. Om 
het lopen mogelijk te maken is hij in mei 2013 geopereerd aan zijn 
hielen. Draagt nu regelmatig zijn beugels. Sachin ontwikkelt zich 
goed, zowel in fysiek als in geestelijk opzicht. 
Met zowel Hindi als met Engels kan hij goed uit de voeten. Hij mag 
graag tekenen. Is erg goedlachs. 
Voor hem komt elke zaterdag een speciale therapeut. Hij zit in de 
Reception Class van de Adapt School. Een leuk en lief joch. 
 

 
Van PARI wordt de geboortedatum geschat op 28 augustus 2009.  

Zij heeft als baby lange tijd langs de spoorlijn gelegen waardoor 
verschillende lichaamsfuncties waren aangetast en zij op diverse 
plekken bloedde. Pari is blind, maar kan wel horen. Er zal veel 
therapie nodig zijn om haar motoriek te verbeteren.  
Inmiddels is ze aan beide beentjes al een keer geopereerd. Ze kan 
haar benen nu bewegen, op haar knietjes rusten en haar nek 
rechtop houden. Ze heeft een hekel aan het moeten dragen van 
beugels. Ze speelt graag met dingen die geluid maken.  
 
Pari gaat naar de Adapt special school. Ze is erg sociaal en heeft 
graag mensen om zich heen. 
 
 

 
UMA werd geboren op 8 september 2007 en kwam op 10 mei 2013 in 
Bal Anand. Zij is doofstom en bezoekt de Rochiram Thadani School 
for the Hearing  Handicapped. 
Ze krijgt spraakles en les in liplezen. Ze maakt zich allerhande 
dagelijkse dingen eigen. Tekenen en handenarbeid zijn haar favoriete 
bezigheden. 
 
In Bal Anand voelt ze zich erg veilig, zelfs zo, dat ze soms moet 
huilen als ze naar buiten moet.  
 
Uma is een lief, vriendelijk en meegaand meisje. 
 

 
 
 
SUSHANT is geboren op 20 april 2010. 

Horen en praten gaan hem niet goed af, maar zijn intelligentie is boven 
het gemiddelde. Hij bezoekt de Rochiram Thadani School for the 
Hearing Handicapped. Liplezen behoort tot één van de onderdelen van 
dit onderwijs. Hij neemt de dingen snel op.  
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TRUPTI is geboren op 23 september 2012 en in Bal Anand 

gekomen op 3 oktober 2012.  
 

Zij heeft een hersenverlamming en is geestelijk achter. Ze heeft 
een beklemming van de bovenste en onderste ledematen. 
Therapie begint langzaam aan hierin verbetering te brengen. Ze 
probeert vooruit te bewegen door met beide voeten te duwen. Ze 
kan haar hoofdje overeind houden. Ze houdt veel van muziek. 
 
Trupti is vriendelijk en begint te lachen als je haar naam noemt. 
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