
     

 
 
 
 
 
Beste vrienden en supporters, 
 
Het eerste kwartaal van 2016 is alweer voorbij en dus is het tijd voor de  
eerste driemaandelijkse nieuwsbrief.  Bij deze een overzicht van de hoogtepunten van de Braille zonder 
grenzen-projecten in Lhasa en Shigatse. We danken iedereen voor de voortdurende steun! 
 

Vakanties  
De winters in Tibet zijn koud, heel erg koud. Zelfs zo extreem koud dat het moeilijk is om het dagelijkse 
leven voort te zetten. Omdat in de winter het Tibetaanse Nieuwjaar, Lossar, wordt gevierd, gaan alle 
scholen gedurende deze periode twee maanden dicht. Verreweg de meeste leerlingen van onze school 
keren dan terug naar huis om samen met hun ouders en familie dit feest te vieren. In ons project hebben we 
ook een aantal weeskinderen. Zij bleven op school in Lhasa waar  onze collega’s ervoor zorgden dat ook zij 
een mooie tijd hadden. Op 1 maart is de school weer begonnen. We hebben een nieuwe leerling mogen 
verwelkomen in de tijgerklas; Kadun (14 jaar). 

  

Leiderschapstraining  
Nyima, onze projectmanager, is in februari naar Virginia (VS) geweest om deel te nemen aan een 
leiderschaps - en managementcursus. Onderwerpen als sociaal ondernemerschap, management, 
beoordelen en reageren op consumenten/ begunstigden, best practices van organisatiebesturen, 
doeltreffend netwerken, media en marketingstrategieën, fondsenwerving, bemiddeling bij conflicten en 
boekhouding kwamen aan bod. Het was een uiterst leerzame en bijzondere ervaring voor Nyima die zeker 
bij zal dragen aan een nog verdere verbetering van zijn vaardigheden en aan het Braille zonder grenzen-
project in zijn algemeenheid. 
 

Zeven dagen per week ondersteuning 
Tijdens de internationale vrouwendag op 8 maart jl. werd onze school bezocht door een groepje lokale 
ambtenaren, die ons verrasten met een donatie van rijst en waspoeder.  Een Chinese donor betaalde de 
transportkosten voor de studenten zodat zij met Lossar bij hun families konden zijn. In januari hebben alle 
studenten een E-book reader ontvangen van een donor in Peking. Namens al onze leerlingen: hartelijk 
dank!  
 

Studenten en een collega aan het woord 
Toen we leerlingen en een lerares vroegen wat BWB voor hen betekent, ontvingen we de  volgende 
antwoorden:  
Passang (12): "Ik kwam naar BWB toen ik 10 jaar oud was. Voor die tijd had ik helemaal geen vrienden en 
wist ik bijvoorbeeld niet hoe ik me moest aankleden. Ik ben erg blij met BWB want nu heb ik veel vrienden 
en kan ik lezen en schrijven". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tashi (16 en sinds vier jaar op school); “Voordat ik naar deze school kwam zat ik altijd thuis en kon ik 
helemaal niets. Voor mij is BWB een familie door wie ik kansen heb gekregen, niet alleen om te kunnen 
leren maar ook omdat ik een operatie heb gehad aan allebei mijn ogen waardoor ik weer een klein beetje 
kan zien". 
Karma Choedron (hoofdlerares, 45): "BWB heeft een nieuwe deur geopend voor veel blinden. Maar BWB 
heeft ook   een belangrijke rol gespeeld voor zienden. Zij begrijpen nu wat slechtzienden en blinden 
allemaal kunnen en ook dat blinde mensen gezinnen kunnen starten". 
 

Nieuws uit de beroepsopleiding/ integratie/ school, Belshung 
De wintervakantie in Tibet is lang. Onze leerlingen zijn twee maanden terug bij hun eigen families in hun 
eigen dorpen geweest. Dat zijn ook de momenten waarop ons projekt en de scholing van onze leerlingen 
op de proef worden gesteld. Met de terugkeer van de leerlingen begin maart ontvingen wij de 'report 
cards' van de ouders. De meeste ouders waren dik tevreden en gaven een 10+. Veel ouders tonen 
dankbaarheid en zijn aangenaam verrast over de groei die hun kinderen hebben doorgemaakt gedurende 
de periode dat ze bij ons naar school gaan. De kinderen zijn niet alleen gegroeid in omvang (!) maar hebben 
ook een ontwikkeling doorgemaakt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ze zijn communicatief 
vaardiger en tonen een gretigheid om thuis te helpen. Onze medewerkers zijn altijd erg blij met de 
positieve terugkoppeling van de ouders maar zij zijn er niet echt door verrast. Omdat zij aanwezig zijn bij 
de dagelijkse ups en downs die de kinderen doormaken,  zijn onze medewerkers gedurende het schooljaar 
al getuige van de bijzondere groei en ontwikkeling die deze kinderen doormaken.  
 

Life goes on…....   
Tashi Putri (trainee weverij) heeft ons verlaten voor een nieuw leven als bruid-to-be in haar dorpje Panam.  
Pudrun (trainee breien)  werd door haar vader gevraagd thuis te helpen nadat haar moeder plotseling kwam 
te overlijden.  
Tashi Droma en Kesang Ralung (beiden opgeleid in weven) hebben werk gevonden: Tashi in een hotel in 
Sagya en Kesang in een kliniek in zijn geboortedorp Namling.  
Dawa (opgeleid in veeteelt) heeft net als Tashi werk gevonden in zijn geboortedorp Sagya.  
Norbu Tsering (opgeleid in breien) heeft werk gevonden in een Shigatse kleding outlet.  
Pema Tsering (leerling breien) had een geschiedenis van cardiologische problemen en zijn ouders wilden 
hem thuis bij hen hebben.  
Tsering (High School integratie student) is gestopt met zijn studie om zijn broer, een kleine zakenman in 
hun geboortedorp Ngamring, te helpen.  
Guru (Middle School integratie student) heeft besloten zijn formele scholing nu hij 21 jaar is te stoppen. 
Momenteel is hij vrijwilliger bij onze eigen vakschool. Hij repareert Braille Typemachines en helpt met het 
produceren van Braille studieboeken in het Chinees.  
Kesang Demba (basisschoolleerling) heeft nierproblemen en ook zijn ouders hebben besloten hem thuis te 
houden. En last but not least, in deze saga van “life happenings” Passang Tenzing (Local Government 
primary school integratie student) heeft aanvaard dat hij  wordt opgeleid tot monnik in het beroemde 
klooster van Gyantse.  
 

Het op de markt brengen, breaking news 
De lokale overheid heeft stappen ondernomen om een “All-Handicap Handwerk Cooperatie” op te zetten. 
Dit houdt in dat de Fairtrade  producten die onder andere door onze leerlingen en andere gehandicapten 
zijn gemaakt, in een centrale winkel kunnen worden verkocht. Beoogd wordt om dit via lokale, nationale en 
internationale afzetmarkten te realiseren. Het overgrote deel van de winst zal gaan naar de producent(en).  
Dit als laatste nieuws. Stay tuned.  
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