
     

 
 
 
 
 
 
Beste vrienden en supporters , 
 
Het jaar van het paard is enkele weken geleden gestart en het is tijd voor enkele updates over 
het Braille Without Borders projekt in Tibet . Goed nieuws; BWB heeft het 
samenwerkingscontract met de lokale counterpart, de Tibet Disabled Persons Federation, met 
drie jaar kunnen verlengen. Het is gepland dat de vruchtbare samenwerking meer blinde 
leerlingen in de hooglanden van de Himalayas kan helpen om op eigen benen te kunnen 
staan.  
 
BWB school in Lhasa 
Nieuw Braille Without Borders familielid . 
Op de 30 maart 2014 is Kelchoe, een voormalige lerares van BWB die getrouwd is met 
Gyendsen, de leider van BWB 's Braille boekdrukkerij, bevallen van een jongetje. De naam van 
de jongen is Tenzin Kunchen. Wij feliciteren Kelchoe en Gyendsen met hun pasgeboren baby. 
 
Vakantie tijd : 
Tijdens de eerste twee maanden van ieder jaar komt het leven in Tibet tot stilstand. Vanwege 
de intense kou is de winter vakantie lang . De wintervakantie was dit jaar van midden Januari 
2014 tot midden maart 2014. De leerlingen keren tijdens de vakantie terug naar huis om het 
Tibetaans nieuwjaarsfeest dat ook gedurende deze tijd plaatsvindt samen met hun families te 
vieren. Enkele leerlingen die geen familie meer hebben blijven in de school. 
De eerste aktie die door alle leerlingen en medewerkers na de vakantie werd ondernomen was 
een grote schoonmaak. Alle lokalen, de eetzaal, keuken, buro’s, wc’s, binnenplaats etc werden 
gepoetst. In de slaapzalen werden alle oude lakens, dekbedden en kussens vervangen door 
nieuwe. De school is daardoor helemaal klaar voor het nieuwe “seizoen”. 
 
Nieuwe computer trainingsruimte : 
Tijdens de wintervakantie hebben we een partitie in de grote woonkamer gemaakt. Deze doet 
nu dienst als computer trainingsruimte. De blinde leerlingen ontvangen van voormalige 
leerlingen training in het gebruik van een spraaksynthesizer zodat zij de computer net als 
ziende leeftijdsgenootjes kunnen bedienen. 
 

 



Nieuwe leerlingen 
4 nieuwe leerlingen zijn in de school opgenomen; twee jongens ; Lobsang Turpten (10) en 
Samten Rechen (11), en twee meisjes; Yudun (7) en Kalsang Diji (10).  
 
Beroepsopleidings boerderij in Shigatse 
Onze collaegae uit de beroepsopleidings boerderij stuurden ons de volgende updates:  
 
Lente plantseizoen 
De lente is op het Tibetaanse hoogland aangekomen. Water is op 4000 meter hoogte in Tibet  
altijd een probleem geweest. De overheid ondersteunt lokale boeren door middel van irrigatie 
faciliteiten . Het goede nieuws is dat de lokale overheid ons toestemming heeft gegeven om 
van het overheids-irrigatie systeem gebruik te mogen maken.  Ook werd de benodigde  
apparatuur voor het regelen van de toevoer van irrigatiewater gedoneerd. Daardoor is er 
meer zekerheid dat de jaarlijkse oogsten slagen. We kijken uit naar een vruchtbare oogst van 
onder andere gerst, tarwe en aardappelen ! 
 
28 maart 2014 
de laatste dag van het eerste kwartaal is een belangrijke culturele en historische feestdag hier 
in Tibet. Onze studenten en medewerkers waren de voornaamste artiesten en gasten bij de 
viering die door het bureau van gepensioneerde overheidsfunctionarissen was georganiseerd. 
Op de feestvolle dag doneerde dit bureau een industriële snelkookpan, een wasmachine en 
een infra-rood kast voor het steriliseren van keukengerei. 
 
Slecht nieuws - Goed nieuws 
Het electriciteitsburo in Tibet heeft met ingang van April een prijsverhoging aangekondigd. 
Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws: ze hebben besloten om het Braille Zonder 
Grenzen project van deze verhoging vrij te stellen.  
 
 
Beste vrienden en sponsors van Braille Zonder Grenzen en kanthari.  Graag zeggen wij namens 
alle leerlingen in Tibet hartelijk dank voor uw interesse en ondersteuning.  
 
U kunt dit verslag graag met familie-leden, vrienden en bekenden delen.  
Met vele vriendelijke groeten,  
 
BWB team, Paul en Sabriye 
 

 www.braillewithoutborders.org  
 


