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De Tibetaanse vluchtelingenkampen

Dit jaar zijn enkele gemeenschapshuizen voorzien van een houten vloer. Het 

hout werd in Srinigar (Kasjmir) gekocht en door 2 vrachtwagens vervoerd 

naar kamp 2, kamp 4 en kamp 8 in Choglamsar. In kamp 8 komen regelma-

tig 300 ex-militairen uit het Tibetaans leger bij elkaar. Zij hebben zelf een 

gemeenschappelijke ruimte gebouwd. Ook deze ruimte werd door PranaPla-

net voorzien van een houten vloer. Een houten vloer biedt in de winter veel 

meer comfort. De winters in Ladakh zijn erg koud en is het zitten op een be-

tonnen vloer onbehaaglijk. In alle kampen is een controle uitgevoerd op de 

watervoorzieningen. Kamp 10 en 12 hebben geld gekregen voor reparaties 

aan de waterleidingen die in 2010 door de ramp werden vernield. Uit dank-

baarheid werd deze zomer een feestavond voor PranaPlanet georganiseerd. 

Tijdens de feestavond werden we getrakteerd op een heerlijke Tibetaanse 

maaltijd en verrast met prachtige Tibetaanse zang en dans. Met groot en-

thousiasme werd er een basketbalwedstrijd gespeeld tussen de Tibetaanse 

jongeren en de Nederlandse groep die PranaPlanet dit jaar vergezelde. Het 

basketbalveld werd in 2004 door PranaPlanet geschonken.

Ladakh Alchi Institute (LAI)

In overleg met de directeur van de school, Morup Dorjay, is in 2012 gestart 

met de bouw van een multipurpose hall. In Ladakh waait het regelmatig 

heel hard en deze nieuwe ruimte biedt dan ook de mogelijkheid om voor 

activiteiten naar binnen uit te wijken. Op de 1e etage van deze hal is men 

onlangs gestart met de bouw van 4 lokalen voor groep 7, 8, 9 en 10. Zo 

kunnen de leerlingen tot hun 16e jaar (10e groep) naar school. Op dit mo-

ment telt de school 112 leerlingen. Er is een kleine opslagruimte gebouwd 

om voorraadspullen, muziekinstrumenten en computers veilig op te bergen. 

Een ruimte speciaal voor de leerkrachten is in aanbouw. Hier kunnen de 

leerkrachten overnachten. Tot nu toe betaalde Morup Dorjay de huur van 

een kamer voor de leerkrachten die in Alchi moesten overnachten. In 2011 

heeft Morup een stenen waterput laten bouwen voor de watervoorziening 

van de school. Dit jaar zijn vanuit deze put waterleidingen aangelegd tot 

in het schoolgebouw. Ook bij de toiletten zijn tappunten aangelegd voor 

wasbakken, zodat binnenkort de kinderen hun handen daar kunnen was-

sen. Door zijn bezoek aan Nederland in het voorjaar van 2011 is Morup 

geïnspireerd geraakt door het scheiden van afval. Hij heeft in navolging 

hierop vuilnisbakken geplaatst met opschriften, ‘plastic’, ‘paper en wood’, 

en ‘metal’. Zo leren de kinderen het terrein netjes te houden. 

PranaPlanet is ontstaan vanuit een particulier initiatief met als doel zo direct mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de mensen 

in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. In deze provincie wonen voornamelijk het bergvolk van Ladakh en Tibetaanse vluchtelingen. De onder-

steuning van de projecten is met name gericht op het in standhouden en verbeteren van het onderwijs, de gezondheidszorg en het behoud van de cultuur.

In deze nieuwsbrief:

• Ontwikkelingen van de projecten 2012
- Tibetaanse vluchtelingenkampen
- Ladakh Alchi Institute
- Individuele sponsoring
- TILAHelp
- MCC (Medical Checks for Children) 
- Lamstan school

• Terugblik promotie-activiteiten 2012
• Jongeren aan het woord
• Brief van Morup Dorjay
• Projecten voor 2013

Ontwikkelingen van de projecten in 2012

http://www.pranaplanet.com
http://www.pranaplanet.com/lai/
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Individuele sponsoring 

Ook dit jaar hebben we heel veel bezoekjes gebracht aan de familie van de 

leerlingen, die gesponsord worden. Dankzij de extra hulp van Floor, Joris, 

Merel, Laura en Hetty hebben we alle kinderen thuis bezocht. Inmiddels is 

het aantal gesponsorde kinderen uitgebreid tot maar liefst 65! We werden 

begeleid door de leerlingen uit de bovenbouw van het LAI, die al een goed 

woordje Engels spreken. Bij iedere familie werden we rijkelijk verwend met 

abrikozen, koekjes, zoete thee, boterthee of zoete ranja. De mensen waren 

echt geraakt en oprecht blij met de bezoekjes uit Nederland. Bij sommigen 

hingen de foto’s van de sponsors aan de muur en kenden ze de namen 

van de Nederlandse familie. Op de laatste schooldag kwamen veel kinde-

ren naar ons toe met een brief, een tekening of een zakje abrikozen voor 

de sponsors. Namens de familieleden in Ladakh willen we alle individuele 

sponsors heel erg bedanken voor de ondersteuning. 

