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Tsering schreef in de eerste nieuwsbrief, dat hij altijd had gehoopt dat hij ooit de erbarmelijke
omstandigheden waarin het schooltje in zijn geboortedorp Longdun Dechen verkeerde, zou
kunnen verbeteren. Het is nu bijna twee jaar geleden dat de hulp aan het schooltje begon en
Tserings grote wens is in vervulling gegaan…..
In deze tweede nieuwsbrief van de Stichting Tibet naar School brengen wij u graag op de hoogte
van de ontwikkelingen sinds augustus 1999.
Longdun Dechen
In oktober faxte Tsering dat in Longdun Dechen
alles meer dan voorspoedig verloopt. Hij vertelt
dat het systeem van het presentiegeld, om de
ouders te stimuleren hun kinderen naar school te
sturen, de lunchverstrekking en de warme
kleding die de kinderen hebben gekregen in de
wijde omgeving een positieve uitstraling hebben.
Damdu, de derde leerkracht, blijkt een geweldige
aanwinst te zijn. In overleg met hem wordt de
kwaliteit van het onderwijs structureel aanzienlijk
verbeterd. Hij heeft daarvoor de leerlingen
ingedeeld naar 3 niveaus, waardoor de
leerlingen nu het onderwijs krijgen waar ze aan
toe zijn. En deze aanpak heeft nu al zijn
vruchten afgeworpen. Tsering meldde ons
onlangs enthousiast dat 15 (!!) kinderen het

examen hadden gehaald waarmee ze zijn
toegelaten tot de vijfde graad in de school in
Zushul, een dorpje ongeveer 30 kilometer van
Longdun Dechen. Hulde aan alle geslaagden! In
Longdun Dechen kunnen de kinderen tot en met
de vierde graad onderwijs volgen. Het is voor het
eerst in de geschiedenis dat kinderen uit deze
regio het vervolgonderwijs volgen. De leerlingen
zijn heel gemotiveerd en werken hard.
Sommigen dromen er zelfs van straks in Lhasa
verder te kunnen studeren. Tsering schrijft in zijn
fax zo mooi:

De eerste dag dat de kinderen naar de school in
Zushul gingen, kreeg iedere leerling als welkom
een kata (een witte sjaal als teken van
vriendelijkheid en respect).
Natuurlijk blijven we de leerlingen die naar
Zushul zijn gegaan op dezelfde manier
ondersteunen als we tot nu hebben gedaan. Ze
hebben een schooluniform gekregen, pennen en
boeken.
De kinderen in Longdun Dechen hadden
dringend nieuwe schooluniformen (lekker warme
trainingspakken) nodig. Die zijn voor het invallen
van de winter aangeschaft. Helaas zijn de
kinderen nog vaak ziek. In Tibet hebben ze door

de hoogte, het stof en de harde wind vaak last
van bronchitis. Om die reden moest er ook nog
een extra bed gemaakt worden.

‘I am very pleased to tell you this good news
because it is showing that you have given eyes
to people who had no eyes before’.

