
     

 
 
 
 
 
 

 
 

Beste vrienden en supporters, 
 
De maanden januari en februari zijn meestal wat rustiger dan de rest van het jaar. Dit is te wijten 
aan de Lossar (Tibetaans oud en nieuw) vakantie. Tijdens deze maanden keren de leerlingen terug 
naar huis om samen met hun families het Tibetaanse nieuwjaar te vieren. In deze nieuwsbrief 
delen we de activiteiten die in het eerste kwartaal hebben plaatsgevonden. Nyima 
en Gyendsen schreven ons over de gebeurtenissen in Lhasa.  

BWB Lhasa 
In januari 2015 is Tsering met ondersteuning van de Shanghai Buddha tempel aan zijn ogen 
geopereerd. De 4 uur durende succesvolle operatie vond plaats in het Shanghai nummer negen 
hospitaal. Door de operatie kan Tsering weer wat zien. Hij is nu weer terug in school waar hij het 
goed doet. Nyima Tsering vergezelde Tsering op zijn spannende reis.  

Nyima en Yudon, beide voormalige BWB studenten zijn in 2014 getrouwd. Op zeven februari 
2015 is Yudon bevallen van een meisje. De naam van het meisje is Tenzin Dichen. 
Gyentsen en Kelchoe vierden de eerste verjaardag van hun zoon Navin. Voor de gelegenheid 
werden alle leerlingen en medewerkers in de school op momos, een tibetaanse snack, 
getrakteerd. 

Op 8 maart vierden alle studenten en medewerkers de internationale dag van de vrouw. De 
genodigde gasten uit Lhasa genoten van de vele liederen die werden uitgevoerd door onze 
leerlingen. 

Dachung's "Katak band" is nu officieel geregistreerd en mag nu openbare optredens uitvoeren. 
Dachung en zijn band gaan binnenkort voor een week naar onze boerderij in Shigatse om de 
leerlingen die daar de muziek opleiding volgen te onderwijzen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachung's "Katak Band" 



 

 

 

  
 
 
 

 

 

De blinde studenten die aan de universiteit studeren doen het goed. In de zomer zullen twee 
blinde leerlingen die momenteel nog aan de highschool in Lhasa studeren hun universiteits 
toelatings examen schrijven. Wij wensen hun alvast veel succes.  

Gyendsen heeft op 26 maart met twee blinde leerlingen aan een fondsenwervingsactie in Lhasa 
deelgenomen. De Chengdu Zhongyuan company had een expositie en een veiling georganiseerd. 
Gyentsen gaf een presentatie over Braille zonder Grenzen en de twee leerlingen zorgde voor een 
muzikale noot. 

Boerderij Shigatse 
Mike en Adrun deelden het volgende nieuws uit de BWB boerderij in Shigatse;  
 
In het laatste kwartaal hebben er enkele verschuivingen in het personeel plaatsgevonden.  
Verschillende blinde ex-trainees hebben de posities van enkele staf-leden die wegens familie 
omstandigheden zijn gestopt, overgenomen: Migmar Tsering en Tashi Puntsok runnen nu samen 
de Braille boek productie-afdeling. Een onlangs gedoneerde Braille Display is een enorme steun om 
schoolboeken in Braille om te zetten. Pedrun, een slecht ziende ex-BWB trainee heeft de brei 
afdeling van Lakhpa Tsamchu overgenomen. En Nordron, ook een ex-BWB trainee runt nu de 
tapijtknoperij.  
 

In Memoriam 
Onze speciale gedachten gaan uit naar de familie van Po Tenzin. Po Tenzin is op 31 maart 2015 
overleden ten gevolge van een hart-infarct. Hij leidde de tuinbouw afdeling en opleiding; Po 
Tenzin was echter veel meer als een trainer en medewerker, hij was voor vele trainees en ook voor 
vele medewerers een tweede vader.   
 
   

 
Beste vrienden en Supporters.  
 
Namens alle leerlingen en collega's zeggen wij hartelijk dank  voor uw interesse in en 
voortdurende ondersteuning aan Braille Zonder Grenzen.  
Ook danken wij voor het delen van deze nieuwsbrief met familieleden, collega's en vrienden.  
Wij wensen iedereen een GELUKKIG CHINEES EN TIBETAANS Nieuwjaar.  
Met vriendelijke groeten,  
 
Het gehele BWB team, Sabriye en Paul 
 
 

www.braillewithoutborders.org 
 

Tenzin Dichen Po Tenzin 


