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Een woord vooraf... Preface
Beste allen,

Door het vertrek van Inge Bos en Jessica d’Amato is het 
aantal vrijwilligers op een historisch laag niveau van 4 uit 
gekomen. Inge blijft gelukkig op de achtergrond actief. Het 
bestuur vreest voor voortbestaan van de stichting indien 
er dit jaar geen nieuwe vrijwilligers gevonden worden. Een 
einde van de stichting  betekend ongetwijfeld het stop zetten 
van hulp aan 15 scholen met 450 leerlingen. Bovendien valt 
de toekomst van 11 kinderen/studenten in duigen en worden 
zij weer terug geduwd in het armoedemoeras.
Ik doe een zeer klemmende oproep aan u om in ieder geval 
om informatie bij ons in te winnen betreffende de vacatures!
In Zanskar is de winter, die dit jaar gekenmerkt werd door 
veel sneeuwval, ten einde en hebben de bewoners 4 maan-
den de tijd om de huisjes op te knappen en de schrale oogst 
binnen te halen.
Het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 zijn eind april 
op de website geplaatst.

met vriendelijke groeten,
Paul Patist, voorzitter

Acties

Dear all,

The number of volunteers came to a record low level of 
4 since the departure of Inge Bos and Jessica d’Amato. 
Thankfully Inge remains active in the background. The 
board fears for the continuation of the foundation if no new 
volunteers will be found this year. The end of the foundation 
will undoubtedly mean that we can’t assist and support the 
15 schools with 450 students anymore. Moreover, the future 
of 11 children/students will fall apart and they will be pushed 
back into poverty.
I’m calling out to you to at least gather some information 
concerning the vacancies within our foundation.
Winter has come to an end in Zanskar after a lot of snow, 
and the residents have 4 months to renovate their houses 
and bring in the poor harvest
The annual report and accounts of 2015 have been uploaded 
to our website at the end of April.

With kind regards, 
Paul Patist, Chairman

Actions

Year end lottery: 
The lottery of 2015 has raised €1,446.00 which will be 
spent on the renovation of 4 study halls in the Lings-
hed Hostel. Thanks to a gift from ‘Stichting Aarde’ of 
€2,000.00 and input from our own financial reserves, 
we can all still finish the project this year. By the end of 
this year, another lottery will be organized, of which the 
proceeds will help the training of 3 of our students. (See 
below in this newsletter). 

Deliveries to schools
\Kuram will again visit the 15 schools in Zanskar in 
September, to provide them with school supplies and 
sports equipment. Also, the 11 study-children will receive 
presents sent to them by their study-parents.

Eindejaarsloterij:
De loterij 2015 heeft €1.446 opgebracht die besteed 
wordt aan het renoveren van 4 studiezaaltjes in het 
Lingshed hostel. Dankzij een gift van Werkgroep Stichting 
een Aarde van €2.000.- en met inzet van eigen financiële 
reserves kunnen we het project helemaal nog dit jaar 
afronden.
Tegen het einde van dit jaar wordt weer een loterij geor-
ganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 
opleiding van 3 van onze studenten (zie verder in deze 
nieuwsbrief).

Leveringen aan schooltjes
Ook dit jaar zal Kuram weer in september de 15 school-
tjes in Zanskar bezoeken en schoolbenodigdheden en 
sportspullen te brengen. Tevens zullen de 11 studie-kin-
deren het door hun studie-ouders verstuurde presentjes 
ontvangen.

            summer in Zanskar          harvest in Zanskar



De Zanskar Familie Cirkel The Zanskar Family Circle

All 10 children have gloriously passed their exams and we 
are very proud that Saieed has passed High School. He has 
just started the three-year training that prepares for the 
entrance examination. If he passes, he has to wait for a  lot-
tery procedue to be admitted to the Indian Administrative 
Officer education for which there are 100,000 applications 
annualy and of which only 500 students are admitted. If he 
succeeds, then we have someone within the system whom 
can suggest structural changes in the Zanskar region and 
can influence people/decision makers . 
Shakeela will, at the end of this year, do her exams for 
High School and hopes to start with the training for general 
practitioner the year after. She wants to work in northern 
Zanskar after graduation. 
Mohmad will also be doing his exams for High School this 
year and hopes to enter his teachers education the year 
after. He would also like to work in Zanskar after graduating. 
These 3 young people want to help change and advance 
their region positively. This is real structural aid.
For these three programs, we need around €30,000.00! Any 
ideas to gather the necessary money, no matter how crazy 
they may seem, are most welcome.

Alle 10 kinderen zijn glansrijk over gegaan en Saieed is 
geslaagd voor de High school. Hij is zojuist begonnen met 
de 3 jaar durende opleiding die voor het toelatingsexamen 
opleidt. Indien hij daar voor zal slagen wacht hem een 
uitlotingprocedure om toegelaten te worden tot de Indian 
Administration Officer opleiding waarvoor jaarlijks 100.000 
aanmeldingen zijn en slechts 500 studenten toegelaten 
worden. Als het lukt dan hebben we iemand binnen het 
systeem die structurele veranderingen voor de Zanskar regio 
kan voorstellen en invloed kan uitoefenen.
Shakeela doet eind dit jaar examen voor de High School en 
hoopt volgend jaar met de vooropleiding voor de huisartsen-
opleiding te starten. Zij wil na haar studie in noord-Zanskar 
werken.
Mohmad doet eind dit jaar examen voor de High School en 
hoopt volgend jaar te starten met een lerarenopleiding en 
ook hij wil in Zanskar werken.
Deze 3 jonge mensen willen hun regio vooruit helpen. Dit is 
echte structurele hulp.

Voor deze 3 opleidingen is nog circa €30.000.- nodig! Uw 
ideeën (hoe gek die ook mogen klinken) om het benodigde 
geld bij elkaar te brengen zijn zeer welkom.
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Work in progress at the Lingshed hostel
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