
   

 

 

 

 
 
 

 
 
De hemel boven het Himalaya Plateau is bewolkt. In het voorjaar warmt het hooggebergte langzaam op en na de 
eerste regenval begint er een onmiddelijke transformatie. De bruine en grijze bergen verkleuren langzaam maar zeker 
tot een fris groen. Het landschap lijkt zich een sjieke zomer jurk aan te trekken. De Lente is altijd een mooie tijd op het 
dak van de wereld. In het voorjaar is er weer veel gebeurd en bij deze delen we het laatste nieuws. We beginnen in de 
school in Lhasa gevolgd door een update van het beroepsopleiding-centrum in Shigatse.  

 

LHASA:  
Nieuwe Leerling:  
Dikyi Kalsang is één van de nieuwe leerlingen in het nieuwe schooljaar. Helaas zijn er nog steeds gevallen waarin 
blinde kinderen volledig worden uitgestoten. Toen Dikyi in onze school arriveerde, leek het zo dat ze nog nooit was 
gewassen, ze kon niet zelfstandig eten en ook amper lopen. Na een flinke wasbeurt en door enorme steun van alle 
medewerkers en medescholieren is zij nu een stuk zelfstandiger en eet zelfs met stokjes. Het is geweldig om te zien 
hoe alle zorg weer een mens van Dikyi heeft gemaakt. 
 

BWB Bruiloft 
Een tweede BWB bruiloft vond plaats in mei. Nyima, de projectcoördinator en Yudun, één van de BWB 
leerkrachten zijn met elkaar getrouwwd. Beide zijn in het Braille Zonder Grenzen projekt opgegroeid. De 
huwelijksceremonie vond plaats op 4 mei 2014 en ongeveer 500 gasten namen deel. Aansluitend hadden alle 
medewerkers en leerlingen een speciaal bruilofts-feest in de school georganiseerd. Gefeliciteerd Nyima en 
Yudun! 
 

Internationale kinderdag 
1 Juni is het internationale kinderdag. Ook dit jaar werd deze dag op een feestelijke wijze gevierd. Het evenement 
werd gehouden op een mooie picknick plek, gelegen aan de rand van Lhasa city. Alle leerlingen en medewerkers 
presenteerden hun beste kunnen in zang en dans. Op dezelfde dag werden 5 studenten die in medische massage zijn 
opgeleid en 8 leerlingen van de hazen klas in het zonnetje gezet. Zij allen zijn geslaagd. Een team van een lokaal TV-
station was getuige van een gedenkwaardige dag. 

 

Geslaagd 
De13 BWB Studenten die in Juni geslaagd zijn vervolgen nu hun weg op verschillende wijze. Alle afgestudeerden 
van medische massage training werken nu in verschillende massage klinieken in Lhasa die geleid worden door 
voormalige BWB studenten. De acht leerlingen van de Hazen klas hebben zich inmiddels zelf in de reguliere basis 
school in Belshung nabij Shigatse geintegreerd. 
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SHIGATSE: Onze collega’s in de boerderij hebben het volgende nieuws gedeeld: 

Donatie van Braille Schoolboeken.  
De Qingdao Braille Uitgeverij heeft studieboeken in Braille voor al onze junior high school studenten gedoneerd. Dhr. 
Yang was de drijvende kracht achter deze aktie. Hij en zijn collaegae zijn nu gestationeerd in de lokale regering hier in 
Tibet. Regelmatig bezoeken zij het BWB beroeps-opleidingscentrum. De overdracht van de Braille boeken vond plaats 
in de muziek hal in de boerderij. Onze blinde student, Lakhpa Tsering, gaf een toespraak, waarin hij slim genoeg een 
spiek briefje in Braille onder zijn Tibetaanse jas gebruikte om niemand bij het bedanken te vergeten. De lokale pers 
was in grote getale aanwezig.  

 

Nationale Award.  
Mr. Wong, directeur van de plaatselijke Middelbare School, kreeg van de Nationale Gehandicapten Vereniging een 
onderscheiding voor zijn steun aan de blinde BWB studenten. Zijn voorbeeld heeft de lokale onderwijs afdeling 
aangespoord om integratie van blinde en slechtziende leerlingen te ondersteunen. Leidinggevenden in deze afdeling 
zijn positief verrast hoe de blinde leerlingen hebben laten “zien” wat ze allemaal kunnen. 

Meer milieuvriendelijke ontwikkelingen 
In Juni zijn verschillende zonne-energie LED-straatlantaarns in de boerderij geinstalleerd. Deze lantaarns zijn een 
mooie toevoeging aan de diverse zonne-energie aangedreven apparaten die in de boerderij gebruikt worden voor o.a. 
koken, verwarmen van water, douches etc. Op lange termijn is het plan om de boererij “Off the grid” te krijgen. 

Terug naar de toekomst met Adobe  
Een nieuwe voorraad kamer voor de keuken is op dit moment een “werk in uitvoering”. De constructie is 100% M. I. T 
technologie, dat wil zeggen “Made In Tibet” en niet te verwarren met het Massachusetts Institute of Technology. De 
techniek is eenvoudig, de materialen zijn lokaal en de methode is al duizenden jaren in gebruik! De Adobe stenen 
zijn handgemaakt met leem van de boerderij zelf. 

 

Beste vrienden en Supporters.  
 
Namens alle leerlingen en collega's zeggen wij hartelijk dank voor uw/jouw ondersteuning!  
Wij stellen het op prijs als u/jij deze nieuwsbrief met familieleden, collega's en vrienden kunt delen.  
Wij wensen iedereen een mooie zomer. 
Met vriendelijke groeten,  
 
Het gehele BWB team, Sabriye en Paul 
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