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aangewend is om het schooltje van

Woord vooraf
Nog steeds zijn wij op zoek naar
bestuursleden en vrijwilligers.
Neem contact met ons op voor
meer informatie.
Sportievelingen hebben veel geld
bijeen gehaald. Zie verder onder
acties. Bent u hierdoor gemotiveerd
geraakt neem dan contact op voor
meer informatie.

Akties
U heeft al vernomen dat dit jaar
geen loterij wordt georganiseerd om
u niet te overvoeren.
Marco Sotthewes heeft met de
vierdaagse
meegedaan en heeft
sponsors gevonden
die hem financieel
wilden
ondersteunen.
Buiten het lopen van
200 kilometer heeft
zijn prestatie €835.=
opgebracht hetgeen
samen

Preface
We are still looking for
boardmembers and volunteers.
Please contact us for more
information.
Sports fanatics managed to raise a
lot of money for the Zanskar Schools
Foundation. See more below under

Actions
We already let you know that the
end year lottery will not be held this
year since we do not want to
overwhelm you.
Marco Sotthewes participated in the
‘4-daagse’ of Nijmegen. He found
several sponsors
willing to give him
financial support.
Besides walking 200
kms he raised
€ 835,-- with this
outstanding
performance.

1

met de paasgift van de
oecumenische werkgroep Goeree
Overflakee
aangewend is om het schooltje van
het Changchub Chosling klooster
van een nieuw dak te voorzien.
Monique
Patist en
Yvonne
van
HoevenPatist
hebben

meegedaan met de Zevenheuvelen
hardloopwedstrijd. Ze hebben
daarmee maar liefs €945.=
opgehaald. Dit bedrag zal worden
besteed voor het onderwijs van
Mehroon die een aantal jaren
geleden haar vader verloor.

ZANSKAR
FAMILIE CIRKEL
Shakeela studeert nu voor huisarts
en is bezig met het pre-universitair
jaar.
Saieed studeert nu voor jaar 2 van
de Indian administration officer
opleiding.
De kinderen die op de basisschool of
het middelbaar onderwijs volgen

hebben wintervakantie tot begin
maart.
Together with the financial
‘Easter’gift by the Óecumenische
werkgroep Goeree Overflakee’ this
amount was used to construct a
new roof on the school of the
Changchub Chosling monastery.
Monique
Patist and
Yvonne van
HoevenPatist
participated
in the

‘Zevenheuvelen Run’ in which they
collected €945.=. This amount will
be spent on the education of
Mehroon, who unfortunately lost
her father a few years ago.

ZANSKAR
FAMILIE CIRKEL
Shakeela started the preparation
year for her medical study.
Saieed is now studying in her 2nd
year of the Indian administration
officer education. The children
attending primary or secondary
school, have a winter break until the
beginning of March.
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LEVERINGEN
Ook dit jaar zijn de 15 schooltjes
(450 leerlingen) voorzien van
schoolspullen, meubilair,

zitmatrassen en sportmaterialen.
Dit jaar hebben de kinderen die
intern op de kloosterschooltjes
verblijven winterjacks en
winterdekens om zich te wapenen
tegen de Himalaya winter. Dit is
mogelijk gemaakt dankzij giften van
stichting werkgroep een Aarde en
mevrouw en mijnheer van Eijk.
De kinderen uit Zanskar, het bestuur
en de vrijwilligers van de stichting
Zanskar scholen wensen u prettige
kerstdagen en een voorspoedig
2018.

DELIVERIES
This year as well, the 15 schools
(450 students in total) have been
supplied with school materialys,
sitting mattresses and sports
materials.

We are very happy that also this
year the children who stay at the
monastery schools, have gotten
warm winter jackets and winter
blankets to arm themselves against
the harsh Himalayan winter.
This has been made possible by
financial gifts from the ‘Stichting
werkgroep één Aarde’and Mrs and
Mr van Eijk.

The children from Zanskar, the
board and volunteers of the Zanskar
School Foundation wish you a Merry
Christmas and a prosperous 2018.
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