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Een woord vooraf...

Preface
Dear all,

Inge Bos, vrijwilligster van het eerste uur heeft helaas besloten om te stoppen. Zij blijft gelukkig nog wel op de achtergrond betrokken bij de stichting. Conny Grotendorst heeft
wegens drukke werkzaamheden besloten haar werkzaamheden voor de Zanskar Familie Cirkel te discontinueren. Conny
blijft aan als vrijwilligster. De functie wordt door de voorzitter
waargenomen tot een opvolger is gevonden.
Heeft u interesse in deze dankbare functie? Op de website
onder de rubriek Informatie kunt u de taakomschrijving
lezen. Ook komen wij graag in contact met vrijwilligers.
In Zanskar is de winter weer begonnen en de telefoon – en
internetverbindingen werken vaker niet dan wel. Als gevolg
daarvan komt nieuws slechts mondjesmaat binnen.

Unfortunately, we have to inform you that our all time volunteer, Inge Bos, decided to end her activities for the foundation.
She will stay involved in the background.
Furthermore, Conny Grotendorst had to decide to discontinue her activities for the Zanskar Family Circle due to a
time consuming job. We are pleased that she will stay on as
volunteer.
Her position will be temporarily replaced by the chairman,
until we find a successor.
Are you interested in this rewarding task? You can find the
job description on our website. We are also looking for more
volunteers.
The winterperiod has taken over in Zanskar, telephone and
internet connections are failing most of the time. Therefore,
we hardly receive any information at the moment.

met vriendelijke groeten,
Paul Patist, voorzitter

With kind regards,
Paul Patist, Chairman
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Acties
Eindejaarsloterij:
Ook dit jaar organiseren wij weer een eindejaarsloterij
met leuke en interessante prijzen. Deze zijn ter beschikking gesteld door: JA Computers, Leuk voor kindjes, dhr.
F. Eijk, mevr. D. Haan, dhr. M. Fleuren, het Rijksmuseum,
het van Gogh museum, het Openluchtmuseum, het Anne
Frank huis en Reptielenhuis de Aarde.
De opbrengst van deze loterij zal besteed worden aan het
opknappen van de studieruimte van het Lingshed hostel in Leh waar 80 kinderen uit het zuiden van Zanskar,
waaronder 2 van onze studiekinderen, verblijven. Op de
website onder de rubriek Acties kunt u de prijzen vinden.
Wij hopen op massale deelname.
De opbrengst van de 2014 loterij is besteed aan de
aankoop van 584 school – en kinderleesboeken. Deze
zijn over de 15 door de stichting ondersteunde schooltjes
verdeeld. Voor de kinderen gaat er een heel nieuwe wereld open. De meeste kinderen hebben het geboortedorp
nooit verlaten en weten niets van hetgeen zich in de wereld afspeelt. Te meer omdat radio, televisie en kranten
daar niet bestaan.

Actions
Year end lottery:
This year again, we organize the end year lottery in
December. We have assembled many nice and interesting
prizes. They were made available by:
JA computers, ‘leuk voor kindjes’, mr.. F. Eijk, mrs. D.
Haan, mr. M. Fleuren, the Rijksmuseum, the van Gogh
museum, the Openluchtmuseum, the Anne Frank huis en
Reptielenhuis de Aarde.
The revenues will be spent on the repair of the study of
the
Lingshed Hostel in Leh. They afford house and lodging
for 80 children from the South of Zanskar, including two
of our ‘own’ study children.
You can find the prizes on our website under the heading
‘Actions’. We are looking forward to many participants.
The revenues of last years’ lottery was spent on the
purchase of 584 school- and reading books. They were
divided between our 15 schools. The books open up a
brand new world to the children. Most of them never left
the village where they were born, they are unaware of
everything that is going on in the world today. One can
hardly imagine that radio, television and newspapers do
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Beste mensen,

children with new books

studyroom in the Lingshed hostel

Flea markets:
The flea markets yielded € 175,-- so far. We are looking
for new small things/gadgets to sell. Please contact us
when you have anything available. Our presence on
various other markets raised € 155,--.

Leveringen

Distributions

Ook dit jaar heeft iemand van de stichting de reis naar
Zanskar weer gemaakt. Omdat Kuram Dutt ziek was
is zijn zoon Dalip gegaan. Alle 15 scholen zijn bezocht
en voorzien van sportmaterialen, school- en leesboeken, schriften, pennen en allerhande spullen die nodig
waren. Ook de kinderen in het Lingshed hostel zijn blij
gemaakt met sportartikelen.

As we do every year, last summer one of the foundation’s volunteers in India made the journey to Zanskar.
Due to illness of Kuram Dutt, his son Dalip has visited
the 15 schools. He provided them with sports materials,
educational materials, schoolbooks and reading books.
The children living in the Linghsed Hostel were also
surprised with new sports materials.

Alle studiekinderen hebben presentjes gehad van hun
studieouders en de kinderen hebben
nieuwe kleding uitgezocht.
De Dorje Zong nonnenschool, alwaar 16 meisjes intern
verblijven, hebben om een sanitaire installatie gevraagd. Alhoewel de stichting voldoende liquide
middelen heeft houden we
deze wens nog in
beraad omdat de
komende jaren veel
geld nodig is voor
de studie van kinderen.

The study children received presents from their study
parents and they could also choose new clothing.
The Dorje Zong nunnery, which accommodates 16
girls, requested sanitary units to be installed.
Although the foundation has sufficient liquid assets
available, we hold their request in consideration since
we expect to need a lot
of money to cover the
study of students
over the next years.
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Rommelmarkt:
De rommelmarkten hebben tot nu toe €175.- opgebracht. Wij zijn naarstig op zoek naar kleine spullen.
Neemt u contact met ons op indien u iets bruikbaars
heeft?
Diverse markten hebben €155.- in de kas doen stromen.

De Zanskar Familie Cirkel

The Zanskar Family Circle

Ook voor Mohmad Ibrahim heeft zich een sponsor aangemeld. Zij ondersteunt nu 2 kinderen!
Daarmee komt het aantal studiekinderen op 12 met nog
een aanvraag voor een studiekind (meisje). De ouders van
de 2 meisjes die in de zomer naar Leh zouden komen om
daar naar school te gaan hebben besloten om hun dochters
traditioneel op te voeden.

We are happy to announce that we also found a sponsor for
Mohmad Ibrahim. She now supports two children!
At this moment twelve study children are being supported
through members of the Zanskar Family Circle. We still have
a request to find one more girl for a sponsor.
The parents of the two girls that would initially be going to
Leh last summer, decided to raise their daughters traditionally.
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De kinderen uit Zanskar, het bestuur en vrijwilligers
wensen u prettige kerstdagen en een heel gelukkig 2016 toe
The children from Zanskar, the board and all volunteers
wish you a merry Christmas and a very happy New Year

