Stichting Tibet naar School

Nieuwsbrief
nr. 20
juni 2009

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
http://www.tibetnaarschool.nl
gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

We schrijven deze nieuwsbrief met een dubbel gevoel: een gevoel van teleurstelling,
maar ook van nieuwe hoop. Stichting Tibet naar School gaat, gedwongen door de
omstandigheden, een nieuwe fase van haar bestaan in.
Al maanden lang was het moeilijk om goede informatie te verkrijgen vanuit de regio.
Vorig jaar zou Janneke Rentema naar Tibet gaan, maar die reis moest vanwege de
onrustige situatie worden geannuleerd. Dit jaar probeerden we het opnieuw en eind
april vertrokken Marleen de Ruijter en Janneke naar Tibet voor een bezoek aan de
projecten. We zagen erg uit naar deze reis, benieuwd als we waren hoe het met de
scholen zou zijn.
Het is een reis geworden die een diepe, onuitwisbare indruk op ons heeft gemaakt.
We missen de vrolijke gezichten van de
kinderen in Longdun Dechen, Kartam,
Zuru en alle andere scholen, maar kijken
ook met een goed gevoel terug op de tien
jaar dat we hen een goede opleiding
hebben kunnen geven, dankzij de steun
van alle Nederlandse donateurs.
Honderden kinderen hebben een opleiding
kunnen volgen, en dit kan hen niet meer
afgenomen worden!

Scholen
Helaas konden we de scholen niet
bezoeken. De autoriteiten stonden het ons
niet toe. Het bezoeken van de scholen
was het belangrijkste doel van onze reis,
en de financiële ondersteuning van de
Tibetaanse schoolkinderen is de kern van
onze werkzaamheden. Daarom was dit
een grote teleurstelling. We hebben
vernomen dat de scholen wel open zijn,
maar (voorlopig?) wil men niet dat de
scholen bezocht worden. We hebben
zorgvuldig overlegd met onze mensen in
Tibet over de opstelling en het beleid van
de autoriteiten en wat dat betekent voor
onze stichting. Ook het feit dat we de
scholen niet zelf hebben kunnen
inspecteren weegt zwaar. Dit alles
tezamen betekent dat we ons
genoodzaakt zien de ondersteuning van
deze basisscholen voorlopig op te
schorten. Zodra er verandering in de
situatie optreedt, zullen we de steun
natuurlijk direct hervatten.
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We hadden al langere tijd plannen om het
beroepsonderwijs met tuinbouwonderwijs
uit te breiden. Door de situatie in het land
konden die plannen echter niet
gerealiseerd worden. Maar nu is er goed
nieuws: De school voor beroepsonderwijs
heeft een groot terrein toegewezen
gekregen, waar een aantal groentekassen
op geplaatst wordt en waar leerlingen van
de school praktijkonderwijs zullen volgen.
De lokale bevolking kan nu een veel
langere periode per jaar verse groente
kopen. Hiermee is een grote wens van de
bevolking in vervulling gegaan.

Een nieuwe fase
Wat wèl mogelijk blijft, is de financiële
ondersteuning van individuele leerlingen
en studenten. Stichting Tibet naar School
blijft op deze manier zoveel mogelijk
Tibetaanse kinderen een kans geven op
een goede opleiding, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen en in de toekomst kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van hun
land.
Wij gaan vol goede moed aan de slag met
deze nieuwe plannen! Verderop in deze
nieuwsbrief meer hierover.
Gezondheidszorg
De ondersteuning van de gezondheidszorg kan gelukkig gewoon doorgaan.
In de komende maanden bezoekt een
dokter de dorpen in de wijde omgeving ‘op
zoek’ naar chronisch zieke kinderen of
kinderen met een handicap, die
uitgebreidere medische zorg nodig
hebben. We zullen, net als in 2006, de
zogenaamde ‘medical bus’ laten rijden om
de zieke kinderen nader te laten
onderzoeken en zonodig te laten
behandelen in Lhasa.

Hoger onderwijs
De afgelopen jaren hebben we naast de
ondersteuning van de scholen
getalenteerde leerlingen de mogelijkheid
geboden om verder te studeren. Een
aantal is nu afgestudeerd en heeft een
baan.
De vader van Tashi Nyima en Sonam
Choedon kwam ons bezoeken om de
stichting te bedanken voor de hulp voor
zijn kinderen. We waren ontroerd te horen
dat het zo goed gaat met zijn kinderen!
Zijn zoon Tashi werkt als veearts in het
noorden van Tibet en zijn dochter Sonam
werkt in een bedrijf voor agrarische
benodigdheden.
Tentor is Tibetaans arts en studeert nu
verder voor zijn master. Tenzin Molam
heeft zijn opleiding tot ICT-er afgerond.
Tsedan Dolma studeerde in Beiijng en
werkt nu als beleidsmedewerkster op het
treinstation in Nagqu.

Beroepsonderwijs
Zes jongens van het beroepsonderwijs
hebben hun opleiding met succes
afgerond. Tijdens hun opleiding werden zij
al regelmatig bij wijze van stage ingezet
om huizen in de dorpen op te knappen.
Ook werkten zij aan de renovatie van een
klooster. Inmiddels hebben ze nu zoveel
praktijkervaring dat zij zelfstandig aan het
werk zijn. Tijdens de lustrumviering in
november is er geld ingezameld voor
timmerkisten voor de afgestudeerden. We
hebben voor deze zes jongens geld
achtergelaten voor de aanschaf van
timmerkisten. Wij wensen de jonge
timmerlieden een goede toekomst toe!

Tsedan Dolma

Tentor

We hebben groot respect voor hen, omdat
ze vaak onder moeilijke omstandigheden,
soms ver van hun familie, hun studie
hebben gedaan. We willen deze jonge
mensen heel veel succes wensen voor de
toekomst!

