
nieuwsbrief/newsletter 32

Stichting Zanskar scholen
www.zanskarscholen.com

stichtingzanskarscholen@hotmail.com

m
ei/M

ay 2015

Een woord vooraf... Preface
Beste mensen,

De Stichting Zanskar Scholen heeft het jaarverslag en de 
jaarrekening over het jaar 2014 op haar website gepubli-
ceerd. In het jaarverslag is uitgelegd waarom de stichting 
een relatief hoog bedrag aan liquide middelen heeft. Dit 
is opgebouwd omdat de studiekosten van 3 kinderen de 
komende jaren hoog zullen zijn. In India kent men geen 
studiebeurs of andere studiefinancieringsvormen. In 2016 zal 
Saieed Ali een opleiding gaan volgen tot Indian Administra-
tion Officer. In 2017 zal naar verwachting Shakeela starten 
met een doktersopleiding. Vanzelfsprekend gaan we zoeken 
naar organisaties welke fondsen ter beschikking stellen. We 
houden ons aanbevolen voor ideeën en namen van organi-
saties welke eventueel geld ter beschikking stellen voor de 
opleiding van onvermogende studenten in ontwikkelings-
landen. Indien dit slaagt dan zullen de gevormde reserves 
aangewend worden ten bate van speciale projecten voor de 
scholen. Een ander project waar mogelijk in 2016 veel geld 
besteedt zal worden is een nonnenschooltje voor meisjes. 
Kuram Dutt zal dit jaar in kaart brengen wat er nodig is en 
welke mogelijkheden er zijn.

met vriendelijke groeten,
Paul Patist, voorzitter

Acties

Dear all,

The annual report and the financial statement of 2014 are 
published on the website of The Zanskar Schools Founda-
tion. The annual report explains why the cash assets of the 
Foundation are relatively high. This is mainly due to the fact 
that the cost for education of 3 children will be high during 
the coming years. The Indian government does not subsidize 
scholarships or any other means of study funds. Saieed Ali 
will start a study for Indian Administration Officer in 2016. 
We expect Shakeela to start a GP study in 2017. Obviously 
we are trying to find organisations that donate funds for 
educational purposes. We would like to receive suggestions 
and names of organisations that might want to donate mo-
ney for the education of poor students in developing coun-
tries. If we are successful in our search the financial reserves 
will be used for special school projects. Another project that 
will need a large donation is the nunnery school for girls. 
This year Kuram Dutt will further specify their needs and 
possibilities.

With kind regards, 
Paul Patist, Chairman

Actions

Year end lottery: 

Last years lottery turned out to be a great success! We 
sold the amazing number of 2081 tickets, which enabled 
us to buy 584 school- and reading books in India. These 
books will be distributed to our 15 schools in August. 
Flea markets in April raised € 172,--. Gadgets, trinkets 
and other spare materials are most welcome.
This summer the schools will only be supplied with edu-
cational materials and sports equipment. 
The cost of renting a 
truck is very high. 
Therefore we decided 
not to rent one before 
we have enough 
material to fill it 
completely. We expect 
to be able to do so 
again next year.

Eindejaarsloterij:

De vorig jaar gehouden eindejaarsloterij was een groot 
succes. Er zijn maar liefst 2081 loten verkocht. Hiervoor 
zijn 584 school- en kinderleesboeken in India besteld. 
Deze zullen in augustus over de 15 schooltjes verdeeld 
worden.
Rommelmarkten in april hebben €172.- opgebracht. Heeft 
u nog klein materiaal, hebbedingtjes en snuisterijen?

Dit jaar zullen alleen schoolmaterialen en sportbeno-
digdheden aan de scholen verstrekt worden. Het huren 
van een vrachtauto is erg duur. We huren die pas als die 
helemaal volgeladen kan worden. Naar verwachting zal 
dat volgend jaar weer het geval zijn.

  flea market



De Zanskar Familie Cirkel The Zanskar Family Circle

Unfortunately one study parent cancelled the sponsor 
contract. We are pleased to announce that a group of four 
women have taken over the financial support for this eleven 
year old girl.
From the south of Zanskar two more girls will be coming to 
Leh to study at a private school. They will also need board 
and lodging. At this moment one of them will be sponsored 
by a study parent. Are you interested to give these unfor-
tunate children a chance for a better future? Maybe you 
can support one of them together with your family and/or 
friends? When you share their financial support, the cost will 
have fewer impact on your own budget. We will be happy 
to give you all necessary information. Of course you will be 
regularly informed about their situation and study results.

    Qudsiya drawing

Helaas heeft een studie-ouder het sponsorcontract opge-
zegd. Gelukkig hebben zich voor dit elf jarig meisje een 
groepje dames aangemeld. Deze vier zullen haar financieel 
ondersteunen. 
Dit jaar komen uit zuid Zanskar nog 2 meisjes die in Leh 
gehuisvest zullen worden en naar een priveschool zullen 
gaan. Voor een van de twee heeft zich al een studie-ouder 
gemeld.
Misschien hebt u interesse om deze kansloze kinderen een 
kans op een betere toekomst te geven? Wellicht samen met 
familie, vriendinnen of vrienden? Als u samen de kosten 
draagt is het geen aanslag op uw bestedingsruimte. Uiter-
aard zullen wij u graag en goed  inlichten.
                         

                       

     

     Rinchen our volunteer in the Leh area giving presents to Tsewang, 
     the annual present day
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