
 
 1 

BBBrrraaaiiilllllleee   WWWiiittthhhooouuuttt   BBBooorrrdddeeerrrsss      
KKKwwwaaarrrtttaaaaaalllbbbeeerrriiiccchhhttt   444   --- 222000111222   

 
 

 
 
Braille Zonder Grenzen - Tibet  

 
vanuit de trainingsboerderij in Shigatse schrijft Mike het volgende:  
 
“Het is een koude winter avond hier op het Tibetaanse Plateau. Buiten is het minus 12 graden Celsius, 
maar de stoof die in het midden van de eetzaal staat en met gedroogde Yak-mest is „gevoed“ 
verspreid een aangename en gezellige warmte. De leerlingen hebben het eten al op en wassen nu de 
borden, potten en pannen in de bij-keuken met heet zonne-energie verwarmd water. Nu eten alle 
medewerkers, allemaal zo dicht mogelijk bij de oven zittend. Het enige geluid wat te horen is, is het 
geslurp van de noodles-soep. Er wordt normaal tijdens de eerste kom niet veel gesproken, gesprekken 
komen eerst op gang na de tweede of zelfs derde portie. De rust geeft tijd om over verschilende 
dingen na te denken; Het twaalfde uur van de eenentwintigste dag van de twaalfde maand van het 
twaalfde jaar van het tweede millennium is gekomen en gegaan. En… We zijn er nog!. Natuurlijk zijn 
er dagelijks de gebruikelijke uitdagingen; hoesten, verkoudheid, bevroren waterleidingen etc. De sfeer 
is echter altijd goed en iedere dag wordt er hard gewerkt en veel geleerd. 
 
Nyima Chokpa bereidt zich op dit moment op haar college-toelating examen voor – Zij is de eerste 
blinde leerling in Tibet die deze examens doet, daarmee loopt zij voorop om de deuren van het 
college voor andere blinde leerlingen in de toekomst te openen. Zij is het rolmodel voor meer dan 
dertig onze leerlingen die momenteel in reguliere middelbare scholen in Shigatse en Lhasa onderwijs 
volgen.  
 
Steeds meer lokale vrienden en supporters hier en in het mainland China horen over het bestaan van 
de BWB school en trainingsboerderij en tonen interesse om te helpen. Een korte 'tweet' op een 
Chinese sociale website heeft vorige maand tot enkele grote postzakken met winter kleding geleid. 
 
Vorig jaar had een Chinese Firma, Sunrain, een bedrijf dat heet water zonne-energie apparatuur 
produceert BWB al ondersteund. Ook dit jaar hebben ze BWB weer onder de armen gegrepen. Deze 
week gaat een documentaire film die zij over onze leerlingen en medewerkers hebben gedraaid in 
premiere. De film zal ook op de nationale TV worden getoond. Sunrain's CEO draagt persoonlijk ook bij 
aan de uitbreiding van onze muziek-training-afdeling in de boerderij. 
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Dit zijn enkele hoogtepunten die tijdens de gezamelijke avondmaaltijd naar boven komen. De reden 
waarom de leerlingen en medewerkers de trainingsboerderij als een tweede thuis beschouwen heeft 
te maken met de collegialiteit en respect waarmee iedereen, iedereen behandeld.   
Ik kijk rond en zie Po Tenzing, de 'grootvader' van het project die in vele aspekten altijd een wijze raad 
voor iedereen paraat heeft. Ik zie Puntsok, onze boer die als er in het veld niet direkt iets te doen is 
altijd druk bezig is met het nodige onderhoud van de faciliteiten. Tseden Yangzom, onze koks, Tai 
Yang en Tsam Chu, de trainers in tapijtknopen en breien. Tai Yang die de leerlingen computerles geeft 
en Braille Boeken drukt. Onze huismoeder Guru, een jonge Tibetaanse dorpsvrouw, Tsam Kyi en 
Passang Lhamo die de veehouderij en zuivel-produktie leiden en natuurlijk Adron, onze Tibetaanse 
'power vrouw‘, die het hart van de trainingsboerderij vormt. Deze mensen brengen belangrijke 
dorpsvaardigheden mee die zij onze blinde en slechtziende studenten bijbrengen. De meerderheid van 
hen werkt al vanaf het begin dat de boerderij is gestart bij BWB.  
Het doet me erg veel deugd en geeft me veel plezier om met deze flexibele, vakkundige, en zeer 
bereidzame groep mensen te mogen en kunnen werken!   
Mike.  
 
