
     

 
 
 
 
 

 

 
 

Beste vrienden en supporters. 
 
2014 was een bewogen jaar met veel ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief zijn de gebeurtenissen uit 
het afgelopen kwartaal van het jaar samengevat. Uit Lhasa berichtten Nyima en Gyendsen de volgende 
updates.  
 

In oktober werd samen met de Tibetaanse blinden-bond, een “avontuur in het donker" georganiseerd. 
In een donkere ruimte werden verschillende activiteiten uitgevoerd met als doel te ervaren hoe het 

voelt wanneer het ‘zien’ ontbreekt. De activiteit vond plaats in onze school en ongeveer 230 
studenten, leraren en genodigden uit verschillende universiteiten in Lhasa namen deel. Tijdens de 

activiteit hebben onze leerlingen getoond wat zonder ‘zien’ toch allemaal mogelijk is. Wij hopen dat 
de bezoekers hebben ervaren dat blindheid op zich geen probleem is. De acceptatie van de ziende 
gemeenschap is een grotere horde. We hebben iedereen gevraagd om hier een steentje aan bij te 

dragen.  
 

Op 15 Oktober vierden we met alle studenten en medewerkers de internationale blinden dag. Ook 
oudere BWB studenten namen deel aan een concert dat was georganiseerd in het Golden Hotel. Er 

waren verschillende artiesten en ook trad de ‘blinden-band’ die is opgericht door voormalig BWB 
student Dachung op. 

 
Het tweede halfjaar van 2014 werd afgesloten met een examen op 27 December.  Alle leerlingen 
werden getoetst op hun kennis in Tibetaans, Chinees, Engels, wiskunde, dagelijks levensvaardigheden, 

mobiliteit en orientatie. De studenten zijn nu terug naar hun families om met hen het Lossar festival, 
het Tibetaans nieuwjaar te vieren.    

 
In de Braille boek drukkerij werkt sinds kort een part time medewerkster. Zij typt Chinese boeken in 

zodat de China Braille Press in Shanghai deze in Braille kan drukken. De Braille boeken zijn voor de 
leerlingen die in de school in Lhasa onderwijs ontvangen en ook voor de blind leerlingen die naar de 

reguliere scholen gaan. De Braille Boeken worden in februari 2015 naar Lhasa gestuurd. 
 

Alle studenten die naar de reguliere scholen gaan doen het goed. Ook zij hebben nu wintervakantie. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Shigatse 
Uit de beroeps opleidingsboerderij in Shigatse ontvingen we het volgende nieuws: 

Een zakenman uit Shigatse heeft voor BWB een winkelruimte kostenloos ter beschikking gesteld. Het 
biedt plaats voor een kleine bakkerij, een verkoop plek voor handwerk en andere produkten die in de 

boerderij worden gemaakt en voor twee tot drie leerlingen. Plannen en papierwerk moet nog verder 
worden uitgewerkt. We hopen dat deze outlet voor praktische leerervaring zorgt waardoor onze 

leerlingen voorbereid worden om een eigen business op te bouwen.   
 

Sunrain, een Chinees bedrijf dat zonne-boilers produceert, heeft een op de trainingsboerdeij een 
sportveld inclusief omheining aangelegd. Het veld moet nog officieel geopend worden maar alle 

leerlingen en ook onze medewerkers maken al dagelijks gebruik van het veld. Ze 'testen' de blinde-
vriendelijkheid" van de voorzieningen. Wat al zeker is, is dat deze plek niet alleen voor sportieve actie 
maar ook voor veel plezier zal zorgen.  

 
In het vierde kwartaal van dit jaar hebben we ge-oogst wat in he voorjaar was gezaaid. De velden 

liggen er nu leeg en dor bij, maar de schuur is vol met aardappeken en verschillende graansoorten die 
ons door de winter en een groot deel van de rest van het jaar helpen.  

 
Alle leerlingen hebben voordat ze voor de wintervakantie naar huis teruggekeerd zijn een 

professioneel afscheidsconcert gegeven. De festiviteit vond plaats in de nieuwe muziek hal, lokaal ook 
wel liefkozend de “Belshung Filharmonie Theatre” genoemd. 
 

Nieuwe Leerlingen  
In het laatste kwartaal hebben we tien nieuwe cursisten, vijf jonge dames en 5 jonge mannen 

verwelkomd. De dames: Dromika, 23, uit Qinghai in breien, Tashi Droma, 21 uit Shigatse , Gesang 
Yudron 24 uit Namling,  Som Droma,17 uit Namling en Drogar,19 ook uit Namling, allen in de weverij.   

 
De jonge mannen: Tashi Lhamo, 26 uit Qinghai in Braille Studies, Lodar,27 uit Qinghai in traditionele 
Tibetaanse Muziek, Sangga Tash, 19 uit Nagchu in tuinbouw, Tashi Thondrup, 36 uit Lhoka in Veeteelt 

en Lhakpa,11 van Sagya leert Braille.  Hij gaat na de vakantie naar de BWB school in Lhasa. 
 

Afgestudeerden  
De dames:  Tsedron en Digye Drogar, beiden uit Lhoka en getraind in Muziek, zijn samen met Tsering 

een traditionele Tibetaanse muziek  trio opgericht.  Mikma Pentok, oplgeleid in weven, werkt thuis.  
Droma Yankyi, opgeleid in weven werkt in een lokaal overheidsburo in de Mt.Everest regio.  
Tsewang Lhamo en Dawa, opgeleid  in koken en keuken Management werken beiden in een hotel in 

Sagya. De jonge mannen:  Dhonba, opgeleid in de bakkerij, runt nu een eigen restaurant in Thongmu. 
Tsering, opgeleid in Muziek, heeft met Tsedron en Digye Drogar muziek trio opgericht. 

Passang, muziek e Mima, breien, volgen aanvullende cursussen in Massage in Lhasa.  
Lhakpa, veehouderij, werkt nu in zijn familieboerderij in Sagya.  

Dorje, opgeleid in Veeteelt en Braille, assisteert in de boerderij van zijn familie maar heeft ook parttime 
werk als security officer bij het toeristenbureau in Sagya.  

 



Zelf-Integratie in reguliere scholen 
Dit kwartaal zijn zeven nieuwe studenten in reguliere basisschool en zes nieuwe studenten in reguliere 
junior high school gestart. Wangla studeert verder in de Gyantse High School en Pu Tashi in high school 

in Shigatse  
 

In Memoriam 
Onze speciale gedachten gaan uit naar de familie van Shambey. Shambey heeft in 2014 de cursus 
breien afgesloten.  Helaas is hij onlangs overleden aan kanker. Hij had verschillende hersentumoren en 

de artsen konden helaas niets doen om hem te redden.  
 

   
Beste vrienden en Supporters.  
 
Namens alle leerlingen en collega's zeggen wij hartelijk dank voor uw voortdurende steun!  
Wij vragen u deze nieuwsbrief met uw familieleden, collega's en vrienden te delen. 
Wij wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar! 
Met vriendelijke groeten ,  
 
Het gehele BWB team, Sabriye en Paul 
 

www.braillewithoutborders.org 

 

 

 
 


