
 

Indiaas tintje bij lintjesregen  

29 April 2010 

Ommen - De jaarlijkse uitreiking van de koninklijke onderscheidingen had dit 
jaar in Ommen een Indiaas tintje. Deze eer viel ten deel aan mevrouw Peters-
Kumari  geboren in Kerala, India. Als een Indiaase koningin verscheen zij 
geheel volgens de traditie in een prachtige gele sarong gecompleteerd met een 
hoofdtooi van verse bloemen. Haar was verteld dat ze naar een feestelijke 
gelegeheid zou gaan. 
 
 

 
Mevrouw Peters-Kumari (midden) met traditionele kledij 
foto: Ingrid van der Velde 
 
 
In Kerala zijn de grondbeginselen van de Ayurveda bijgebracht door oma en haar 
moeder. Van overgrootvader leerde ze de eerste beginselen van de Indiase 
tempeldans. Later volgde ze een opleiding aan diverse Indiase universiteiten.  
Mevrouw Peters is niet alleen gespecialiseerd in ayurveda maar is daarnaast ook 
een kunstenares die zingt, danst, schildert en maskers maakt.  

Vanaf haar14e jaar zette zij zich al in voor de medemens in de vorm van muziek- en 
dansles aan kansarme kinderen. Samen met groep vrijwilligers verzorgde ze 4 jaren 
lang iedere middag de maaltijden voor een lagere school. Na de middelbare school 
richtte zij haar eerste maatschappelijke stichting op die als doel had om 



achtergestelde vrouwen de gelegenheid te geven om een inkomen te verdienen door 
middel van kleinschalige industrie. Te vergelijken met de micro-krediet projecten van 
prinses Maxima nu. 

Een ander mooi voorbeeld van zo’n initiatief door haar gerealiseerd, is de tuin waarin 
medicinale kruiden en planten werden verbouwd. Jongens en meisjes verzorgden de 
tuinen en kregen een deel van de opbrengst als er wat verkocht werd aan de 
kruidenwinkel.  

Mevrouw Peters-Kumari is in de eerste plaats een Ayurveda arts en een 
onderzoekster. Als universitair opgeleide Ayuerveda arts heeft u 15 Jaar lang 
onderzoek gedaan naar de werking van medicinale planten bij de Kani tribes. De 
fenomenale kennis van medicinale planten is in die periode opgebouwd.  Samen met 
uw man heeft u een centrum opgezet waarin Kunst, Cultuur en Ayurveda de pijlers 
vormden. 

In 1995 is ze in Nederland komen wonen,  eerst in Amsterdam, nu in Witharen. Naast 
haar werk als ayurvedisch arts heeft ze diverse lezingen en workshops gegeven, 
o.a.  in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. 

Als laatste benoemen we de in 2009 opgerichte stichting met als doelstelling: het 
leveren van een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen overal ter 
wereld door het promoten van en informeren over traditionele Ayurveda, Siddha, 
Tribal Art en Medicijnen, zonder onderscheid naar ras, sexe, taal of religie. 

Dat ze bevlogen is en een boodschap wil uitdragen werd ook vanochtend nog eens 
duidelijk, toen ze in haar dankwoord haar trots en dankbaarheid uitsprak en meteen 
een vurig betoog hield, over hoe goed de wereld voor ons is en dat het belangrijk is 
die te waarderen. Dat de natuur ons alle biedt wat een mens en dier nodig heeft. Dat 
God ons die heeft gegeven en dat we daar daar zuinig mee om moeten gaan. En 
hoe bevoorrecht zij zich voelt om dit te mogen doen. In India het land van de wijsdom 
is ze volgens haarzelf maar een kleine speler en zijn er vele nog veel groter 
weldoeners. 

Het heeft Hare Majesteit behaagd mevrouw Peters-Kumari voor deze activiteiten 
Koninklijk te onderscheiden en haar te benoemen tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 



  

 
Mevrouw Peters-Kumari   foto: I.v.d Velde 
 

 