Nyima en Gyendsen berichten over de volgende gebeurtenissen in de BWB school in Lhasa;  
 
Dag van de witte Blindenstok 
De vijftiende Oktober, is wereldwijd de officiele „dag van de blindenstok“. Wij hebben daarom een 
speciaal event georganiseerd en daarvoor meer dan honderd vijftig mensen uitgenodigd waarvan de 
meesten blind zijn. Ook hebben we verschillende onderwijzers van reguliere scholen en ook mensen 
van de lokale overheid uitgenodigd. Het doel was om voorlichting te geven over wat blinde mensen 
kunnen en natuurlijk over hoe belangrijk een blindenstok voor blinden is. Er bestond ook veel interesse 
van de lokale pers wat natuurlijk tot een grote verspreiding van bewustzijn over blindheid in zijn 
algemeenheid bijdraagt.  
 
Medische behandeling 
In November reisden Gyentsen en drie studenten voor oog-behandelingen naar Shanghai. 
Verschillende operaties werden uitgevoerd die niet het doel hadden om het zicht te herstellen maar 
om onnodige infecties die veel pijn veroorzaken te voorkomen. De operaties waren succesvol en alle 
patienten hebben er veel profijt van. De leerlingen kunnen zich nu zonder pijn beter op het leren 
concentreren. We zeggen hartelijk dank aan de Jade Buddha Tempel die de operaties gefinancierd 
heeft. 
 
Han Hong bezoekt BWB 
Han Hong is een beroemde zangeres in China. Het merendeel van haar liederen zijn opgedragen aan 
Tibet en de Tibetanen. Dit jaar bezocht ze samen met het door Sunrain georganiseerde filmteam, 
Braille Zonder Grenzen. Ze heeft een week met BWB studenten samen gewoond, geleerd en geleefd. 
Omdat ze het leven van onze blinde studenten wilde ervaren heeft ze tijdens de meeste tijd van haar 
bezoek een blinddoek gedragen. Zij vond het een inspirerende ervaring en was erg beindrukt door het 
muzikale talent van verschillende leerlingen maar in het bijzonder van Dechen Yudun, een jong meisje 
uit onze „Rabbit klas“. Yudun is een getalenteerde zangeres en zoals vele andere studenten ook houdt 
ze van zingen en muziek maken. Sunrain en Han Hong's foundation hebben daarom besloten om een 
band met blinden in Tibet op te richten en te ondersteunen.  
 
Namens alle leerlingen en medewerkers, willen wij iedereen bedanken die BWB in 2012 ondersteund 
heeft en wij gaan gemotiveerd verder om de leerlingen ook in 2013 het best mogelijke onderwijs te 
kunnen bieden. Nyima en Gyendsen 
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Wat gebeurt er als je niet in staat bent om te zien, te horen, te wandelen of je 
armen te gebruiken? Dit is wat vele Trivandrumites ervoeren tijdens een bezoek 
aan de „Transform Trivandrum tentoonstelling“. Als één van de bovengenoemde 
beperkingen optreden dan ben je gedwongen om oplossingen te vinden om het 

hoofd te kunnen bieden aan verschillende uitdagingen in het dagelijkse leven.  
Bezoekers werden in groepen van 4 ingedeeld en elk groepslid werd beperkt door één van de 
bovengenoemde zintuigen of vaardigheden „uit te schakelen“ (zie fotos). De groepen moesten een 
parcours afleggen waarin veel obstakels waren opgenomen. Om deze als groep te kunnen passeren 
waren creatieve oplossingen en teamwerk gevraagd. Op verschillende lokaties stonden stands die door 
medewerkers van lokale NGO's werden bemand en waarin over problemen van gemarginaliseerde 
groepen mensen in Trivandrum werd geinformeerd. Aan het eind van het parcours werden de 
groepsleden van hun beperking bevrijd. Nu ging het verder in de zogenaamde „Vision Incubator", een 
pikdonkere ruimte. Door het „zien“ te beperken werden de bezoekers minder afgeleid en konden zich 
volledig richten om oplossingen te zoeken voor de problemen die door de NGO's werden 
gepresenteerd als ook met creatieve ideeen voor de dag te komen om Trivandrum een mooiere, 
schonere en meer toegankelijke stad te maken. 
Na deze brainstorm sessie in het donker werden de groepen naar het auditorium geleid waar dezelfde 
NGO's hun huidige oplossingen voor de problemen die eerder waren genoemd, presenteerden. 
Ongeveer 150 bezoekers hadden het parcours doorlopen en uit ontvangen feedback bleek dat dat een 
de tentoonstelling als een mind-opener fungeerde die ervoor zorgde dat creatiteit in de deelnemers 
gewekt werd. De tentoonstelling was een onderdeel van het kanthari Curriculum en bood een 
praktijkgerichte leerervaring voor alle betrokkenen.  
 
