
     

 

 

 

 
 
 

 
Beste vrienden en supporters, 
2015 nadert zijn einde en het is tijd om de hoogtepunten van het afgelopen kwartaal met iedereen te 
delen. Het volgende nieuws werd door Nyima en Gyendsen in Lhasa en door Mike en Adrun in d 
boerderij in Shigatse samengesteld.  
 
OOIT GEHOORD VAN "WHITE CANE DAY"? De witte stok is niet alleen een handig hulpmiddel voor 
blinden, het is ook een symbool voor onafhankelijkheid, vrijheid en voor een vervuld leven. Blinden 
die de witte stok goed gebruiken zijn in staat om zelfstandig te reizen en dat is een belangrijke factor 
om te kunnen zeggen: "Ja, ik ben blind, maar dit zal me niet weerhouden om deel te nemen in onze 
samenleving!"  
Op 15 oktober wordt de witte stok over de hele wereld gevierd en traditiegetrouw ook bij onze Braille 
Without Borders projekten in Tibet. Dit jaar werd het event gebruikt als een grote kans om de relatie 
met de lokale instanties, vrienden en alle lokale supporters te intensiveren. Het belangrijkste was 
echter om meer awareness, over wat blinde mensen in staat zijn te doen, te creëren. Bezoekers 
waren onder de indruk met name omdat het gehele event door blinden was georganiseerd. 
 
BELANGRIJK BEZOEK 
Op 26 november bezochten veel ambtenaren van de autonome regio Tibet, afgevaardigden van 
buitenlandse zaken en van onze lokale counterpart, de Tibet Disabled Persons Federation samen met 
de heer Christoph Strasser, commissaris voor mensenrechten en humanitaire hulp de school in Lhasa. 
Nyima en Gyentsen verwelkomde de bezoekers en stelden het hele project voor. De heer Srässer was 
onder de indruk van wat hij zag en zei dat het werk van de BWB erg belangrijk is voor de integratie 
van blinde mensen in Tibet. Ook de chief executive van de lokale regering, de heer Chitala, was onder 
de indruk en beloofde de school verder te ondersteunen.  
 
EEN SUNRAIN TREAT 
een delegatie van het bedrijf "Sunrain" bezocht de school in November. Ze doneerden warme kleding 
voor alle studenten en medewerkers. Ook brachten ze speelgoed voor de leerlingen.  
Omdat ze meekregen dat de nieuwe gebouwen die om onze school staan veel schaduw veroorzaken 
waardoor het in de winter extra koud is, hebben ze beloofd om een soort kas om  het dakterras heen 
te bouwen zodat alle leerlingen tijdens de winter zonder last van de koude wind en stof kunnen 
spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXAMENS  
Eind December hebben de leerlingen de jaarlijks examens afgelegd. Ook dit jaar hebben alle 
leerlingen goed gepresteerd.  
 

TIBETAANS NIEUWJAARS TV-SPECIAL 
De blinde muzikanten van de BWB Vocational School hadden deelgenomen aan audities om deel te 
nemen aan een jaarlijkse nieuwjaars-special voor Shigatse TV. Ze zijn nu geselecteerd om samen met 
acht andere leerlingen van onze vocational school die gaan dansen, op te treden in deze show. Sonam 
Wangdu, onze nieuwe blinde muziekleraar, heeft zich erg ingezet en iedereen is hem erg dankbaar 
daarvoor. 
 

BUSINESS 
Het plan om een ex-trainee een eigen business te laten openen op de boerderij heeft groen licht 
ontvangen. De regering heeft ingestemd met de oprichting van een klein bedrijfje op de boerderij. 
Het model is ongeveer gelijk aan dat van de opzet van de zelfstandige massage klinieken in Lhasa.  
Het verschil tussen deze en eerdere pogingen is dat de overheid nu meer geinteresseerd en betrokken 
is. Een obstakel vanaf het begin is een lokale juridische kwestie; school en bedrijfsleven moet 
compleet gescheiden zijn. De zaken-eigenaar en exploitant wordt is de slechtziende Sung Droma. Ze is 
opgeleid in de boerderij, spreekt Tibetaans en Chinees en ze heeft een extra training gehad in 
marketing en produktie van handicrafts artikelen. De bedrijfsruimte omvat een productieruimte,  
kantoor en woonruimte voor de medewerkers. Op dit moment zijn we ook aan het werken aan 
vergunningen om etenswaren via dit kanaal te verkopen. 
 

KANTOOR IN SHIGATSE 
Onze lokale counterpart, de Shigatse Disabled Persons Federation heeft een nieuw hoofdkantoor 
gebouwd. In dit gebouw is nu een kantoor voor exclusief gebruik van de BWB Farm ter beschikking 
gesteld. Dit maakt het ontmoeten van ambtenaren en weldoeners, die meer en meer betrokken raken 
bij ons werk een stuk gemakkelijker. Ook zal het helpen om effectiever kontakt te hebben met de 
counterpart. Er zijn altijd erg veel speciale toestemmingen en bovenal stempels nodig en die zijn nu 
dan een stukje dichterbij!  

 

HEET WATER 
De winters op de Tibetaanse hoogvlakte zijn koud.. Erg koud! Zo koud, dat wassen gedurende de 
winter niet bepaald op groot interesse stoot. Nu heeft de firma Sunrain een solar heetwater systeem 
geinstalleerd. De kraan die centraal op de binnenplaats staat heeft nu 24 uur per dag heet water. Het 
systeem is zo aangelegd dat het niet kan bevriezen. De leidingen zijn diep in de grond (onder de 
vorstlijn) ingegraven. Een direkt merkbaar positief gevolg is dat de slaapzalen nu een stuk beter 
ruiken! Het 'wassen van de voeten' is na enkele dagen al uitgegroeid tot een universeel ‘voor-het-
slapen-gaan’ ritueel  
 

 
Beste vrienden en supporters , 
Namens alle leeerlingen en medewerkers van BWB in Tibet zeggen wij hartelijk dank voor alle 
voortdurende ondersteuning en wensen wij iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar! 
Met vele vriendelijke groeten, 
sabriye en paul 

 
www.braillewithoutborders.org 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.braillewithoutborders.org/

