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Het is nu ruim een half jaar geleden dat Tibet naar School startte met een school voor
beroepsonderwijs, de eerste in de regio. De 16 leerlingen die uit de armste gezinnen zijn
geselecteerd om dit onderwijs te volgen, zetten zich ongelofelijk in.
Beroepsonderwijs
In het voorjaar verrichtten de leerlingen de
noodzakelijke reparaties aan hun eigen
schoolgebouw, zoals het repareren van het
dak en het bouwen van een keuken. De 16
leerlingen komen uit de verre omtrek en
verblijven door de week in het schoolgebouw.
Als eerste echte leerobject maakten ze de
bedden, eettafels en banken. Diegenen die de
opleiding tot kleermaker volgen, maakten voor
alle leerlingen eenvoudige chuba’s (typisch
Tibetaanse kleding).
Onder leiding van zeer ervaren vaklieden
repareerden de leerlingen schoolmeubilair van
de verschillende scholen van de stichting. Het
is een uitkomst dat het schoolmeubilair nu
gerepareerd kan worden door (aankomende)
vaklui. Het oefenmateriaal hoeft zo niet ver
gezocht te worden! Inmiddels is een aantal
leerlingen al zo gevorderd dat ze zelfs nieuwe
stoelen en tafels voor de nieuwkomers in
september hebben gemaakt.

Na een aantal jaren was het hoognodig dat
een groot deel van de chuba’s, die de
leerlingen altijd op bijzondere Tibetaanse
feestdagen dragen, zou worden vervangen. Dit
is een prachtige opdracht voor de beginnende
kleermakers. In het komende jaar zullen alle
leerlingen nieuwe chuba’s krijgen.

Tsering vertelde onlangs trots dat door deze
besparing de leerlingen van het
beroepsonderwijs hun eigen eten al zelf
verdienen!! En natuurlijk zijn de leerlingen zelf
ook heel erg trots. Voorheen moest alles in
Lhasa gekocht worden. Daar is alles veel
duurder, bovendien is het vervoer zeer
kostbaar.
In korte tijd is dus te zien dat het opzetten van
het beroepsonderwijs de leerlingen uitzicht
biedt op een beter bestaan. Tsering vertelde
zelfs dat inmiddels de plaatselijke bevolking al
af en toe bestellingen doet bij de school voor
kasten en banken. De verwachting dat met
ondersteuning door micro-kredieten van Tibet

naar School afgestudeerde leerlingen straks
een klein bedrijfje kunnen beginnen, waardoor
economische bedrijvigheid in de regio
gerealiseerd kan worden.

Vorig was al te voorzien dat door de komst van
een paar nieuwe gezinnen in de dorpen de
aanwas van nieuwe leerlingen zou toenemen
en dat is uitgekomen. In totaal zijn 73 nieuwe
leerlingen in september begonnen!

Groentekassen

Na het grote succes van de groentekas voor
de drie scholen in de Tanggang-vallei besloten
we ook een kas neer te zetten bij de school in
Longdun De aan de westoever van de rivier. In
maart was die gereed. Een aantal jaren
geleden hadden we grondmonsters uit Tibet
meegenomen en die bij de universiteit van
Wageningen laten analyseren. Daaruit bleek
dat de grond in de Medrogunggarvallei heel
vruchtbaar is. Het ruige klimaat maakt het
echter heel moeilijk om op deze hoogte
groenten te verbouwen. Met de groentekassen
is het nu mogelijk een veel langere periode en
een grotere diversiteit aan groenten te
verbouwen. Zeer succesvol blijken spinazie,
radijs, peulen en uien te zijn. De groenten uit
deze kas worden gebruikt door alle vier de
scholen op de westoever van Kyi Chu-rivier.
Hierdoor kunnen de leerlingen bijna vijf
maanden per jaar een zeer gevarieerde lunch
krijgen, wat hun gezondheid zeer ten goede
komt.
Bericht van de scholen
Wederom trots meldde Tsering ons dat veel
leerlingen het examen behaald hebben voor
het vervolgonderwijs in Zushul en Kelok. Uit de
scholen aan de oostoever van de rivier gaan
dit jaar 24 leerlingen naar het
vervolgonderwijs. Ongeveer 35 leerlingen van
de scholen aan de westoever gaan dit jaar
naar Zushul. Een groot deel van deze
leerlingen komt uit de school in Longdun De,
de school die we in 2004 zijn gaan
ondersteunen. Een aantal leerlingen was al toe
aan de overstap, maar door gebrek aan goede
leermiddelen konden zij niet doorstromen. De
hulp aan deze school werpt dus direct
vruchten af.

