
     

 
 
 
 
 
 

Beste vrienden en supporters,  

aan kinderen, die plotseling volwassenen zijn, merken we hoe snel de tijd vergaat. Wij denken vaak 
terug aan de tijd waarin we Braille Zonder Grenzen gestart hebben en het lijkt alsof het gisteren 
was; de destijds 9-jaar oude Tendsin, die toen al plannen had om zijn moeder en broer later te 
ondersteunen. De wisbegierige 11-jarige Gyendsen, die vanaf het begin meer klassen in Engels 
enwiskunde wilde. De 10-jarige Yudon, die met haar hartelijke en luide lach de hele school 
motiveerde en de 15-jarige Nyima, vriendelijk, met een goede portie humor, maar tegelijkertijd wist 
wat ie wilde.  
Wat is uit deze kinderen, nu vele jaren later, geworden? Tendsin runt samen met oud studiegenoot 
Tashi een eigen medische massage kliniek. Hij is getrouwd en inmiddels vader geworden. Gyendsen 
leidt de Braille drukkerij en bibliotheek. Ook hij is onlangs getrouwd en verwacht in de lente een 
kind. Yudon is lerares in de BWB school en Nyima is de coordinator van het hele projekt. Nyima en 
Yudon hebben zich „gevonden“ en gaan in de komende zomer trouwen. 
 
Zelfintegratie 
Nyima Chokpa, een voormalige BWB leerling die inmiddels ook de highschool in Shigatse heeft 
afgesloten, verwierf een beurs voor een studie aan de medische universiteit in Chengdu. Zij is één 
van de vier blinde leerlingen die voor het eerst in de geschiedenis in China, samen met ziende 
klasgenoten het toegangsexamen voor de universiteit had deelgenomen. Alle vier studeren 
inmiddels aan een universiteit van hun keus.  Al tijdens het eerste semester werd zij to studenten 
vertegenwoordiger gekozen. 

Operatie 
Het BWB team is opgelucht en blij met het resultaat van Tashi Dawa’s oog operatie. In November 
hadden artsen in Lhasa een kwaadaardige tumor in zijn oog ontdekt. Een operatie was dringend 
noddzakelijk.  Dank zij de ondersteuning van de Jade Buddha Temple was het mogelijk voor Tashi 
om de operatie in een ziekenhuis in Shanghai te ondergaan. Deze is succesvol verlopen en Tashi 
Dawa en Yudun, die hem begeleid had, keren in de komende week weer terug naar Lhasa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
          Gyendsen     Nyima and Yudun           Tenzin’s Son 
 



 
Kreatieve oplossingen; 
tapijt knopen is één van de vaardigheden die in de 
BWB trainingsboerderij onderwezen worden. 
Natuurlijk vergt het kreativiteit om oplossingen te 
vinden zodat de blinde leerlingen verschillende 
kleuren garen kunnen onderscheiden om toch 
meerdere motieven te kunnen knopen. Daarvoor 
worden de verschillende klossen met stokjes hout in 
verschillende vormen voorzien. Een erg simpele maar 
uiterst effectieve oplossing. Omdat in Tibet de zon 
erg veel schijnt vindt de training vaak ook buiten 
onder een stralend blauwe hemel plaats. 
 
Muziek hal 
Het instorten van het muziek klaslokaal, waarbij gelukkig niemand gewond was geraakt, bezorgde 
de muziekleraar Ngudup een moeilijke tijd. Sunrain, een producent van warm-water zonne-
collectoren heeft echter aktie ondernomen en dit jaar een nieuwe muziek hal gebouwd.  Ngudup en 
zijn leerlingen zijn dolgelukkig en hebben hun nieuwe onderkomen inmiddels al met een feestelijk 
concert ingewijd. 
 
Dag van de blinden-stok  
15 oktober is een dag voor bewustwording van mobiliteit en zelfstandigheid van blinde mensen. In 

de meeste landen hebben slechts een handvol 
blinden de mogelijkheid om een mobiliteitstraining te 
volgen. Daardoor blijven de meeste blinden meestal 
thuis binnen de eigen vier muren. Braille zonder 
grenzen ziet mobiliteit, naast het leren van Braille, 
als hoogste prioriteit. Onze blinde leerlingen gaan 
ieder jaar op 15 oktober de straat op om hun 
onafhankelijkheid en vaardigheden te tonen. Zij 
gebruiken humoristische toneelstukken, distributie 
van folders en interviews met de pers om de 
bevolking voor te lichten over wat er allemaal voor 
blinden allemaal mogelijk is.  

 
 
 
 
 
Beste vrienden en supporters,  
 
Namens alle leerlingen en collaegae zeggen wij HARTELIJK DANK voor uw interesse in en 
ondersteuning aan Braille Zonder Grenzen. Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief 
met familileden, vrienden en collaegae wilt delen. 
 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen, een goed uiteinde en een gelukkig niew jaar! 
 
Mit vele vriendelijke groeten, 
 
het hele Braille Zonder Grenzen Team, Sabriye en Paul 
 

 
 www.braillewithoutborders.org  

 


