
   

 

 

 

 
 

 
 
 
De winter is op het Himalaya-Plateau in Tibet gearriveerd en dat betekent: Kou! Maar ook dat het tijd is 
voor de laatste nieuwsbrief van 2016. Gyendsen, Nyima, Adrun en Mike hebben een overzicht van de 
hoogtepunten van de gebeurtenissen in de BWB projekten in het afgelopen kwartaal samengevat. 
 
Lhasa 
In september startte het laatste semester met twee extra nieuwe leerlingen. Yeshi Dolkar is 7 jaar oud 
en komt uit Shigatse en Kalsang Choedon komt uit Chamdo en is 13 jaar oud. Kalsang Choedon is groot 
voor haar leeftijd en is slechtziend. Beiden leren nu samen in de “Mouse Class”. 
 
De BWB team heeft ervoor gezorgd dat Tsering Wangmo uit Gantse een oogoperatie kon ondergaan. 
Tsering Wangmo komt uit een arme familie die niet genoeg geld had om de medische kosten voor haar 
te betalen. Met hulp van een donor die BWB bezocht, werd voldoende geld ingezameld om de operatie 
te doen. De operatie is geslaagd en Tsering Wangmo is nu bij haar familie voor de wintervakantie. 
Het Tibet ziekenhuis had steun aangeboden om alle leerlingen medisch te onderzoeken. Ook de 
tandarts uit hun ziekenhuis heeft de tanden van de leerlingen gecheckt. Enkele leerlingen moesten 
worden behandeld en Lobsang heeft de taak op zich genomen om wekenlijks een groepje leerlingen 
naar het ziekenhuis te brengen. 
 
Tsering Dondup (15), een leerling uit de rabbit klas heeft een probleem met de voet en kan niet normaal 
lopen. De dokter zei dat hij operatie nodig was. Met de hulp van verschillende mensen zijn we erin 
geslaagd om hem in Chengdu te laten opereren. Tsering Dondup is nu terug in de school in Lhasa en het 
gaat al een stuk beter. Met behulp van krukken kan hij alweer een beetje lopen. Over twee maanden 
moet hij echter weer naar Chengdu op controle. 
 
Op 15 October hebben we samen met de Tibet blind Association de dag van de blinden-stok gevierd. 
Alle leerlingen gingen naar een park waar ze aan het publiek toonden hoe ze met gebruik van de witte 
stok zelfstandig de weg konden vinden. Ook bezochten alle leerlingen de Tibetaanse bibliotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingen van de Mouse Class op dag van de blindenstok 



Nyima is in de afgelopen maand alleen naar Amerika gereisd. Daar heeft hij verschillende presentaties 
gegeven, onder meer bij de George Washington University, Harvard Disability Department, Carroll 
Center for the Blind, Overbrook en Perkins. 
 
Beishung, Shigatse 
Samen met twee van onze leerlingen en Sumdrup, onze muziekleraar, vertrok Adrun in December naar 
mainland China. Ze werden uitgenodigd, om tijdens de jaarlijkse Sunrain bedrijfs bijeenkomst in Tianjin 
een optreden te verzorgen. Sunrain heeft voor een lange tijd en de directeur de heer Xu heeft beloofd 
om BWB ondersteunen ook in de toekomst zijn. 
 
Vanwege de extreme kou heeft de overheid besloten de basisschool voor de vakantie vroegtijdig te 
sluiten. De lange Tibetaanse winter vakantie wordt daarmee twee weken verlengd.. De meeste 
leerlingen zijn inmiddels al naar hun families  teruggekeerd, maar sommigen overwinteren in de BWB 
boerderij. De studenten zullen de twee weken die ze nu gemist hebben inhalen in de zomer omdat deze 
om twee weken ingekort zal worden. 
 
Shigatse TV heeft een korte dokumentaire gemaakt over ons handvaardigheidstrainings-centrum. BWB 
ontving in deze bijdrage veel lof en krediet over de vier onafhankelijke bedrijfjes die hieruit ontstaan 
zijn. Alle vier worden dooe blinde en/of gehandicapte ondernemers geleid.  
 
Sonam Wangdu, onze muziekleraar, is begonnen met een wekelijkse computer klas voor blinden via de 
app WeChat. Het is een unieke nieuwe service die in het Tibetaans wordt aangeboden. We kijken nu 
naar mogelijkheden om een computer klas in onze boerderij op te zetten die ook niet-blinden in de 
lokale gemeenschap kan bereiken.  
 
Binnenkort komt een nieuwe film uit waarin een aantal van onze leerlingen evenals enkele van onze 
onze collega's de belangrijkste rollen spelen. De naam van de film is "The Sound of a Dream". The Sound 
of a Dream volgt het verhaal van vier slechtziende/blinde kinderen die via een avontuurlijke tocht de 
ontberingen in Tibet proberen te ontsnappen. Onder leiding van Thubten, die vastbesloten is om van het 
leven te genieten voordat hij volledig blind wordt, start de groep een gewaagde missie om deel te 
nemen aan een TV talenten show in Shenzhen. De onwaarschijnlijke Tibetaanse popgroep wordt 
overwacht geholpen door een nomaden familie, een harley davidson bikers groep. Een wanhopige tv-
producent, leert van de blinde kinderen wat het betekent om niet te kunnen zien.  De film is gepland om 
te worden vertoond op verschillende internationale filmfestivals. De film is gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal van een groep blinde leerlingen van onze school die in 2010 aan “China’s Got Talent” 
meegedaan hebben.  Wij wensen de film en de regisseur Zhang Wei veel succes. 
 
 
Namens al onze studenten en collega's, zeggen wij hartelijk dank voor uw voortdurende steun. 
Wij wensen iedereen een succesvol, gezond, maar vooral een vreedzaam nieuw jaar! 
Met vriendelijke groeten, 
 
sabriye een en paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kunt u Braille Without Borders ondersteunen. Hartelijk Dank! 

                           Handvaardigheids-afdeling                       Scene uit “Sound of a Dream” 

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