Hoger onderwijs
Tendor zit in het tweede jaar van zijn studie
Tibetaanse geneeskunde aan de universiteit in
Lhasa en is nog steeds een van de beste
studenten. Deze zomer heeft de universiteit de
hele zomer doorgewerkt omdat ze begin
september bezoek kregen van een soort
visitatiecommissie uit Peking. De studenten
hebben alles op alles gezet om goed voor de
dag te komen en zoals Tendor schreef: ‘indruk’
te maken. Tashi Nyima zit in zijn laatste jaar
van de hogeschool voor diergeneeskunde in
Oost-Tibet. Hij heeft aangegeven na zijn
opleiding als dierenarts in de regio te willen
werken. Het is toch fantastisch, dat op die
manier de mensen uit de regio direct profijt
krijgen van de opleiding van ‘hun’ kinderen.
Tashi Nyima schreef het volgende: Me like my
parents would like to thank you for support. I
had chance to go to school by your support.
Without you I could not chance to go to
college. Therefore thank you very much.
Tenzin Molam doet een opleiding voor
computerdeskundige in. Hij moet nog twee jaar
studeren en wil na zijn studie graag een baan
in de telecommunicatie.
Succes stichting Tibet naar School
Ieder jaar wordt het succes van de projecten
bevestigd: alle kinderen uit de regio krijgen
onderwijs!! Maar niet alleen dat: na het
basisonderwijs stromen veel leerlingen door
naar het vervolgonderwijs. Sinds januari 2005
krijgen sommige kinderen beroepsonderwijs.
Zij kunnen straks met een micro-krediet van
TnS een eigen bedrijfje opzetten of als vakman
werk uitvoeren, waardoor straks voor het eerst
in deze regio ook enige economische
bedrijvigheid zal ontstaan en niet iedereen
meer alleen afhankelijk is van de schaarse
opbrengsten van de yaks. Bovendien zijn er
inmiddels al tien studenten doorgestroomd
naar het hoger onderwijs en de universiteit.
Door de groentekassen bij de scholen krijgen
leerlingen veel gezonder en gevarieerder
voedsel waardoor de gezondheid van de
leerlingen verbeterd is.

Naast het onderwijs zijn er in beide valleien
twee gezondheidscentra opgezet. Met hulp
van professor Drondup van de universiteit voor
Tibetaanse geneeskunde in Lhasa is het
afgelopen jaar de kwaliteit van
gezondheidszorg sterk verbeterd.
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Bijzondere acties
• Kunstenaar Huug Jak stelt door hem
gemaakte lino's ter beschikking naar
reisschetsen die hij tijdens zijn reizen
door Andalusië heeft gemaakt. De
serie bestaat uit 4 lino's in
tweekleurendruk, formaat 15/15 .
Binnenkort zullen we foto's van de
lino's op onze website plaatsen. De
hoogste bieder krijgt ze thuis, en de
opbrengst gaat naar Tibet!
• Sinds 19 september organiseerde
basisschool Klein Heyendahl in
Nijmegen drie weken allerlei
activiteiten in het kader van het
jaarlijkse Wereldproject. Het project
werd afgesloten met een groots
opgezette Kunstmarkt waarbij de
opbrengst naar Tibet naar School zou
gaan. Vrijdag 7 oktober heeft Tibet
naar School alle leerlingen aan de
hand van dia’s verteld over de
projecten in Tibet. De leerlingen waren
erg onder de indruk en hebben zich,
samen met de leerkrachten en
vrijwilligers, op zaterdag 8 oktober
ingezet zoveel mogelijk te verkopen op
de Kunstmarkt. En de opbrengst was
overweldigend: € 5.500! Namens de
kinderen in Tibet heel veel dank.
• Donaties hebben we o.a. ontvangen
van de Soroptimisten AmsterdamAmstel

•

De heer Den Hartog stortte zijn
afscheidscadeau t.w.v. € 800,Frank Verberne vierde zijn 25-jarig
jubileum bij zijn werkgever, die € 900
overmaakte.
Gerard en Irene van Gool vierden hun
40-jarig huwelijk en vroegen donaties
voor Tibet naar School.
Rita van Duinen-Nicolai vierde haar
70ste verjaardag
Felix Uitgeverij maakte een gift over
n.a.v. het verschijnen van het boek
‘Juwelenschip’. Het Juwelenschip is
een oorspronkelijk Tibetaanse tekst,
die vertaald is door een groep van
negen mensen onder leiding van Hans
Korteweg. Vijf jaar lang (!) werkten zij
aan deze vertaling.
Uiteraard is al het goede werk niet
mogelijk zonder onze trouwe
donateurs. Hartelijk dank voor jullie
niet aflatende steun.

