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WOORD VOORAF 
 

Astrid Jansen die al vanaf de oprichting van de 

stichting als vice-voorzitter het  bestuur 

versterkte heeft helaas met ingang van dit jaar, 

wegens drukke werkzaamheden voor haar 

reisbureau en gastenverblijf in Manali, op moeten 

zeggen.  Astrid is van onschatbare waarde 

geweest met name tijdens de oprichting en als 

contactpersoon in India. Gelukkig blijft zij achter 

de scheren betrokken bij de stichting. 

Het is overduidelijk dat wij nieuwe bestuursleden 

hard nodig hebben! 

 

ACTIES 
Helaas is wegens gebrek aan medewerking van de 

leverancier van sjaals een verkoopactie van 

moderne sjaals geen doorgang vinden.  Wij 

zoeken naar andere leveranciers. 

De loterij van vorig jaar heeft het record bedrag 

van €2.374.- opgebracht. Reden te meer om dit 

jaar weer een loterij te organiseren.  
Heeft u ideeën voor acties? Wij horen het graag. 

Gebruikte mobiele telefoons, wie heeft die 

liggen? Wij krijgen ze graag!  

 

 

 

 

 

PREFACE 
 

Due to obligations for her own travelagency and 

guesthouse in Manali, we unfortunately have to 

announce that Astrid Jansen had to leave the 

Zanskar Schools Foundation at the beginning of 

this year. Astrid joined the board of the  ZSF from 

the very beginning as vice-chairman. She has 

been extremely valuable for the ZSF as our 

contact in India, especially during it’s foundation. 

We thank her very much for everything she has 

accomplished and are happy Astrid will continue 

her support behind the scenes.  

It is clear that we are in need of new 

boardmembers! 

 

 

ACTIONS 
Unfortunately we could not continue our sales of 

modern Indian scarfs, due to lack of cooperation 

of our supplier in India. At this moment we are 

looking for other suppliers. 

 

Last year’s lottery raised an amazing amount of € 

2374,--! All the more reason to continue this 

lottery in December 2017. We are open to new 

ideas for activities to raise money for Zanskar.  

Please do not forget to inform us if you have any 

mobile telephones available, that are out of use. 

We would be happy to receive them.  
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PROJECTEN 
 

In Zanskar is het in de winter niet zelden -20°. 

Men stookt in potkacheltjes gedroogde koemest. 

Het bestuur heeft besloten, na herhaaldelijke 

verzoeken, om winterjacks en dekens in India te 

kopen en  

aan de meisjes en jongens in de 

kloosterschooltjes te geven. 

 

Kuram vertrekt begin september met een 

vrachtauto naar Zanskar om daar winterjacks, 

dekens, meubilair, sportmaterialen, 

keukenbenodigdheden en schoolartikelen te 

brengen naar de 15 schooltjes. 

 

 

ZANSKAR FAMILIE CIRKEL 
 

De kinderen ontvangen ook dit jaar weer een 

verrassingspakket van hun sponsors. 

Alle kinderen zijn over naar de volgende klas. 

Saieed heeft het eerste jaar van zijn loodzware  

beroepsopleiding afgesloten met een examen en 

wacht op de uitslag. Shakeela is inmiddels 

geslaagd voor de highschool en heeft 

toelatingsexamen gedaan voor de eerste 3 jaren 

van de huisartsenopleiding waarvoor ze geslaagd 

is. 

 

De Oecumenische werkgroep Goeree Overflakee  

heeft een paasdonatie van €820.- gedaan. Fijn om 

te ervaren dat Nederlandse 

geloofgemeenschappen ook kinderen van 

Moslims  en Boeddhisten willen steunen.  

Deze kanjers, Marianne en Frans van Eijk, hebben 

voor de 60ste verjaardag van Marianne (wie geeft 

haar die leeftijd?) geen cadeautjes gevraagd maar 

geld voor de stichting. Opbrengst is maar liefst 

€1.035.=! 

Stichting Werkgroep Een Aarde heeft €3.000- 

geschonken voor de aanschaf  van winterjacks en 

dekens.   

PROJECTS 
 

Wintertemperatures in Zanskar  tend to drop to -

20 degrees Celsius. Trying to keep warm, the 

Zanskar inhabitants burn dried cow manure in 

small fireplaces. 

After many requests from the monestary schools, 

the board has decided to buy  warm winter 

jackets and blankets in India and donate them to 

the boys and girls in ‘our’ schools. 

 

Kuram will travel to Zanskar at the beginning of 

September to deliver these goods, as well as 

sports equipment, kitchen utensils and school 

supplies. He will visit all 15 schools. 

 

 

ZANSKAR FAMILY CIRCLE 
 

This year also ‘our’ students will receive surprise 

presents from their sponsors. 

We are happy to let you know that all children 

will advance to the next grade.  

Saieed has finished the first year of his heavy 

professional training. He is waiting for the results 

of his exams.  

In the meantime Shakeela has successfully passed 

both her exames for highschool and entrance 

examination for the first 3 years of an academic 

practitioner education. 

 

Special thanks to Marianne and Frans van Eijk, 

who surprised us with a donation of  

€ 1035,--! In stead of presents they requested 

their friends and family to give a financial 

donation for Zanskar schools for Marianne’s 60th 

anniversary.   

     “Age is a question of mind over matter. 

          If you don’t mind It doesn’t matter” 
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