De timmermannen aan het werk
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zijn voor de ouders van deze kinderen een
groot struikelblok.
Een voorbeeld is de situatie van Pasang
Tsering. Zijn vader kwam bij een
vrachtwagenongeluk om het leven. Een
oom zorgt voor hem, maar hij heeft geen
geld voor onderwijs.

Er studeren op dit moment nog 13
studenten met een beurs van de stichting.
Sommigen studeren aan de highschool of
universiteit in Lhasa, maar enkelen
studeren ook aan andere universiteiten in
China:

Pasang Tsering
Tsering Yangtsom
(China)

Tashi Tsomo
(Qinghai, China)

Lhakpa
(Lhasa)

Nyizom
(Lhasa)

Het verhaal van Nima en zijn dochter Pela
Tsomo trof ons ook bijzonder. De moeder
van Pela Tsomo verliet het gezin 7 jaar
geleden. Vader Nima verdient af en toe
wat geld als kok voor toeristen. Nu er
nauwelijks toeristen zijn, heeft hij geen
inkomen. Ze hebben geen vaste
verblijfplaats in Lhasa en moeten moeite
doen om de eindjes aan elkaar te knopen.
De verplichte kosten van de school van
Pela Tsomo waren een molensteen om de
nek van Nima.

Nieuwe plannen
Omdat op dit moment de ondersteuning
van de basisscholen stil ligt, gaan we ons
de komende tijd meer richten op de
ondersteuning van kinderen uit zeer arme
gezinnen, die zonder hulp geen onderwijs
kunnen volgen. Er is inmiddels een lijst
met meer dan 20 kinderen die onze hulp
dringend nodig hebben. Tijdens ons
bezoek hebben we een aantal van hen
ontmoet. Zij gaan naar de highschool of
de universiteit.
Daarnaast hebben we ook een paar
leerlingen ontmoet die naar de Junior
Middle School gaan. Door omstandigheden kunnen deze kinderen zonder onze
hulp niet verder leren. Er hoeft weliswaar
geen schoolgeld betaald te worden totdat
de leerlingen 15 jaar oud zijn, maar de
kosten voor de verplichte boeken en
schriften, schooluniform en schoollunch

Pela Tsomo en vader Nima

Wel een heel bijzonder verhaal is dat van
de 2-jarige Sonam Dekyi. Het meisje is 14
dagen na haar geboorte, midden in de
winter, te vondeling gelegd in een
marktkraampje op de Barkhor. De man die
haar heeft gevonden heeft haar liefdevol
opgenomen in zijn gezin. Oma zorgt voor
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•

haar. Sonams pleegvader heeft echter
zelf, zoals zoveel Tibetanen, nauwelijks
voldoende geld om zijn gezin (met 3
kinderen) te onderhouden. We gaan nu
voor Sonam Dekyi het levensonderhoud
betalen en straks de kosten van haar
onderwijs.

•
•

•

Dineke Veerman uit Groningen vierde
e
haar 50 verjaardag en doneerde
€275,-.
Baobab Reizen en Stichting Het
Groene Licht uit Amsterdam steunen
ons jaarlijks met €1000.
Groep 8A en 8D van basisschool de
Mijlpaal in Amsterdam hielden een
microkrediet-project. Elk kind kreeg €3
startkapitaal en in groepjes startten ze
kleine bedrijfjes op. Ze verdienden
daarmee €793,50 voor Tibet naar
School.
De Nassauschool in Groningen hield
weer haar jaarlijkse Tibetproject-week.
Iedere leerling nam een klein
cadeautje voor de Tibetaanse
leerlingen mee.

Onze dank gaat daarnaast natuurlijk
blijvend uit naar alle donateurs die ons
maandelijks of jaarlijks steunen met hun
gift.
We hebben gemerkt dat het voor de
mensen in Tibet, juist in deze tijd, een
grote steun is te weten dat er zoveel
mensen in Nederland aan hen denken!

Sonam Dekyi met Mola (oma)

Na afloop van ons bezoek keerden we
terug met enerzijds een gevoel van
verslagenheid, omdat onze steun aan de
basisscholen voorlopig gestaakt moet
worden. Anderzijds merkten we bij de
Tibetanen een groot enthousiasme om
ondanks de situatie toch het beste ervan
te maken en te zoeken naar de
mogelijkheden die er nog wèl zijn. Samen
met hen gaan we hard aan het werk om
goed onderwijs in Tibet voor zoveel
mogelijk kinderen mogelijk te maken!
Bijzondere acties
• Het Augustinuscollege in Groningen
hield in maart een fancy fair. Met
ongelooflijk enthousiasme van
leerlingen en docenten werd € 5.265
opgehaald .
• Woon- en leefgemeenschap De
Wonne in Almelo doneerde € 500,• We ontvingen een legaat van Liesbeth
Jansen-Haack van €1000. Liesbeth
was een van de organisatoren van het
lustrum in november. Ze was toen al
ernstig ziek. Gelukkig kon ze een deel
van die dag nog meemaken. Ze stierf
in februari.
• Kien BV uit Groningen steunde ons
met € 560,-.

Nieuwsbrief per e-mail?
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief
hebben veel donateurs aangegeven de
nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen.
Dat scheelt veel in de verzendkosten en
het geld dat we daarmee besparen, komt
de kinderen in Tibet ten goede.
We zouden het daarom prettig vinden
als nog meer donateurs aangeven de
nieuwsbrief voortaan per mail te willen
ontvangen.
U kunt daarvoor een mail sturen naar
info@tibetnaarschool.nl met uw naam
en e-mailadres.
Alvast veel dank!
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