TILAHelp

TILAHelp is een lokale organisatie, waarin Tibetanen en Ladakhi vertegen-

woordigd zijn. Deze organisatie draagt projecten en activiteiten voor aan 

PranaPlanet.

• Naailessen. The Women’s Alliance of Ladakh (WAL) heeft geld gekregen 

voor het continueren van naailessen aan vrouwen uit Leh en omringende 

dorpen. Zie voor meer informatie over deze vrouwenorganisatie: 

http://womenallianceladakh.org

• Culturele uitwisseling tussen vrouwengroepen. Ladakh is verdeeld in 4 

regionen: Zangskar, Changthang, Nubra en Sham. Deze regionen hebben 

ieder hun eigen cultuur, taal en kleding. Door de grote afstanden vindt er 

nauwelijks uitwisseling plaats. TILAHelp heeft dankzij de financiële steun 

van PranaPlanet een culturele uitwisseling georganiseerd, waarbij 50 vrou-

wen uit Leh (Tibetanen en Ladakhi) op bezoek zijn geweest bij de vrouwen 

in Dha Hanu, een vallei 190 km van Leh vandaan. De vrouwen hebben 

met elkaar uitgewisseld op welke manier zij groente verbouwen en het land 

bewerken. Samen hebben ze een maaltijd voorbereid. Het was een zeer 

geslaagde bijeenkomst en de vrouwen willen dit project graag continueren. 

• Toegangspoort: De vrouwen uit Sanker (Choglamsar) komen regelmatig 

in een gebouw bij elkaar voor educatieve activiteiten. PranaPlanet heeft op 

verzoek van deze vrouwen een toegangspoort laten maken, zodat het ter-

rein afgesloten kan worden. PranaPlanet werd uitgenodigd om deze poort 

feestelijk te openen. Onder het genot van een hapje en een drankje werden 

er vele verhalen uitgewisseld.

MCC (Medical Checks for Children)

De organisatie Medical Checks for Children (het MCC) heeft evenals vorig 

jaar een medische missie uitgevoerd, waarbij ruim 900 kinderen in Ladakh 

onderzocht werden. De school van het Ladakh Alchi Institute was een van 

de locaties waar de kinderen naar toe kwamen voor een onderzoek. Ruim 

150 kinderen uit Alchi e.o. zijn onderzocht. Naast een slecht gebit werd er 

vaak bloedarmoede en een groeiachterstand geconstateerd. PranaPlanet 

heeft het MCC financieel ondersteund. Met deze donatie is het transport 

betaald evenals het verblijf van de artsen en de verpleegkundigen. TILA-

Help heeft het MCC een helpende hand geboden bij de organisatie van 

het onderzoeken van kinderen op andere scholen in Ladakh. Op de website 

van het MCC is een uitgebreid verslag te vinden over de bevindingen van 

het MCC in Ladakh. 

Lamstan school

Tijdens ons verblijf in Ladakh werd PranaPlanet benaderd door een leraren-

echtpaar dat in Leh is gestart is met de bouw van een basisschool. Zij zijn op 

zoek naar een sponsor. PranaPlanet heeft echter haar eigen schoolproject in 

het Ladakh Alchi Institute. Een eenmalige donatie is geschonken als waar-

dering voor hun werk. PranaPlanet zal bovendien iemand benaderen in Ne-

derland, die voor deze school een website kan bouwen, zodat de school zich 

op deze manier meer kan promoten.

Tibetaanse zanggroep tijdens de feestavond, Rigzin Angmo leest de kaart van haar Nederlandse sponsor, Naailessen voor vrouwen uit Leh e.o.

Terugblik op de promotieactiviteiten van 2012

Ook dit jaar werden er weer diverse spontane initiatieven ondernomen 

om geld te genereren voor de projecten van PranaPlanet. Verjaarda-

gen, jubilea en trouwfeesten werden gevierd, waarbij de opbrengst 

deels of geheel ten goede kwam aan PranaPlanet. Zoals ieder jaar 

werden er weer benefietlezingen gehouden. De opbrengsten van de 

wekelijkse bridgelessen zijn een jaarlijks terugkerende inkomstenbron. 

