
   

 

 

 

 
 

 
 
Beste vrienden en supporters, 
De eerste helft van 2016 zit er alweer op..  en dus is het tijd voor het tweede kwartaalbericht. Gyendsen, 
Nyima, Adrun en Mike hebben een overzicht van de hoogtepunten van de laatste drie maanden in de Braille 
Without Borders projekten in Lhasa en Shigatse gestuurd. Wij bedanken iedereen voor de voortdurende 
ondersteuning! Met vele vriendelijke groeten, sabriye en paul 

 
 

Lhasa 
medische ondersteuning 
Het BWB team heeft voor Pema, een 10-jarig meisje uit Gantse, een oogoperatie georganiseerd. Haar familie 
is erg arm en was niet in staat om de operatie te betalen. Pema is volledig blind en haar oogleden zijn 
samengegroeid. Dit veroorzaakte veel pijn. De operatie was succesvol en ze is nu herstellende. Zodra ze 
beter is, zal ze als leerling in de BWB school in Lhasa worden opgenomen.  
Het “Tibet Hospitaal” heeft een gratis medische check up voor alle leerlingen en medewerkers 
georganiseerd. Ook de tandarts uit hun ziekenhuis controleerde de tanden van iedereen. Wanneer één van 
onze leerlingen ziek zijn zorgt Lobsang, de huisvader ervoor dat ze de juiste medische behandeling 
onvangen.  

 
 

Internationale dag van het kind 
1 juni is de internationale dag van het kind. Dit hebben we met alle leerlingen en medewerkers gevierd met 
een picknick. Snacks en drankjes voor de picknick werden gedoneerd door het Java-Coffee-Café. Een 
tibetaanse kleermakers familie heeft traditionele Tibetaanse kostuums voor alle leerlingen gemaakt.  En 
traditiegetrouw hebben alle leerlingen ook een set nieuwe kleren gekregen.  

 
 

Trainingsboerderij, Shigatse 
Wangla werd geboren in Girgey, een klein dorpje op ongeveer twee kilometer afstand van onze trainings 
boerderij. In de Braille Without Borders school in Lhasa leerde hij lezen, schrijven, wiskunde en 
levenspraktische vaardigheden. Aansluitend ging hij naar de reguliere basisschool naast onze boerderij. Daar 
behoorde hij tot de top drie studenten. Junior High School in Shigatse was de volgende stap.  
Toen hij naar de senior high school wilde vond het management daar het een te grote uitdaging om een 
blinde student toe te laten. Hij heeft toen zijn studies voortgezet aan de Senior High School in het naburige 
district van Gyantse. Wangla voltooide zijn middelbare school en afgelopen zaterdag heeft hij de nationale 
college toelatingstest gedaan. De dag voordat hij het schreef, werd hij geïnterviewd op de nationale 
televisie. Hij was de enige blinde student in heel China die dit examen dit jaar doet. Blijkbaar was het TV 
interview geen afleiding. Wangla is met vlag en wimpel geslaagd en mag nu kiezen aan welke universiteit hij 
zijn studie voort wil zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nyima, Puchung, Pema, Yangzom en Tensing TsamChu hopen in zijn voetsporen te treden. Zij zijn onze vijf 

Junior High School gangers en hebben net hun schriftelijke toelatingsexamens voor Senior High School 

afgelegd. Ze wachten nu met gekruiste vingers op hun resultaten, en wij duimen met ze mee! 

Onze Lhakpa en Tenchu werden door het lokale overheidsorgaan gekozen als ceremoniemeesters voor de 
events op de nationale gehandicapten dag. Lhakpa is momenteel een Senior High School student, en Tenchu, 
studeert in Junior High. 
Dechen Drogar, ook een leerling in Junior High, onderging onlangs een heupoperatie - met succes. Het 
plaatselijke ziekenhuis heeft ervoor gezorgd, dat dit in Shanghai gedaan kon worden. Een lokale firma 
betaalde reis- en verblijfkosten voor haar en haar moeder.  

 
 

Updates over onze beroeps-opleiding:  
In de boerderij verzorgen onze afdelingen veeteelt, zuivel, kassen, en de bakkerij een groot deel van de 
dagelijks benodigde kost. Het doel is om de produkten uiteindelijk ook in de markt te verkopen. De 
burokratische molens malen echter langzaam en het proces om de vereiste licentie te ontvangen duurt nu al 
meerdere jaren. Een eerste succes is nu behaald en dat is dat het Food and Public Hygiene buro onze 
voedsel producerende afdelingen inmiddels hebben goedgekeurd. De belangrijkste stap moet echter nog 
worden genomen en dat is de hoofdvergunning. Verder duimen drukken.  Onze trainees in de niet-
levensmiddelen; handvaardigheden, naaien, breien, tapijten knopen etc zijn hier gelukkig al een stap 
verder. Onlangs werden zij uitgenodigd om deel te nemen in een nieuwe, door de overheid gestarte 
cooperatie. Deze coopeatie biedt hulp bij de verkoop van producten die door gehandicapten in de gehele 
provincie worden gemaakt. Het biedt ook een gesubsidieerde opleiding in boekhouding en handelskennis. 
Vijf van onze leerlingen hebben net een maand cursus in naaien en maatwerk achter de rug. De cooperatie 
biedt een logo, registratie als een bedrijf en belastingvrijstellingen. Alle inkomsten uit de verkoop gaat naar 
de producent. Onze stagiaires hebben met hun producten inmiddels al aan twee openbare Expos 
deelgenomen. 

 
 

Bedanken loont zich 
De leerlingen in de muziekopleiding zeggen 'dank je wel' op hun eigen manier. Ze gaven verschillende 
concerten onder meer op de Internationala dag van het kind, gehandicapten dag, voor twee groepen 
ambtenaren die binnenkort met pensioen gaan en voor lokale vrienden. Door al deze akties hebben ze de 
harten van velen gestolen. Het gevolg zijn regelmatige donaties in de vorm van voedsel, kleding en zelfs 
voor nieuwe instrumenten 
 
Dit kwartaal kwam een grote uitdaging van.. 
...het weer. Hier op het Tibetaanse plateau bakken onze daken meer dan tien maanden in de felle zon. De 
traditionele platte adobe en/of cement daken zijn bedekt met tar-sheets, maar door de constante UV-
straling en ook hitte onstaan er cracks. In de zomer begint dan de monsoon, jaar na jaar. Dit jaar heeft het 
‘weer’ gewonnen, met als gevolg dat het mogelijk was om een douche in de keuken of een van de 
slaapvertekken op de tweede verdieping te nemen. Inmiddels hebben we het probleem opgelost en we 
hopen dat de komende jaren het dak de strijd met het weer wint! 
Maar ondanks alle ups and downs gaat onze dankbaarheid naar:  
- De lokale onderneming die voor de medische kosten van onze studente, zoals operatie, reis- en 
verblijfskosten hebben betaald.  
- Onze lokale kliniek die gratis medicijnen voor de gebruikelijke seizoensgebonden medische klachten 
hebben verzorgd. 
- De plaatselijke donoren die twee naaimachines aan onze handwerk opleiding hebben gedoneerd. 
- En last but not least iedereen die BWB ondersteunt en een warm hart toedraagt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.braillewithoutborders.org 
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