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Woord vooraf

Preface

Helaas heeft mijn oproep in
nieuwsbrief 34 om nieuwe
vrijwilligers en bestuursleden te
interesseren geen enkele reactie
van u opgeleverd, zelfs geen
verzoek om meer informatie. Ik
wil nogmaals benadrukken dat
zonder voltallig bestuur en
voldoende vrijwilligers de stichting
weinig of zelfs niets voor de
kinderen in Zanskar kan
betekenen.

I am very sorry to let you know
that my request for new
volunteers and board members in
the last newsletter has not yet
generated any response. Neither
did I receive requests for further
information. I hereby would like
to stress the fact that the
foundation cannot be of much
help to the children in Zanskar
without the commitment of
sufficient board members and
volunteers.

Dit jaar wordt voor de achtste
keer de eindejaars loterij
georganiseerd met veel
aantrekkelijke prijzen. De verkoop
van loten start midden november.
De opbrengst wordt besteed om
een deel van de studiekosten van
de 3 studenten te bekostigen. Zie
verder in deze nieuwsbrief.

RONDJE ZANSKAR

We are happy to announce the
eighth year end lottery. We were
able to arrange many cool prizes.
The lottery sale will start at the
end of November. All of the
proceeds will be used to partially
pay for study allowances of ‘our’
three students.

ZANSKAR ROUND
TRIP
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Begin september heeft Kuram
Dutt een rondje Manali-LehKargil-Padum v.v. gemaakt. Hij
heeft het Lingshed hostel bezocht
om te kijken hoe het
studiezaaltjesproject vorderde en
heeft de presentjes voor de
studie-kinderen in Leh wonen af
gegeven.
Daarna is hij richting Kargil
gereden en heeft te samen met
Sadiq Arzoo alle door de stichting
ondersteunde schooltjes bezocht
en daar sportmaterialen en
schoolspullen onder luid gejuich
achter gelaten. Daarna zijn de
enkele studie-kinderen van
presentjes voorzien. Meer
schoolhoofden hebben om
dezelfde ondersteuning gevraagd.
Ook wordt om reparaties van
schoolgebouwen gevraagd. Sadiq
zal uitzoeken of de overheid iets
hier in kan betekenen.
Kuram is de dag erna aan de 14
uren durende rit naar Padum
begonnen en laat in de avond
daar aangekomen. De volgende 2
dagen heeft hij de door de
stichting ondersteunde schooltjes
bezocht en natuurlijk weer
sportartikelen en de noodzakelijke
schoolspullen afgegeven. De door
ons gebouwde sanitaire
voorzieningen zijn in een goede
staat en worden frequent
gebruikt. Het Dorje Zong
nonnenklooster (16 meisjes op
school en inwonend) heeft om een
sanitaire installatie gevraagd. Alle
kloosterschooltjes vragen om

At the beginning of September,
Kuram Dutt travelled back and
forth to Manali-Leh-Kargil and
Padum. He visited the Lingshed
hostel to inspect the results of the
project for studyrooms. He also
handed the presents for the studychildren, living in Leh.
Afterwards he went to Kargil, to
visit ‘our’ schools together with
Sadiq Arzoo. The children
welcomed the educational materials
and sports equipment with open
arms. Some study children received
small presents.
We received more requests for
support from other school
principals. They also ask for
restoration of their schools. Sadiq
will investigate whether the local
government might be of any help.
The next day Kuram went on his
way to Padum. It took him 14
hours to get there. The following
two days he visited the supported
schools in order to supply them
with the necessary school material
and sports equipment.
Fortunately, the sanitary units we
had built are still in good condition
and they are frequently visited.
The Dorje Zong nunnery (they
supply board and lodging for 16
girls) also requested a sanitary
unit. All nunneries ask for winter
clothing for their children as well as
for the nuns.
.
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winterkleding voor de kinderen en
leerkrachten
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De meeste kinderen maken goede
vorderingen op school. Voor
Shakeela en Mohmad is het een
spannende en drukke tijd. Zij
doen in december eindexamen
van de High school. Als zij slagen
gaan zij naar de eenjarige
vooropleiding voor de
universitaire huisartsenopleiding.
Beiden hebben een laptop
gekregen voor hun verdere
studie. Saieed studeert nu in
Jammu om na 5 jaar een
betrekking als Indian
Administration Officer bij de
overheid te bemachtigen. Na
afronding van hun studie zijn deze
3 studenten van plan zich in te
zetten voor de verbetering van de
leefomstandigheden
Shakeela heeft een tweede
sponsor om haar studie te
bekostigen. Helaas heeft de
sponsor van Mohmad om
persoonlijke redenen moeten
besluiten om de maandelijkse
bijdrage te discontinueren.

Most of the children are doing well
at school. It is an exciting and
stressful time for Shakeela and
Mohmad. Their final High school
exams start in December. When
they pass their exams, they will
start the preliminary education
which is mandatory in order to be
able to start their study for
general practioner at the
university.
They both received a laptop which
enables them to study. Saieed is
attending school in Jammu. He
will try to find a profession as
Indian Administration Officer with
the government.
We found a second sponsor for
Shakeela to pay for her study.
Unfortunately Mohmads’ sponsor
had to decide to discontinue the
monthly contribution because of
personal circumstances.
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PROJECTEN

Het Lingshed studiezaaltjes
project is afgerond. Van 4
studiezaaltjes zijn 2 grotere zalen
gemaakt. Electrische bekabeling is
aangelegd en de vloer is voorzien
van hout tegen de koude. De
kinderen en staf hebben besloten
geen tafeltjes en zitmatrassen te
nemen maar in plaats daarvan
zijn kastjes voor de slaapzaaltjes
gemaakt. Nu delen 2 kinderen 1
kastje.
De prijzen voor elementaire
voeding (linzen, aardappelen,
rijst, tomaten en uien) zijn de
laatste jaren schrikbarend
gestegen als gevolg van
verminderde regenval en
economisch beleid. Als gevolg
daarvan dreigen de kinderen in
het Lingshed hostel zeer eenzijdig
voedsel te krijgen. Het bestuur
heeft unaniem besloten om
€2.000- aan voedselhulp te
verstrekken.

PROJECTS

The Lingshed project for study
halls has been completed.
Four smaller rooms have been
enlarged into two bigger halls. We
installed the electrical wiring and
a wooden floor has been placed
for better insolution.
The children and the staff decided
not to use tables and sitting
mattresses. In stead they used
the financial support to
manufacture cupboards for the
dormitories. Two children share
one cupboard.
Prices for elementary food
products (lentils, potatoes, rice,
tomatoes and onions) have gone
up drastically, due to higher
drought/less rain and economic
policy. Because of this, we fear
the children in the Lingshed hostel
will not receive sufficient
nutrition. The board has decided
unanimously to donate
€ 2.000,-- for food aid.

4

5

