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Een woord vooraf...

Preface
Dear all,

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun inktzwarte schaduwen vooruit. De politieke partijen buitelen over elkaar
heen in hun ijver de ontwikkelingshulp te verlagen. Dit heeft
enorme negatieve gevolgen voor de uitvoering van onze
projecten waarvan een groot deel van de financiering afhankelijk is van subsidies. Dit jaar nog geen enkele positieve
reactie ontvangen op subsidieaanvragen. Het inkomen van
de stichting zal dit jaar dramatisch teruglopen en daarmee
onze slagkracht.
We zullen nog meer afhankelijk worden van acties,
spontane giften en donateurs.
Wilt u de pijn van deze
onzalige beslissingen iets
verzachten? Wordt donateur,
vul de meegestuurde
machtiging in en stuur die
op of scan het document en
stuur die op per e-mail. Een geringe maandelijkse bijdrage
kan de toekomst van een kind daadwerkelijk in de juiste
richting duwen.
Op het moment dat dit geschreven wordt is Kuram Dutt
onderweg naar Zanskar. Vier lange dagen met een vrachtwagen vol met schoolspullen, tafeltjes, zitmatrassen, sportmaterialen en schommels de slechte bergwegen en passen
bedwingen.

It is still unclear what the future holds for us/our foundation.
The government is shutting down support on developmental
aid. Since the execution of our projects is largely depending
on state-grants, we foresee negative consequences. So
far, we did not receive any positive feedback on subsidiary
requests. We fear a drastically set back in financial means,
which means loss of power and influence.
We will become even more dependent on actions, spontaneous gifts and donations. You can ease the pain of these
wretched decisions by becoming a donor for SZS. Just fill in
the enclosed authorization and send it to under mentioned
address. It is even easier to scan this document and sent
it by e-mail. Even the smallest contribution can be of help
to increase possibilities for the future of a child living in the
Zanskar region.

met vriendelijke groeten,
Paul Patist, voorzitter

Projecten
Leveringen 2012
Dit jaar zullen 12 schooltjes (400 kinderen) bezocht
worden. Iedere school zal een portie schoolspullen en
sportmaterialen ontvangen dat voldoende is voor 1 jaar
gebruik.
De nadruk van onze hulp ligt dit jaar op de 6 Islamitische
scholen in Noord Zanskar. Hier zal bij iedere school een
schommel neer gezet worden.
Aan drie scholen zullen tafeltjes en zitmatrassen
geleverd worden. Sadiq Aarzoo, onderwijzer
en wonende in het gebied is onze vrijwilliger
voor Noord Zanskar. Hij en z’n collega’s hebben
hun sporen al verdiend door een enorme
toename van vrouwelijke leerlingen te bewerkstelligen.

As we write this newsletter, Kuram Dutt is already on his way
to Zanskar. It will take him 4 long days to reach Zanskar,
trying to overcome the poor mountain roads and passes in a
truck loaded with educational materials, tables, sitting mattresses, sports material and swings.
Best regards,
Paul Patist, chairman

Projects
Supplies in 2012
Twelve schools (400 children) will be visited this year.
Each school will receive educational and sports material
sufficient for one year.
Our focus this year is on six Islamic schools in Northern
Zanskar. They will additionally be supplied with a swing.
Three schools will receive tables and sitting
mattresses.Sadiq Aarzoo, who is a teacher
and lives in this area, is our volunteer for
Northern Zanskar. He and his colleagues have
already earned their spurs by achieving a
huge increase of female students.

juli/July 2012

Beste mensen,

Sanitary units
The construction of the 3rd sanitary unit will start at the
end of this month. It will be constructed at the Bardan
monastery school. We expect the unit to be ready halfway August. Kuram will start the activities within a few
days, together with the contractor, carpenter and plumber who accompany him. Towards the end of the building
activities he will check the construction again. Also the
sanitary units placed at Muney and ChangChub Choling
(Zangla) nunnery will be checked for maintenance and
functionality. If necessary adjustments will be made and
repairs will be executed.
The preparations (project plan and finance) for the
construction of the primary school for girls and library
at the ChangChub Choling nunnery are in full progress.
In August, Stiene vanden Bulcke as well as Machteld
Keijnemans in September will discuss the interpretation
of our conditions with the nuns.

Reparaties
Deze zomer zal het dak van de Bardan kloosterschool (en
van de keuken en slaapzaal) gerepareerd en indien nodig
vernieuwd worden. Dit en de herinrichting van de keuken
wordt volledig gefinancierd door de Stichting Werkgroep
Een Aarde. Het schoolmeubilair, geschonken door een
Indiase legereenheid, van de Zangla overheidsschool zal
ook worden gerepareerd en voorzien van een laagje vernis.

Repairs
This summer the roof of the Bardan monastery school
(including the kitchen and dormitory) will be repaired
and renewed if necessary. Both the cost of repair and
refurnishing of the kitchen will be financed entirely by the
‘Stichting Werkgroep Een Aarde’. The school furnishing of
the Zangla governmental school, donated by an Indian
army unit, will also be repaired and varnished.

