
 

   

 

 

 

 
 
 
 
De zomer is aangekomen. Dus het is tijd voor het 2de kwartaalbericht van 2017. Gyendsen, Nyima en 
Mike hebben een overzicht van de hoogtepunten van de Braille Without Borders-projecten in Lhasa en 
Shigatse van het afgelopen kwartaal gestuurd.  
 
Lhasa 
Braille-lezen-competitie 
In mei heeft de lokale vereniging voor blinden en de Tibet-bibliotheek een Braille-leeswedstrijd 
georganiseerd. Veel van onze blinde studenten en afgestudeerden namen deel in dit event. Ook waren 
er blinde studenten van de “special schools” en enkele van onze blinde masseurs. De winnaar van de 
wedstrijd was Tsamde. Tsamden is de jongste blinde leerling van onze BWB school. Ze is pas zeven jaar 
oud en aanvankelijk was ze een beetje verlegen. De prijs heeft haar echter een flinke portie 
zelfvertrouwen gegeven. De tweede prijs werd door drie deelnemers gedeeld, 1 leerling van de special 
school en twee leerlingen van BWB. Tsamden ontving maar liefst twee-duizend Yuan en een cadeau. 
 
Internationale kinderdag viering 
BWB organiseerde dit jaar zoals gebruikelijk een groot evenement voor de international kinderdag. Het 
hele team had intensief geoefend voor de presentatie van verschiellnde liederen en dans. Sommige 
leerkrachten en de leerlingen toonden hun kunnen op 1 Juni. Er waren vele genodigden van 
verschillende organisaties en ook van officiele regerings-afdelingen in Lhasa. In totaal meer dan 120 
mensen. Dachung's blinde muziekband gaf ook acte de presence met een hartverwarmend concert. 
 
Operatie gelukt 
Tsering Dondup is zeventien jaar oud en een leerling in de “hazen klas”. Hij had jaren lang last van zijn 
voet en kon amper lopen. Vorig jaar ontdekte ons managementteam dat een behandeling mogelijk was 
indien er voldoende financiële middelen ter beschikking zouden zijn. We hebben toen contact 
opgenomen met een aantal donoren en gevraagd of zij de kosten voor de operatie wilden sponsoren. 
Dankzij de donoren werd tsering met succes drie keer geopereerd. De laatste operatie vond plaats op  
15 juni. Nu is hij terug in Lhasa waar hij voorspoedig herstelt. Tsering is erg blij met deze behandeling. 
Hij zei: "Ik had het probleem sinds ik erg klein was, maar mijn familie wist niet dat een operatie me zou 
kunnen helpen. Zelfs als ze het hadden geweten, dan was hiet niet mogelijk omdat ze erg arm zijn. Ik 
ben erg dankbaar aan BWB and ben zeer gelukkig omdat ik nu eindelijk zonder pijn en goed kan lopen ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

U kunt het werk van Braille Zonder Grenzen hier 
ondersteunen – HARTELIJK DANK! 
www.braillewithoutborders.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf-integratie in de universiteit 
Wangla is een voormalig student van BWB. Zes jaar geleden startte hij in de reguliere schoo. Nadat hij 
klaar was met de Shigatse High School vorig jaar, slaagde hij erin, zich succesvol te kwalificeren voor de 
Tibet Universiteit. Hij heeft daar nu veel vrienden. Wangla studeert Tibetologie en we zijn erg blij voor 
zijn succes. Zijn verhaal werd als vele malen door de lokale media gepubliceerd. En het heeft significant  
bijgedragen aan een positieve impact en een mind-set shift tegenover blindheid in de samenleving. We 
hopen dat er in de toekomst nog vele blinde leerlingen zoals hem deze kans mogen krijgen. 
 
Belshung (Shigatse), Tibet. 
Tweede kwartaal (april - juni, 2017) 
 
Drie muzikanten naar school in mainland China 
Panden, Samdrup en Tashi Puntsok uit onze muziek component zijn geaccepteerd door het Guizhou 
Forerunner College in Guizhou. Het college biedt een scala aan cursussen voor zowel blinde als ziende 
studenten. De cursussen zijn praktisch en gericht op beroepsopleiding en duren drie jaar. De opleiding 
leidt tot een middelbare school diploma. 
 
Blind vriendelijk computer lab. 
In de boerderij is een computerlab geopend voor stagiairs en integratie studenten. Het beschikt over 
Chinese en Engelse spraaksynthesizers en over WiFi. Sonam Wangdu heeft deze afdeling in het leven 
geroepen en is tevens de hoofd trainer. 
 
Toelatingsexamen voor Highschool 
Drie van onze leerlingen hebben deze maand hun toelatingsexamen voor de high school geschreven. 
Dechen Drogar, Tsomo en Dadron zijn begonnen in de BWB school in Lhasa en aansluitend hebben ze 
deelgenomen in de regulaire primaire en middelbare school-onderwijs in Shigatse. Ze wachten op hun 
resultaten en terwijl we onze vingers kruisen, hebben alle drie het volste vertrouwen, dat ze de examens 
‘gemeesterd’ hebben.  
 
 
Beste vrienden en supporters, 
Namens al onze studenten en collega’s willen we iedereen bedanken voor de voortdurende  
ondersteuning en wensen jullie allemaal een pittige en spannende zomer! 
Met vriendelijke groeten, 
Het hele BWB team, sabriye en paul 
 
 
 

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