In november kwam er een (wereld)reiziger uit
Nederland langs in Lhasa. Hij had in Nederland
gehoord van het project en hij nam het initiatief
voor de kinderen in Longdun Dechen een
speelplaats aan te laten leggen. Hij besprak de
werktekeningen met Tsering die vervolgens in
de afgelopen maanden met hulp van de
dorpbewoners een wip, een schommel en een
basketbalkorf heeft gemaakt. Mede namens de
kinderen: bedankt Marcel!
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De kerstcollecte van f. 815,- van de Willem
Alexanderschool in Oud Beijerland ging in zijn
geheel naar onze stichting. Waar een kleine
school groot in kan zijn! Van de Johan
Frisoschool in Druten ontvingen we ook de
opbrengst van de kerstcollecte: f. 318,-.
De Nassauschool in Groningen schonk het
project f. 250,-. Het bedrijf Scan Laser uit
Zaandam doneerde f. 600,Een echtpaar, Rob en Ada Pellearts uit
Schiedam, schonk f. 2.500,-. Jan en Marian
Smulders uit Nuenen, stonden op een
boekenmarkt. De verkoop van de boeken bracht
f. 500,- op voor de Tibetaanse kinderen.
Uitgeverij Wolters Noordhoff heeft zijn
leveranciers aangeschreven met het verzoek
geen relatiegeschenken te geven rond de kerst,
maar een donatie voor de stichting. Wolters
Noordhoff verdubbelde vervolgens het bedrag
en zo werd f. 4.000,- overgemaakt. De
serviceclub Zonta uit Groningen verzorgde tot
twee maal toe een actie. Een concert en een
toneelvoorstelling leverden in totaal f. 2.850,- op.
Het Erasmuscollege in Zoetermeer schonk
f. 1000,-. Van het bedrijf Educatieve adviezen
kregen we f. 2.000,-. De stichting Pelgrimshoeve
in Zoetermeer schonk f. 3.000,-.
Een patiënt van het Dijkzigt ziekenhuis in
Rotterdam schonk de stichting f. 1.000,-. De
opbrengst van de kerkcollecte ter gelegenheid
van het huwelijk van het echtpaar GerritsenCroezen was ook voor de stichting: f. 425,-.
De toneelgroep de Mussengang in Groningen
verkoopt kalenders, waarvan de opbrengst voor
de stichting is.
Een aanzienlijke lijst….
Naast alle bijzondere acties willen we natuurlijk
de belangrijkste peilers onder de stichting niet
vergeten: onze vaste en eenmalige donateurs!
Dit zijn er inmiddels zoveel dat we ze hier niet
allemaal kunnen noemen. Dankzij jullie steun en
vertrouwen kunnen wij het goede werk in Tibet
blijven doen.

Chibu
Sinds de ontmoeting van hoofdmeester Kunsang
met Marleen, waarover we in de eerste
nieuwsbrief schreven, ondersteunen we nu ook
het schooltje in Chibu. In Lhasa zijn tafeltjes,
stoeltjes en twee schoolborden gemaakt en die
zijn al naar Chibu gebracht. Alle kinderen dragen
nu een lekkere warme trui en een trainingspak.
En dat was hard nodig, want hoewel er dit jaar in
Tibet dan niet zoveel sneeuw is gevallen, het
was er wel bitter koud. Net als in Longdun
Dechen krijgen alle kinderen iedere dag een
maaltijd. Voor de 45 kinderen zijn verder
schoolboeken, pennen en schriften gekocht.
Door de toename van het aantal leerlingen kon
meester Kunsang het niet meer alleen af en
sinds september heeft hij de hulp van een
tweede leerkracht. Als Tsering in Longdun
Dechen is geweest, gaat hij ook altijd even in
Chibu op bezoek.

Meester Kunsang van de school in Chibu

Tsering
In gesprekken met Tsering werd ons duidelijk
dat hij zelf ook graag verder zou willen studeren.
In de zomermaanden is hij gids, maar in de
wintermaanden is hij werkloos. Om zijn kansen
als Tibetaan te vergroten, zou hij heel graag
Chinees willen leren. Voor de dagelijkse
communicatie spreekt hij het wel redelijk, maar
daar blijft het bij. Toen wij hem vertelden dat wij
hem natuurlijk ook graag willen helpen, was hij
intens gelukkig. Het gaat de stichting erom dat
de Tibetanen in eigen land een gelijkwaardig
kans krijgen. Sinds november volgt Tsering
Chinees aan de universiteit in Lhasa.