Akties

Akties

Vrijmarkt
De vrijmarkt op 30 april heeft Euro 250,- opgebracht.

The market of 30th April
The market of 30th April (Queen’s day in the Netherlands) yielded 250,-- Euros.

Wereldwinkel Culemborg
Wereldwinkel Culemborg heeft de stichting voor het jaar
2012 geadopteerd. Dit houdt in dat een deel van de netto
winst ter beschikking wordt gesteld. In 2012 zullen we
gezamenlijk op 3 markten aanwezig zijn. De eerste markt
was goed voor Euro 285,- Over andere activiteiten wordt
nagedacht.
Mobiele telefoons
De 3e batch mobiele telefoons heeft Euro 404,- opgebracht. De totale opbrengst komt daarmee dicht bij de
eerste duizend Euro. De inzameling gaat gewoon door.
De Aandacht
“De Aandacht” (www.facebook.com/pages/AANDACHT/)
is gestart met de verkoop van onze Indiase sjaals en sieraden. Dit loopt zeker tot eind oktober met mogelijk een
verlenging van deze termijn als het succesvol is. Meer
informatie is te verkrijgen via onze vrijwilligster Jessica ‘d
Amato.

Wereldwinkel Culemborg
Wereldwinkel Culemborg adopted the SZS for the year
2012. This means they will donate a part of their net
profit. In 2012 we
will collectively
attend three markets.
At the first one we
raised 285,-- Euros.
More activities are
under investigation.
Mobile phones
The 3rd batch mobile phones resulted in 404,-- Euros.
Including this, the total result reached almost the first
thousand Euros. We shall continue this collection.
‘De Aandacht’ (www.facebook.com/pages/AANDACHT)
started selling our Indian scarfs and jewelry. This action
will last until the end of October and might be prolonged
if proven successful. More information can be given by
our volunteer Jessica d’Amato.
De Aandacht
‘De Aandacht’ (www.facebook.com/pages/AANDACHT)
started selling our Indian scarfs and jewelry. This action
will last until the end of October and might be prolonged
if proven successful. More information can be given by
our volunteer Jessica d’Amato.
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Sanitaire installaties
De bouw van de 3e sanitaire unit zal eind juni starten.
Dit jaar is de Bardan kloosterschool aan de beurt. De
verwachting is dat dit rond half augustus gereed zal zijn.
Kuram (te samen met de meegereisde aannemer, timmerman en loodgieter) zal over enkele dagen de werkzaamheden opstarten. Tegen het einde van de bouwactiviteiten zal hij de bouw weer controleren. De vorig jaar
gebouwde sanitaire installaties bij de Muney en ChangChub Choling (Zangla) kloosterscholen zullen op onderhoud en werking gecontroleerd worden. Zo nodig worden
aanpassingen doorgevoerd en reparaties verricht.
De voorbereidingen (projectplan en financiering) voor de
bouw van de basisschool voor meisjes en bibliotheek bij
het ChangChub Choling nonnenklooster zijn in volle gang.
In augustus zal Stiene vanden Bulcke en in september
Machteld Keijnemans met de nonnen spreken over de
invulling van onze voorwaarden.

Vergroten naamsbekendheid
Om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten
verloten we onder iedere 100 “likes” op Facebook een
prijs. Meer informatie is te verkrijgen via onze vrijwilligster Inge Bos.

Sjalen verkoopactie
De 2012 sjaals verkoopactie is gestart. Op de website
zijn (onder acties) de voorbeelden te zien. Uitstekende
kwaliteit voor een interessante prijs.
Eindejaarsloterij
Ook dit jaar willen we weer een “eindejaarsloterij” houden. We proberen natuurlijk het succes van vorig jaar te
overtreffen. Hebben jullie ideeën? We horen het graag.
Prettige vakantie en vriendelijke groeten,
Paul Patist, voorzitter.

Charity run
Sixteen sports(wo)men have registered for the charity
run on 18th November (Zevenheuvelenloop). Gerjan van
Hoeven , volunteer, can give you more information.
Scarves sale
The 2012 scarves sale has started. Beautiful examples
can be seen at our website (‘actions’). Excellent quality at
very interesting prices.
Year’s end lottery
As usual, we want to organize a year’s end lottery. We
shall try to exceed last years’ success. Your ideas are
more than welcome.
Enjoy your holidays, with kind regards,
Paul Patist, chairman
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Sponsorloop
Voor de sponsorloop op 18 november (Zevenheuvelenloop) hebben zich 16 sportievelingen ingeschreven. Meer
informatie is te verkrijgen via onze vrijwilliger Gerjan van
Hoeven.

Increase our reputation
In order to increase our reputation we put up a prize
for every 100 likes on Facebook. More info by Inge Bos
(volunteer).

