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‘Here everything is going very smoothly’ schreef Tsering ons in de winter. Dat is altijd een prettig
bericht. Het gaat gewoon goed met de projecten. Tsering bezocht zoals gebruikelijk iedere maand
de scholen en bij terugkomst in Lhasa stuurde hij ons steeds per e-mail een verslag van zijn
bezoek.
Eind september
In de laatste nieuwsbrief vertelden we dat in
augustus leerlingen van alle scholen aan de
toelatingsexamens voor het vervolgonderwijs
hadden meegedaan. De uitslag was bij het
uitkomen van de vorige nieuwsbrief echter nog
niet bekend.
Eind september meldde Tsering enthousiast dat
dit jaar veel leerlingen het examen voor het
vervolgonderwijs hadden gehaald. Een record!
Van Longdun Dechen gingen 16 en van het
kleine schooltje in Chibu gingen 12 (!) leerlingen
naar de school in Zushul. Van de school in
Tanggang gingen 19 en van de school in Melok
gingen 10 leerlingen naar het vervolgonderwijs
in Kelok. Bijzonder is te vermelden dat er zelfs 9
leerlingen van de veraf gelegen school in Kartam
naar Kelok gaan. Toen wij twee jaar geleden in
Kartam waren, was het onderwijs in die streek
bijna ter ziele. De school zag er erbarmelijk uit
en er gingen bijna geen kinderen meer naar
school. De steun van de stichting heeft het
onderwijs hier weer een enorme impuls
gegeven.
Het is geweldig dat er nu zoveel leerlingen
doorgestroomd zijn naar het vervolgonderwijs.
Wij zijn ook heel erg blij dat er weer zoveel
nieuwe, jonge kinderen zijn aangenomen op de
scholen: 20 leerlingen in Longdun Dechen, 9 in
Chibu, 20 in Tanggang, 8 in Melok en 10 in
Kartam. In totaal ondersteunt de stichting nu
ruim 350 leerlingen!!

Door uw bijdrage geeft u al deze Tibetaanse
kinderen uitzicht op een betere toekomst!!
Twee leerlingen van de eerste lichting leerlingen,
die van de school in Longdun Dechen naar
Zushul gingen, deden het heel goed. Zij
behaalden het toelatingsexamen voor de
middelbare beroepsopleiding in Medrogunggar.
Hulde aan deze helden!
Vakkenpakket in Zushul en Kelok
In de scholen in Longdun Dechen, Chibu,
Tanggang, Melok en Kartam krijgen de
leerlingen nog geen les in de Chinese taal.
Vanaf de vijfde graad, dat is de school in Zushul
en Kelok, leren ze echter ook Chinees. Dat is
noodzakelijk, omdat leerlingen die het Chinees
niet beheersen, niet verder mogen studeren. In
Zushul en Kelok krijgen de leerlingen naast
Tibetaans en Chinees, ook wiskunde, basisscience en iedere dag sport.
November
Het speelveld voor de school in Melok was zo
stenig dat de kinderen er niet konden spelen.
Tsering huurde een truck en hij liet het veldje
met zand uit de rivierbedding ophogen. De
kinderen zijn dolgelukkig. Zij kunnen nu met de
ballen en ander spelmateriaal spelen dat al een
tijdje op school aanwezig was.
Eindelijk is er een derde leerkracht, meester
Dondrup, voor de school in Tanggang gevonden.

De leerkrachten Bardo en Tsawang hebben een
tijd de school met z’n tweeën draaiende
gehouden, maar hadden dringend versterking
nodig. Met z’n drieën kunnen ze het nu goed
aan.
De koks Lobsang en Nyima verzorgen iedere
dag voor de 100 leerlingen een warme lunch.
De banken en de tafels voor de
gemeenschapsruimte in Longdun Dechen zijn
gereed. De kinderen eten hier tussen de middag
hun lunch en dat is heel wat behaaglijker dan
buiten op de grond.
December
We ontvingen prachtige foto’s en dia’s van
Tsering. Hij fotografeerde o.a. de prachtige
nieuwe gemeenschapsruimte in Longdun
Dechen. We hebben zo een goed beeld
gekregen van de projecten en dat is fijn, omdat
we in 2001 niet zelf naar Tibet konden.

Januari
Tsering vertelt dat de zieke mensen uit
Tanggang, Melok en Kartam naar het
gezondheidscentrum in Tanggang komen voor
een consult bij dokter Jigme. De lokale bevolking
is erg blij dat ze nu eindelijk een dokter ‘in de
buurt’ hebben. Wij hopen dat door vroege
diagnose en behandeling, maar ook door de
gezondheidsvoorlichting op de scholen, er in de
toekomst in deze regio veel minder zieken zullen
zijn.
Tsedan Dolma
Met Tsedan Dolma, het Tibetaanse meisje dat
door financiële ondersteuning van de stichting
haar studie in China kan afmaken, gaat het heel
goed. Ze stuurde een foto waarop ze trots voor
het schoolbord staat.

