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Zoals gebruikelijk brengen we u aan het eind van het jaar weer op de hoogte van het
wel en wee van onze studenten.
Het afgelopen jaar is een aantal studenten afgestudeerd, maar we konden ook een
nieuwe aanvraag honoreren. En door een extra donatie kunnen twee studenten die
hun bachelor hebben afgerond starten met hun master.
We hebben helaas moeten besluiten geen foto’s van studenten meer te plaatsen. Door
de ontwikkelingen in de regio willen we de privacy van onze studenten beschermen.
Wel kunnen we weer prachtige bedankbrieven plaatsen, waarin u kunt lezen hoe
dankbaar de studenten zijn voor uw donaties, waardoor ze een kansrijkere toekomst
tegemoet kunnen zien.
Brieven van studenten

masterdiploma te halen en daarna wil ik gaan
werken als onderzoeker aan de Universiteit en
dan kan ik onderzoeken of Tibetaanse
geneeskunde werkt of ik kan professor
worden.’
…

Door een extra gift die we onlangs
ontvingen, kunnen twee studenten na hun
bachelor door met hun master.
Een van hen, over wie we schreven in de
nieuwsbrief van 2016 is Tertön Karpa.
Haar ambities waren indertijd hoog. We
zijn erg blij dat we haar kunnen helpen die
ambities te realiseren.
Een citaat uit haar toenmalige brief:
…
‘Ik koos ervoor computer wetenschappen te
studeren. Er zijn niet veel Tibetanen die deze
studie kiezen. De onderwerpen van de studie
zijn heel interessant, maar is het heel moeilijk
om de juiste boeken te krijgen. Het niveau van
de studie is helaas laag. Het is moeilijk om je
echt goed in de materie te verdiepen, maar ik
ga door tot ik mijn masters heb. Als ik daarmee
klaar ben, wil ik wetenschappelijke boeken in
het Tibetaans of Chinees schrijven en als
wetenschapper les geven op een middelbare
school. Ik vind het belangrijk om mijn

Van Ngawang kregen we ook een
bedankbrief.
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Tashi Delek!
Ik ben de door jullie gesponsorde student
Ngawang. In januari 2019 heb ik 8800 yuan
studietoelage ontvangen. Ik wil u van harte
danken voor het sponsoren van drie jaar studie
en mijn verblijf.
Hartelijk dank!

lang leven.
Tashi delek! Drolma
Dudjom is een nieuwe student. Hij is in
januari begonnen aan zijn studie en
schreef ons het volgende:
Geachte sponsoren – Tashi Delek!
Ik ben Dudjom. Ik ben dit jaar aan de
Universiteit begonnen aan de studie
natuurkunde. In januari 2019 heb ik 8800
yuan ontvangen.
Dankzij jullie hulp heb ik de kans gekregen
aan de universiteit te studeren en daarom doe
ik heel goed mijn best.
Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor
jullie hulp.
Hartelijke groeten,
Student Dudjom

Een van de twee zussen die we al jaren
ondersteunen, Drolma en Lhama Dergen,
schrijft ons weer een uitgebreide brief. Met
ongelofelijk veel doorzettingsvermogen en
onder moeilijke omstandigheden omdat
hun ouders indertijd omkwamen door een
ernstig ongeval, beginnen ze in januari
aan het laatste jaar van hun studie
Tibetaanse geneeskunde.
Tashi Delek!
Ik ben Drolma. Ten eerste wil ik jullie weer
hartelijk danken voor jullie hulp!
Zonder dat ik het echt doorhad is zes jaar best
wel snel voorbijgegaan. In die zes jaar heb ik
zonder zorgen kunnen studeren dankzij jullie
hulp. Via deze brief wil ik jullie daarvoor
hartelijk bedanken.
Ik ben druk bezig met het zoeken naar een
baan waarbij ik andere mensen kan helpen,
bijvoorbeeld als Tibetaanse arts. Het is mijn
droom om als arts andere mensen te kunnen
helpen.
We hebben per jaar per persoon 6700 Yuan, in
totaal 13400 Yuan studietoelage en
verblijfskosten ontvangen. Door die hulp is het
studeren veel makkelijker geworden. Wij gaan
ons best doen onze studie af te maken en we
gaan jullie niet teleurstellen.
In de toekomst willen wij ook graag zoals jullie
iemand anders helpen een betere toekomst te
krijgen.
Ten slotte, wil ik jullie nogmaals bedanken
voor de jarenlange hulp.
Ik wens jullie een goede gezondheid en een

Jaarverslag
Het jaarverslag van 2019 staat op de site.
Donaties
We willen alle donateurs heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage in 2019. Met
uw steun kunnen we ons blijvend inzetten
om de Tibetanen uitzicht te bieden op een
betere toekomst!
Veel donateurs steunen ons al jarenlang.
Het geeft belastingvoordeel om uw
periodieke gift vast te leggen met een
schenkingsovereenkomst. Dit is eenvoudig
te regelen. Als u een berichtje stuurt naar
m.de.ruijter16@kpnplanet.nl zorgen we
hiervoor.
Wij wensen u, ook namens de
leerlingen en studenten in Tibet,
fijne feestdagen en een voorspoedig
2020!

2