Met dank aan al deze mooie initiatieven.
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http://www.medicalchecksforchildren.org
http://www.pranaplanet.com/pdf/mcc_2012_Ladakh.pdf


Dit jaar werd PranaPlanet vergezeld door een groep jongeren die graag 

een steentje bij wilden dragen aan de projecten van PranaPlanet in 

Ladakh. In deze nieuwsbrief vertellen enkelen van hen over hun bijdra-

gen en ervaringen.

“Das voor India”: door Merel de Jong

Op 10 november 2011 heb ik, samen met een groep fanatieke breisters, 

een (handmade) dassenveiling georganiseerd met een opbrengst van 

€ 750, - voor PranaPlanet. Dit is volledig ten goede gekomen aan een 

nieuw basketbalveld voor het Ladakh Alchi Instituut! Doordat ik samen 

met Diny en Angelique en andere ‘afgevaardigden van’ PranaPlanet 

een aantal weken in Ladakh ben geweest, kon ik met eigen ogen zien 

hoe het basketbalveld is aangelegd en hebben we de palen en het bord 

zelfs nog zelf kunnen verven! De ‘grote’ opening van het basketbal-

veld was op de sportdag van de school – directeur Morup mocht het 

rode lintje doorknippen en als eerste scoren! Om de dassenavond een 

staartje te geven, hadden er ook voor deze reis weer breisters een das 

gebreid! Nu alleen niet om in Nederland per veiling te verkopen, maar 

om mee te nemen naar Ladakh en ze daar uit te delen. Met behulp van 

Jigmey, de Tibetaanse coördinator van PranaPlanet in Ladakh, zijn de 

dassen uiteindelijk terecht gekomen in het Tibetaanse bejaardentehuis. 

Wat waren ze dankbaar voor de das en mogelijk nog blijer met de foto 

van de breister uit Nederland! 

Sportdag Ladakh Alchi Institute: door Floor Nusselein

De vrijdag voor de zomervakantie was het zover, de jaarlijkse sportdag 

(20 juli). De kinderen en docenten waren de hele week al bezig met het 

oefenen van dans en spel. Natuurlijk werd de hele school opgeknapt en 

versierd voor de ouders en PranaPlanet. Kinderen stonden in uniform 

klaar om ons te verwelkomen. Het was ontroerend om de kinderen met 

discipline de strak geleide oefeningen te zien doen. De jongste kinde-

ren deden spelletjes, zoals geblinddoekt een ballon kapot prikken. De 

meisjes showden Ladakhi dans en de jongens speelden een voetbalwed-

strijd. Na de speeches van Ad en Morup was het tijd voor de Hollandse 

sportdag. Deze werd afgetrapt met de opening van het basketbalveld. 

De hoogste klassen mochten laten zien wat ze konden op het nieuwe 

veld. Voor de andere kinderen was er: touwtje springen, spijkerpoepen, 

touwtrekken en de hindernis estafette. De kinderen waren dol enthou-

siast. Het maken van de vlag met handafdrukken van ieder kind en 

docent was een groot succes. De vlag komt als het goed is te hangen in 

de nieuwe multipurpose hall, als teken van eenheid. Aan het einde van 

de lange sportdag was er de grabbelton. Iedereen mocht om de beurt 

iets uitzoeken. Tevreden verlieten de kinderen de sportdag. Het was een 

geslaagde sportdag en de Hollandse spelen zijn voor herhaling vatbaar.

Workshop hygiëne Ladakh Alchi Institute: door Laura Muskens

Naast een mooie tijd doorbrengen in Ladakh, was mijn doel afgelopen 

zomer ook om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van 

de hygiëne van de kinderen van het Ladakh Alchi Institute. Nadat ik 

informatie van de stichting Medical Checks for Children (MCC) over 

hun bezoek aan Ladakh had gelezen, raakte ik geïnspireerd om een 

workshop voor te bereiden. Mijn idee was om samen met de leraren 

oplossingen te bedenken voor de slechte hygiëne. Op een bord schreef 

ik de voornaamste problemen, namelijk: worminfectie, bloedarmoede 

en een slechte mondhygiëne. Belangrijke oorzaken van deze problemen 

zijn een gebrek aan groenten- en fruitinname en slechte hygiëne. De 

leraren maakten fanatiek aantekeningen en kwamen zelf met oplossin-

gen. Zo stelde een leraar voor om gedroogd fruit in melk te gebruiken 

vanwege schaarste van groenten en fruit. Vitaminepillen werden ook 

als alternatief genoemd. Morup (directeur LAI) vertelde dat hij bezig is 

om kraantjes bij de toiletten te plaatsen, zodat de kinderen hun handen 

kunnen wassen. Ook hebben we samen bedacht dat de kinderen tijdens 

een vast tijdstip op school hun tanden gaan poetsen. Ten slotte hebben 

we zeep, tandenborstels, tandpasta en instructieposters aan de school 

gegeven. Van de workshop heb ik een verslag gemaakt met actiepun-

ten, waar PranaPlanet verder mee aan de slag gaat. 