Wij bedanken alle donateurs daarom van
harte!
Lezingen
De stichting verzorgt op verzoek ook lezingen op
scholen, bedrijven, instellingen en verenigingen:
In oktober besteedde basisschool de
Tweesprong in Leek bijzondere aandacht aan
Tibet. Ze nodigden ons uit over Tibet en het
project te vertellen. Het verhaal werd
ondersteund door de leskist van SHAT (Stichting
Hulp aan Tibetanen). Het werd een bijzonder

Bijzondere acties
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bezoek in Longdun Dechen, Chibu en Zushul.
We hebben ook een ontmoeting met
districtsambtenaren van het Ministerie van
Onderwijs in Medrogunggar en met andere bij
het project betrokken mensen. We zullen met
hen spreken over de kwaliteitsverbetering van
het onderwijs en wat daar voor nodig is. Tevens
zullen we met hen een projectplan maken voor
de komende periode.

leuke en leerzame middag. Van de leerlingen
kregen we prachtige, met tekeningen over Tibet
versierde, bedankbrieven.
Ook op het Ministerie van Onderwijs is een
lezing gegeven over de stichting.
Baobab-reismarkt in Amsterdam
Op 29 en 30 januari j.l. hield Baobab zijn
jaarlijkse reismarkt in Amsterdam. Natuurlijk
waren wij daar met foto’s en informatie
aanwezig. Tibet staat de laatste jaren flink in de
belangstelling en dat was duidelijk te merken.
Wij kregen veel enthousiaste en bemoedigende
bezoekers bij onze stand. Mensen die een reis
naar Tibet maken, krijgen de folder van de
Stichting meegestuurd met het informatiepakket
van Baobab en de reisleiders voor Tibet brengen
tijdens de reis het project onder de aandacht.

Jaaroverzicht 1999
Het eerste jaar in de bestaansgeschiedenis van
de stichting Tibet naar School is een erg
succesvol jaar geweest. Er is in deze korte tijd
heel veel verbeterd in de omstandigheden op de
scholen in Longdun Dechen en Chibu. Ook
konden voor het eerst kinderen uit deze regio
doorstromen naar het vervolgonderwijs,
waardoor hun kansen aanmerkelijk zijn vergroot.
De enorme belangstelling voor het werk van de
stichting heeft de stoutste verwachtingen van het
bestuur overtroffen. Er hebben zich tot nu toe ca.
170 donateurs aangemeld en dit aantal groeit
nog steeds. Op het financiële gebied kon het
jaar ook positief worden afgesloten. Doordat de
inkomsten de uitgaven hebben overtroffen blijft
het mogelijk om nieuwe projecten op te starten,
zodat meer en meer Tibetaanse kinderen in
Tibet zich ondersteund weten door betrokken
mensen uit Nederlands en België.
Zoals ook gemeld in onze eerste nieuwsbrief, is
één van de uitgangspunten van de stichting om
de continuïteit te garanderen van de projecten
die zijn opgestart. Dankzij het positieve resultaat
hebben we die garantie ook kunnen geven en
wordt er vol vertrouwen gebouwd aan de
toekomst van een steeds groter aantal kinderen.
Belangstellenden kunnen een financieel verslag
opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Tibet naar School op Internet
Dit is het adres van de eigen internetsite van de
stichting Tibet naar School. Degenen die deze
"site" regelmatig hebben bezocht, zullen gemerkt
hebben dat daar vanaf oktober 1999 alleen maar
informatie over onze bereikbaarheid was te
vinden. Echter, vanaf nu is het weer de moeite
waard om eens te surfen naar dit adres!!! De
hele site is compleet vernieuwd. Er zal vanaf nu
regelmatig nieuws te vinden zijn op de site.
Nieuwe foto's, nieuwe ontwikkelingen, het
reisverslag van mei aanstaande, etc.. Donateurs
en belangstellenden kunnen een e-mailtje
ontvangen als er weer nieuws te vinden is. Als je
dit wilt kun je dit kenbaar maken door even te
mailen naar: kamstra@gco.nl.
Toekomstige ontwikkelingen
In mei gaan we, uiteraard op eigen kosten, weer
naar Tibet. Natuurlijk gaan we dan uitgebreid op
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