
     

 

 

 

 
 
 

 
Beste vrienden en supporters, 
 
Al negen maanden zijn in 2015 voorbij dus de hoogste tijd voor de derde kwartaals-nieuwsbrief. 
Nyima, Gyendsen en Mike stuurden de volgende updates uit Lhasa en Shigatse. 
 
LHASA: ZELF-INTEGRATIE 
Twee voormalige BWB-studenten, Kjumi en Jampa hwaren met een goede score voor hun universitaire 
toelatingsexamens geslaagd. Op 13 augustus, werd door het BWB schoolteam samen met de nieuwe 
blinden muziekband een afscheidsfeest georganiseerd. Meer dan 200 mensen uit Lhasa en BWB oud-
studenten waren uitgenodigd. Inmiddels zijn Kjumi en Jampa al aan hun universitaire studies 
begonnen. Kjumi studeert journalistiek en Jampa pedagogiek. Kjumi is bekend door de film 
BLINDSIGHT, hij is de kleine jongen die aan het einde van de film met veel passie 'Happy Together' 
zong. Kleine kinderen worden snel groot! 
 
BEGIN VAN TWEEDE SEMESTER 
Het tweede semester is op 17 augustus van start gegaan. We hebben twee nieuwe leerlingen, Dolla (8) 
en Tenzin Dolma (9). Beide meisjes zijn afkomstig uit Shigatse. 
 
FARM: HANDWERK 
De handwerk cursus die eerder dit jaar in de boerderij plaatsvond werd door iedereen gewaardeerd. 
Het resultaat is dat we nu meer produkten verkopen, niet alleen lokaal in Tibet, maar ook het 
mainland van China. Sung Droma, Nordron en Chula zijn de belangrijkste producenten van de items 
die bij bezoekers en vrienden erg populair zijn. 
 
INTEGRATI0N  
De BWB-boerderij  is momenteel de thuisbasis voor 42 van onze blinde en slechtziende studenten die 
in de lokale reguliere scholen studeren. 22 jongens en meisjes gaan naar de basisschool, 17 jongens en 
meisjes naar de middelbare school en drie jongens studeren in het hoger onderwijs . Lakhpa Tsering, 
volledig blind,  is geslaagd met de beste cijfers in zijn klas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jampa en Kjumi 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEER GEBRUIK VAN ZONNE-ENERGIE 
Met de steun van het bedrijf Sunrain gebruiken we steeds meer Energie van de zon. Naast heet water 
collectoren zijn in de zomer ook12 nieuwe zonne-PV-panelen op het dak van het muzieklokaal  
geïnstalleerd. 

 
 

ENTERTAINMENT VOOR BETROFFENEN VAN AARDBEVING 
De aardbeving met een kracht van 7,6 op der Richter Scala afgelopen april bracht duizenden daklozen 
Tibetanen naar Shigatse. De overheid ondersteunt hen met voedsel en onderdak in een groot terrein 
dat voor hen in de buurt van de stad werd gereserveerd. Onze studenten hadden een assortiment van 
liederen en verschillende dansvoorstellingen voorbereid. Deze werden opgevoerd tijdens een concert 
dat speciaal voor deze slachtoffers was georganiseerd om voor een moment de gedachten van hun 
trauma af te leiden.  Een kommentaar van een betroffen vrouw: "De moed van deze blinde kinderen 
heeft ons kracht gegeven. Wij weten dat we uiteindelijk weer een huis kunnen bewonen, maar zij, die 
weten dat ze nooit zullen zien, hebben aan ons gedacht! Dat is erg ontroerend." 

 
 

GRENZEN VERLEGGEN 
... De zeer slechtziende Passang heeft tijdens de zomervakantie fietsen geleerd! Een voordeel ten 
opzichte van paardrijden is in dit geval dat een blinde persoon zich geen zorgen hoeft te maken als hij 
achter de fiets staat! :-) 
 
NIEUWE SPORT "DRUM-BALL" 
"DRUM-BALL" is een blind-vriendelijke versie van basketbal. Om precieser te zijn, het is een fusie van 
basketbal, American football, rugby en ijshockey. Twee 50-liter vaten (Drums) vervangen het 
traditionele basketbalnet. In tegenstelling tot basketbal is DRUM BALL een contact sport, dus het 
blokkeren, tackelen en body-checks zijn toegestaan en als contributie van het Noord Amerikaanse 
ijshockey is ook vechten. Het spel wordt bij voorkeur buiten gespeeld, op harde ondergronden. Het 
'dribbelen' biedt de auditieve oriëntatie en de tackles, slams en take-downs zorgen voor tactiele  
elementen wat de sport erg “blinden-vriendelijk” maakt. De studenten van de BWB 
beroeps-opleidings boerdeij zijn de huidige DRUM-BALL wereldkampioen! 
 
NIEUW BOEK 
Het nieuwe boek van Sabriye Tenberken is getiteld "Die Traumwerkstatt von Kerala, 
die Welt verändern - das kann man lernen", vrij vertaald: "De droom-workshop van 
Kerala, de wereld veranderen kun je leren". Het werd gepubliceerd op 10 september 
2015 in Duitsland. Meer informatie over het boek in het Engels vindt u here. 
(Kiepenheuer & Witsch ISBN 978-3-462-04717-2) 

   
Beste vrienden en supporters , 
 
Namens alle leerlingen en collegae zeggen wij hartelijk dank voor uw voortdurende steun! We zijn 
dankbaar als u/jij deze nieuwsbrief met familieleden , collega's en vrienden kunt delen .  
Met hartelijke groeten, 
Het hele team BWB, Sabriye en Paul 

 
www.braillewithoutborders.org 

Kracht van de zon Drum Ball in aktie 

http://www.kiwi-verlag.de/rights/buch/the-dream-workshop-of-kerala-learning-to-change-the-world/978-3-462-04717-2/
http://www.braillewithoutborders.org/