Akt 2 van het kanthari Curriculum „A Journey in five Acts“; 
Terug naar de realiteit. Tijdens de tweede akt van het kanthari Curriculum keerden de deelnemers uit 
de fiktieve wereld van Chichuhlonga naar de realiteit van Kerala terug. Gedurende de tweede akt 
werkten de deelnemers met lokale NGO’s. Alle vaardigheden die gedurende de eerste akt waren 
verworven werden nu praktisch ingezet. Zo werd er o.a gewerkt met NGO’s die zich inzetten voor 
lokale stammen, kinderen van prostituees, blinde volwassenen, straatkinderen etc. De afsluiting van 
akt 2 was de bovengenoemde tentoonstelling.  
Ook hadden we in Akt 2 verschillende katalysatoren (trainers) op bezoek die verschillende workshops 
in interessante onderwerpen hebben uitgevoerd; Reetu Jain (India); dans improvisatie en gezichts 
expressie, Kevin Brinkmann (USA); workshop over de kunst van verhalen vertellen, Anirrudha S 
Gadankush (India, zie afbeelding rechtsboven); Workshop in Non Violent Communication, Anita 
Ratnam (India); sociale groeperingen, Petra Wijen en Carina Poels (Nederland) Projekt aanvragen 
schrijven vanuit het oogpunt van een donor, Balachandran en Radhakrishnan (Beiden India); Een basis 
cursus in Malayalam. 
 
Akt 3:  
De derde akt van het kanthari Curriculum bestaat uit een 6 weken durende stage in een NGO of een 
bedrijf. De deelnemers moesten zelf een stageplaats identificeren die gelinkt is aan hun persoonlijke 
sociale projekt. Het doel is om praktijk ervaring op te doen en te leren van de NGO’s en bedrijven. 
Maar ook, als een kanthari, dus als een kritisch denker en gemotiveerde medewerker moet de stagair 
een essentiële bijdrage aan de organisatie of bedrijf leveren die tot een social positieve impact leidt. 
De stages duren tot het einde van dit jaar. Op onze website kunt u meer lezen over een aantal 
ervaringen;  http://www.kanthari.org/media/kanthari-hot-bites/ 
 
Aanmeldingen 2013 
De nieuwe kanthari cursus gaat in Mei 2013 van start. Veel mensen hebben over het bestaan van de 
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cursus gehoord en zijn geinteresseerd om zelf een „kanthari“ te worden. Belangrijk is motivatie, 
creativiteit, talent en passie om een positieve sociale verandering teweeg te brengen.  
Ken jij iemand die een sociaal project op de benen wil zetten en daarvoor training nodig heeft? Vraag 
hem of haar dan om een kijkje te nemen op onze website en het aanmeldformulier in te vullen via; 
www.kanthari.org/apply 
 
 
Beste vrienden en Supporters van Braille Without Borders en Kanthari,  
 
namens alle leerlingen, deelnemers en alumni in Tibet, Kerala en elders in de wereld, willen wij u/jou 
van HARTE bedanken voor uw/jouw interesse en ondersteuning aan BWB/kanthari.  
 
Vanaf een bevroren dak van de wereld en vanuit een tropisch Kerala wensen wij iedereen een mooie 
en gezellige kerst en veel gezondheid en beste wensen voor 2013! 
 
Sabriye en Paul  
 
 
Braille Zonder Grenzen en kanthari is nu ook op Facebook: bekijk en deel de schakels alsook deze 
nieuwsbrief met wie geïnteresseerd natuurlijk wij het waarderen is als "soortgelijke" en "delen" 
knoppen kan vaak worden ingedrukt. De adressen: www.facebook.com/kantharis en 

http://www.facebook.com/pages/Braille-without-Borders/198613140184341 
 
 
 

MISSING: 
CHANGEMAKER 

“CARRIES A PLAN FOR SOCIAL CHANGE!” 
Kanthari course starting in May 2013! 

Apply at www.kanthari.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