Project “Das voor India”, Sportdag: de 1e wedstrijd op het gloednieuwe basketbalveld, Ladakhi dans door leerlingen van het LAI.
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Jongeren aan het woord
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Brief van Morup Dorjay
directeur van het LAI, aan alle sponsors

Hello dear sponsors! 

It gives me an immense pleasure to share some ideas and convey our 

thanks to all the kind sponsors through this newsletter. That our school 

is rapidly progressing with kind support of the PranaPlanet foundation 

and all the well-wisher / sponsors. The money which you are giving for 

the individual child education as well as for the development of school 

infrastructure and building are completely using for the respective pur-

pose. This year in 2012 some generous people have supported us finan-

cially, by morality and by manpower. The school has started building a big 

multipurpose hall (22mx12m) with a wooden floor, according to Indian 

government estimate costs rupees 2700000 . But due to hard work of the 

members of PranaPlanet and the school management it has constructed 

with Rs 1000000 only. Mr. Ad and Mrs. Els have done a great job in this 

project. Mrs. Angelique and Mrs. Diny showed a highly performance in 

increasing the individual sponsorship. Miss Merel, Mr. Joris, Mr. Floor and 

Miss Laura personally came to our school with basketball material and 

installed the boards and poles. Now the children enthusiastically playing 

basketball with their kind effort. Lastly on behalf of all the children, par-

ents and staff of Ladakh Alchi Institute , I would like to give our heart full 

thanks to all of you who have supported in our merciful project.

 

Morup Dorjay - Director Ladakh Alchi Institute, October 2012
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Projecten voor 2013
de plannen voor het komend jaar

LAI

• De afronding van de bouw van de 4 klaslokalen op de multipurpose hall

• Het plaatsen van wasbakken bij de toiletten

De Tibetaanse vluchtelingenkampen

• Het onderhoud van de gemeenschapshuizen en van de waterleidingen

• Nieuw project: Het ondersteunen van een (glas)werkplaats voor men-

sen (10) met een lichte handicap uit de Tibetaanse gemeenschap. 

PranaPlanet wil de opleiding voor deze mensen betalen. Deze duurt 

3 maanden. Na deze opleiding is er grote kans op een betaalde baan.

Overige activiteiten

• TILAHelp: Voortzetting ondersteuning sociale en culturele activitei-

ten tussen de verschillende vrouwengroepen in Ladakh (Tibetanen, 

Ladakhi en Dha Hanu)

• Continuering van de ondersteuning van het MCC

• Continuering project Individuele sponsoring

• Ondersteuning bij het bouwen van een website voor de Lamstan-school

Ook voor het komend jaar hopen we de bestaande projecten te verster-

ken en nieuwe projecten te realiseren. Al dit werk kunnen we alleen 

maar doen dankzij de enorme steun van alle (individuele) sponsors, 

waarvoor onze hartelijke dank. Ook namens de Tibetaanse gemeen-

schap en het Ladakh Alchi Institute.

Van alle giften gaat 95% naar de projecten.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan per email ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@pranaplanet.com met vermelding 
van naam en woonplaats. Deze nieuwsbrief is tegen kostprijs gedrukt door het Augustinianum in Eindhoven.
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Tel: 076 - 54 22 736 
Email: info@pranaplanet.com
Website: www.pranaplanet.com

Bestuur en leden: Ad van Beckhoven, 
Els van Uden, Hans de Feijter, 
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Steef van Beckhoven, Cora de Wilde, 
Franka Vaessen

Bankrekening: 58.67.44.932 te Eindhoven 
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Feestavond met Traditionele Tibetaanse zang en dans, bouw multipurpose hall, Thukstan Gialtsan is supertrots met zijn shirt en voetbal van zijn sponsor

Voor meer foto’s klik hier of ga naar http://www.pranaplanet.com/fotos/nieuwsbrief2012.html

http://www.pranaplanet.com/fotos/nieuwsbrief2012.html



