
 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
De lente is gestart en dus is het tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2017. Gyendsen, Adrun en Mike 
hebben een overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen kwartaal van de Braille zonder Grenzen 
projecten in Lhasa en Shigatse samengesteld. 
 

Lhasa 
Nyima en Yudun zijn voor de tweede keer ouders geworden. Op 22 januari werd Tenzin Wangdu 
geboren. Yudun is Nyima's vrouw en beide zijn oud-studenten van Braille Zonder Grenzen. Nyima leidt de 
school en Yudun is verzorgt de kinderen. Het BWB team feliciteert hen van harte met de geboorte van 
hun baby. 
 

winter vakantie: 
Tijdens de maanden januari en februari verbleven de leerlingen bij hun families om samen met hen 
‘Losar’, het Tibetaanse nieuwjaars feest, te vieren. In Maart is de school weer begonnen en wij kijken dan 
altijd uit naar de verhalen van de leerlingen. Sommige ouders kwamen naar Lhasa om hun kinderen weer 
naar de school te brengen en ze vertelden ons dat ze erg blij zijn omdat ze merken, dat hun kind veel 
actiever is en meer zelfvertrouwen heeft dan voorheen. Dorjie Tsering (15) één van onze leerlingen uit 
de provincie Gansu, vertelde het volgende; “Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb de feestdagen bij mijn 
vader en mijn stiefmoeder doorgebracht. Mijn stiefmoeder behandelde me niet zo netjes en 
discrimineerde me voor mijn blindheid. Haar zoon was ook erg onvriendelijk en sloot mij altijd uit. Een 
paar dagen voor het nieuwe jaar, merkte ik dat de zoon van de stiefmoeder met zijn Engels huiswerk aan 
het worstelen was. Niemand in de familie kon hem helpen. Ik vroeg hem om de oefeningen voor te 
lezen. Daarbij merkte ik dat ik deze lessen al gehad had. Ik besloot hem met zijn huiswerk te helpen. Dit 
scheen indruk te maken.. Sindsdien begonnen de stiefmoeder en ook de zoon meer en meer aan mij te 
vragen. Ik heb hem daarna ook met Chinees en met wiskunde geholpen. Ik kan in het donker lezen, en 
spreek ook Engels met de buitenlanders. Dit heeft mijn aanzien niet alleen bij mijn familie maar ook in 
het dorp erg verbeterd. “ Dorjie was vol trots over deze nieuwe situatie en deelde het nieuws in detail. 
Hij zij dat hij erg blij is omdat hij sindsdien thuis en in zijn dorp niet meer gediscrimineerd wordt. 
 

Operatie voor Tsering Dondup 
Tsering Dondup werd in september 2016 aan zijn voet geopereerd. Nu stond er in januari in Chengdu  
en follow-up check op het programma. De dokter stelde vast dat een tweede operatie in Maart gedaan 
moest worden. We zijn erin geslaagd om hem weer naar het 1500 Km verderop gelegen Chengdu te  
sturen. De kosten van deze operatie werd door lokale donors betaald. Jampa, die ook bij de vorige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

U kunt Braille Without Borders hier ondersteunen. HARTELIJK DANK! 
Braille Without Borders 

 

operatie Tsering al vergezeld had, ging ook deze keer weer mee. Hartelijk dank Jampa en natuurlijk ook  
hartelijk dank ook aan alle andere donoren voor hun steun! 
 

Start nieuw semester 
Na een lange vakantie is het nieuwe semester met veel frisse energie van start gegaan. Op de eerste 
dag, heeft iedereen meegeholpen de school een grondige voorjaarsschoonmaakbeurt te geven. Tevens 
werden alle lakens en dekens vernieuwd. De leerlingen werden allemaal geknipt en iedereen nam een 
lekkere warme douche. Onze collaegae zorgden voor vermaak door de leerlingen hun avonturen die ze 
in de wintervakantie hadden beleefd te vertellen. We hebben nu dertig studenten uit twee provincies. 
 

Oogchirurgie voor Nyima Dorjie 
Nyima Dorjie is een leerling uit Lhokha die al drie jaar in onze school is. Zijn blindheid wordt veroorzaakt 
door cataract en het was mogelijk voor hem om een operatie te krijgen die een deel van zijn 
gezichtsvermogen zou kunnen herstellen. We gingen op zoek naar een donor voor de medische kosten 
en vorige week vond de operatie plaats. Hij is nu herstellende en we zijn verheugd om u te laten weten 
dat de operatie succesvol was. 
 

Beishung: Levenspraktische Vaardigheden 
Dachung en Kyumi, afgestudeerden van BWB, verzorgden een speciale training voor de leerlingen die nu 
naar de reguliere scholen gaan. De training omvatte taalvaardigheden, etiquette, interviewtechnieken 
en soft skills. Het cursus materiaal werd verstrekt in Standaard Chinees Braille en ook met een historische 
premiere, Tibetaanse Braille tekstboeken die door hun eigen nieuw opgerichte drukkerij werden 
gepubliceerd. 
 

Nieuwe boeken 
De Chinese schoolboeken worden geleverd door de nationale Braille Boek drukkerij in Beijing.  De 
nieuwe boeken zijn vorige week aangekomen. Ook werd een een grote hoeveelheid Braille papier 
geleverd die door de Braille drukkerij tot Tibetaans Braille boeken worden verwerkt.  
Nieuwe computers  
Hartelijk dank aan de Sung Chi Ling Groep voor een uitnodiging naar Shanghai waar de leerlingen wrden 
uitgenodigd om een concert te geven. Tijdens dit concert werde een donatie van twintig computers die 
zijn uitgerust met blind vriendelijke 'speech software’. De computers worden verdeeld in de 
verschillende projecten in Tibet, zoals Kiki's kleuterschool, Dachung's Group, de BWB school in Lhasa en 
de boerdeij in Shigatse.  
 

Groei 
Onze kassen zijn ook succesvol geweest. Of liever 1 kas! De wortels van naburige bomen zijn 
binnengedrongen op zoek naar vocht, warmte en ‘lekkere’ gecomposteerde aarde. Ze hebben daarbij de 
groenten die in de kas aangebouwd werden verdereven.. We hebben inmiddels al aan een oplossing 
gedacht; OK, ze winnen. Dan maken we toch van de kas een boomkwekerij  
 
Tot slot, een dank aan allen... 
Hartelijk dank aan iedereen die ons in het afgelopen jaar en ook in dit jaar, het jaar van de “Vuur-Vogel” 
weer hebben ondersteund.  Minder poëtisch maar het is wel degelijk, het jaar van de kip. 
Met vele vriendelijke groeten,  
sabriye and paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doelvoorogen.nl/donaties.html
http://www.braillewithoutborders.org/DUTCH/index.html

