
     

 

 

 

 
 
 

 
Beste vrienden en supporters, 
 
Omdat de helft van het jaar is bereikt is het tijd voor het tweede kwartaalsbericht van 2015 . 
Nyima , Gyendsen en Mike stuurden de volgende updates uit Lhasa en Shigatse . 
 
Dag van de jeugd 2015 
4 mei wordt in China gevierd als dag van de jeugd. Vijf van onze leerlingen namen deel aan een 
concert dat was georganiseerd door de China Youth League. Dit concert werd bijgewoond door veel 
studenten van universiteiten en middelbare scholen. Van de 30 verschillende deelnemende scholen, 
ontvingen er tien een eervolle onderscheiding. Onze school behoorde tot de prijswinnaars. 
 
Internationale Kinder dag 2015 
1 Juni wordt wereldwijd gevierd als Dag van het kind. Het hele BWB team ging voor een picknick en 
traditie getrouw voerden werd er door de leerlingen en medewerkers veel gezongen en gedanst. Ook 
lokale supporters werden uitgenodigd om een muzikaal bij te dragen. Op dezelfde dag hebben 6 
blinde leerlingen als awareness campagne tijdens een groot publiek event hun kunnen op het gebied 
van muziek, Braille, talenkennes, mobiliteit etc laten zien. 
 
Medische ondersteuning 
Op 2 juni bezochten leden van de Shanghai Boeddha tempel de school in Lhasa. Zij brachten een 
oogarts die alle leerlingen onderzocht. Enkele leerlingen, die vaak jeukende ogen en/of ongemakken 
en pijn hebben krijgen binnenkort een oog behandeling in Shanghai. De oogspecialisten zullen deze 
ongemakken middels kleine operaties gaan verhelpen. 
 
Rabbit Class 
Zes leerlingen van de ‘Rabbit Class” (de hazen klas) zijn voor de laatste examens geslaagd. Ze 
vertrokken op 16 Juni naar de BWB boerderij in Shigatse. Ze bezoeken nu de reguliere basisschool in 
Belshung die direkt naast de boerderij ligt. Wij wensen hen veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zelf-integratie 
In 2013 hebben de eerste 4 BWB leerlingen een toegangsexamen voor de universiteit gedaan. Enkele 
weken gelden hebbe twee  BWB leerlingen ook dit examen gedaan en op dit moment wachten ze op 
de resultaten. Omdat het nog steeds uniek is dat blinden dit examen afleggen, werd er in zowel de 
krant, radio en TV over geschreven en gesproken. Dit sterkt het bewustzijn over het feit dat blindheid 
geen rol speelt als het gaat om academische studies. Meer en meer mensen schijnen dit te begrijpen 
en op zich is dat een grote stap voorwaarts in de acceptatie van blinde mensen in en door de 
maatschappij. Vijf van onze leerlingen die aan het reguliere onderwijs in de basisschool naast de 
boerderij deelnamen zijn ook geslaagd en zij maken nu de stap naar de middelbare school in Shigatse 
als residentiële studenten. De reguliere scholen in Shigatse hebben een kleine aanpassing voor blinden 
ingevoerd tijdens examentijd. De leraren/leraressen lezen de vragen voor en de blinden krijgen een 
beetje extra tijd om deze in Braille op te schrijven.  
 
Nieuw boek 
Sabriye heeft een nieuw boek geschreven. In het najaar van 2015 komt het boek met 
de titel "De droom-workshop van Kerala, de wereld veranderen is iets dat je kunt 
leren “ in Duitsland uit. In dit boek vertelt Sabriye de geschiedenis van BWB en 
kanthari. Ook het persoonlijke verhaal van Nyima Wangdu, die nu de school in Tibet 
leidt, wordt verteld. Kiepenheuer & Witsch ISBN 978-3-462-04717-2 
 
Giving Back 
De aardbevingen in Nepal in April en Mei hebben ook een gedeelte van Tibet getroffen. Ongeveer 
50.000 mensen zijn dakloos geworden. De overheid heeft voor deze mensen noodopvang geregeld in 
Shigatse. Onze blinde leerlingen hebben samen met  dove leerlingen van de lokale special school een 
theaterstuk met muziek en dans ingestudeerd (onder leiding docenten van de art school). Ze gaan dit 
stuk binnenkort opvoeren voor  de mensen die dakloos zijn geworden om hen moed te geven voor de 
toekomst. 
 
Overheid kiest boerderij voor Pilot programma 
De overheid heeft onze weef- en brei- training component gekozen voor een 10-daags pilot projekt om 
gehandicapten op te leiden. Onze blinde trainees zullen door professionele trainers worden opgeleid 
om in de toekomst anderen op te leiden. Als de pilot slaagt, dan kunnen er in de komende jaren vele 
gehandicapten profijt hebben van deze skill training. 
   
   

Beste vrienden en supporters, 
Namens alle leerlingen en collega's zeggen wij danken u hartelijk voor uw aanhoudende 
ondersteuning! 
Deze nieuwsbrief kan graag familieleden, collega's en vrienden gedeeld worden. Met vele vriendelijke 
groeten, 
 
Het hele BWB team, Sabriye en Paul 

 
www.braillewithoutborders.org 

 

 

 

 

  

 

 
Handicrafts Training Mouse Class 
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