Tendor
In oktober ontmoet Mariska Driessen, reisleidster
van Baobab, Tendor, de jongen die zulke goede
resultaten haalde dat hij werd toegelaten op een
middelbare school in Lhasa. Hij zit nu in de

tweede klas. Mariska praat een tijd met hem en
ze vertelt ons daarover het volgende:
Tendor is ontzettend gelukkig dat hij mag
doorleren en studeert dan ook hard. Dolgraag wil
hij later doorstuderen op een van de beste
universiteiten van China, om dokter te worden,
terug te keren naar Tibet en zijn volk te helpen.
Met zijn huidige studieresultaten gaat dat hem
zeker lukken. Tendor geeft aan dat hij geen
plannen heeft om naar India te gaan om verder
te studeren; hij is zich er reeds van bewust dat
dat weinig perspectief zou bieden om in eigen
land hogerop te komen. In het hedendaagse
Tibet is het nu eenmaal zo, dat alléén Tibetanen
die een Chinese opleiding gevolgd hebben en
Chinees spreken, carrière-kansen hebben. In
korte tijd heeft hij zich het Chinees eigen
gemaakt, waarmee hij dus toegang heeft tot
hoger onderwijs. Met zijn 15 jaren maakt hij al
een zeer volwassen indruk, rustig en intelligent.
Ondanks dat zijn ouders en zijn oudere broer
geen enkele schoolopleiding hebben gevolgd, en
zijn drijfveren om te studeren niet kunnen
begrijpen, is hij vastberaden in zijn
studieplannen.
In Lhasa verblijft hij op de campus van zijn
school, en deelt de kamer met 9 medeleerlingen. Hij heeft zijn eigen fiets en bezoekt
onze contactpersoon Tsering, die ook in Lhasa
woont en net als Tendor uit Longdun Dechen
komt, in de weekends. Toch een klein beetje
‘familie’ in de buurt…
Tibet naar School betaalt Tendors studie- en
verblijfskosten in Lhasa en dat zullen we zeker
blijven doen als we zien wat voor potentie hij
heeft!
Februari
Tsering vertelt dat iedereen uitbundig Losar, het
Tibetaans nieuwjaar, heeft gevierd. Het feest
duurt vier dagen. De Tibetanen gaan uitgebreid
bij familie op bezoek en in Lhasa is het
ongelofelijk druk met feestende mensen en
prachtige markten.
Tsering wenst iedereen een gelukkig
Nieuwjaar en sluit af met de Tibetaanse
groet: Tashi delek = Veel geluk.
Tibetdag 16 maart
Ongeveer 75 mensen waren afgekomen op de
Tibet-feestmiddag in Rotterdam op 16 maart.
Het grootste deel van de bezoekers kwam als
reünist naar de door Idit Ashkenazy
georganiseerde bijeenkomst, maar ook een

aantal donateurs van Tibet naar School was van
de partij.
Na een dialezing over de projecten van Tibet
naar School volgde een verhaal over het werk
van Project for the Blind in Lhasa, en een
uiteenzetting over The Bridge Fund, die met
name projecten in Amdo en Kham ondersteunt.
De Tibetaanse schilder Rabkar Wangchuk
exposeerde doeken van zijn hand. De middag
werd afgesloten met een optreden van de
Tibetaanse zangeres Namgyal Lhamo, die met
haar prachtige stem gelijk weer beelden van de
Tibetaanse vlakte wist op te roepen.
Doelstelling van deze middag was, behalve
gezelligheid, het ophalen van geld voor de drie
deelnemende stichtingen. In totaal kon 2550
euro verdeeld worden. Alle mensen die hieraan
hebben bijgedragen heel veel dank!
Bijzondere acties
• De heer Liang Kho, die Tibet naar School al
enkele jaren een zeer warm hart toedraagt,
werd onlangs 60 jaar. Hij gaf een groot feest,
maar vroeg zijn gasten hem geen cadeaus te
geven, maar graag een financiële bijdrage
aan de projecten van Tibet naar School te
schenken.
• De firma Bruynzeel schonk de stichting een
groot aantal dozen met kleurpotloden. In
oktober kon Idit Ashkenazy, reisleidster in
Tibet en sinds januari medebestuurslid van
Tibet naar School de dozen op de scholen
afleveren.
• ‘De Zwerfkei’, outdoor & travelcentre in
Woerden, besteedde in februari bijzondere

aandacht aan Tibet. Tibet naar School werd
uitgenodigd een dialezing te houden.
• Het Bonaventuracollege uit Leiden heeft een
actie gehouden en de opbrengst bestemd
voor de kinderen in Tibet.
• De familie Kemme was 25 jaar getrouwd en
heeft de ontvangen geldcadeaus
overgemaakt aan de stichting.
Tibet naar Schoolsite
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat
een nieuwe site in de maak is. Eva Bosveld, een
webontwerpster van beroep, heeft aangeboden
onze site in een professioneel jasje te steken.
We hadden gehoopt dat hij al in de lucht zou
zijn. Helaas is dat nog niet gelukt. Binnenkort zal
de nieuwe site echter gereed zijn op het
vertrouwde adres: www.tibetnaarschool.nl.
Financiën
De jaarrekening 2001 is opgemaakt. De
financiële cijfers zijn bij het secretariaat op te
vragen.
Voor het machtigen van bank of giro voor een
periodieke overschrijving is een formulier aan te
vragen bij het secretariaat.
Bezoek aan de scholen
In juli a.s. zullen twee bestuursleden, Marleen de
Ruyter en Janneke Rentema, de scholen weer
bezoeken. Er is ook een afspraak gemaakt met
de Tibetaanse districtsambtenaren.
Reisorganisatie Baobab, die Tibet naar School
ondersteunt, heeft twee ticktets voor de reis
beschikbaar gesteld.
In de nieuwsbrief in september 2002 zullen we u
uitgebreid over dit bezoek informeren.

