nieuwsbrief 2014

PranaPlanet is in 2000 ontstaan vanuit een particulier initiatief met als doel om 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 ondersteuning van projecten is met name gericht op het instandhouden en verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en het behoud van de cultuur.

Brief Morup, directeur LAI
Dear supporters,

Projecten 2014
Werkbezoek PranaPlanet
De lucht wordt helder, de zon feller en de hoge bergtoppen steeds beter

It gives me a great pleasure to express

zichtbaar. Ladakh komt dichterbij. Het kleine vliegtuig maakt een boel la-

our thoughts to our well wishers. As

waai, maar landt gelukkig een half uur later zonder problemen op de kale

the newsletter of PranaPlanet has

vlakte van Ladakh. Waar Jigmed zoals altijd wacht om ons met de auto

given a good opportunity to dedicate

naar Leh te brengen. “Tashi delek Ad”, roept hij. “How are you doing?” Het

our deep love to all the supporters,

jaarlijkse werkbezoek is gestart.

sponsors and all the friends. Ladakh
Alchi Institute is indeed working

Ieder jaar bezoeken bestuursleden van PranaPlanet Ladakh. Deze zomer

day and night equally to promote

gaan Els en Ad 3 tot 5 weken lang naar India. Zij bezoeken de projecten,

the education of the children belong to poor section of Himalaya Ladakh.

spreken lokale mensen en bekijken welke activiteiten volgend

The first decade is over and remained a very fruitful one for all of us. The

jaar nodig zijn om de mensen

institute was able to increase the amount of students from 6 to 135 chil-

daar te helpen. Na meer dan 14

dren. It has won the mind of 3000 people with satisfied parents...

jaar weten we precies welke or-

”Projecten bezoeken,
lokale mensen spreken en
bekijken welke activiteiten
volgend jaar nodig zijn.”

ganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs, gezondheid,
Lees de hele brief op www.pranaplanet.com/morup

cultuurbehoud en de Tibetaanse vluchtelingen. Tijdens het werkbezoek
beslissen we waar het geld van onze donateurs het beste wordt besteed.

PranaPlanet is een ANBI.
Meer dan 95% van de opbrengsten
gaat naar de projecten in India.

Ladakh Alchi Institute
De school in Ladakh, het LAI, is één van de hoofdprojecten van PranaPlanet. Sinds 2004 ondersteunt PranaPlanet de bouw, sportvoorzieningen
en beter onderwijs op het LAI. De gebouwen bieden inmiddels voldoende
ruimte voor de 135 kinderen. Ieder jaar investeren we in onderhoud en

LAI bedankt ‘Futti’s Children Fund’ voor giften

Nieuwe wastafels bij de toiletten

Tibetaanse culturele avond

verbeteringen aan de school. Dit jaar bouwden we een goed geïsoleerde

rijksscholen, waar maar 30% slaagt voor de nationale examens. Met het

glazen wand om het zonlicht nuttig te gebruiken voor het verwarmen van

LAI kwam daar verandering in.

de school en klaslokalen in de koude perioden van het jaar.
“Met eigen spaargeld sponsorde Morup in het begin een paar kinderen.
Verder zijn we dit jaar druk in de weer met de aanleg van toiletten en

Maar dat geld raakte op én er was plek voor meer kinderen. Toen ontstond

wastafels. In Ladakh is over het algemeen weinig aandacht voor hygiëne.

het idee”, vertelt Angelique. “Ik werd zo gegrepen door zijn verhaal. Het

De omstandigheden daar dwingen de mensen tot primitieve oplossingen.

besef dat je met een klein geldbedrag een kansarm kind een kansrijke toe-

Een gat in de grond voor het toilet

komst geeft, gaf de doorslag. Samen met andere reisgenoten besloten we

is heel normaal. PranaPlanet zet

om ieder een kind te sponsoren. En dat doen we nog steeds.”

“Toiletten, wastafels en
watertoevoer voor betere
hygiëne op school.”

zich in om de hygiëne en daardoor de gezondheid van de kinde-

“Op dit moment sponsoren gezinnen uit Nederland 63 kinderen”, vertelt

ren te verbeteren door de bouw van 2 toiletten en wastafels. Volgend jaar

Diny. “Vanaf het begin gerekend zijn dat al 84 kinderen. Sommigen zijn

staan de waterleidingen op het programma, zodat de watertoevoer met

van school gegaan vanwege

watertanks hopelijk in de toekomst niet meer nodig is.

een verhuizing of omdat ze een
beurs kregen van de overheid om

“Dat een klein geldbedrag
een kansarm kind een toekomst geeft, raakte mij.”

Kwaliteit onderwijs

in Leh verder onderwijs te volgen.

Op het LAI volgen de kinderen les tot en met klas 8. Daarna gaan zij, als

Het is bijzonder om te zien wat we met de financiële hulp van alle spon-

de ouders het kunnen betalen, naar school in Leh tot klas 12. De school

sors hebben bereikt. Dit jaar konden we de kinderen zelfs verrassen met 2

wordt afgesloten met het staatsexamen. Slaagt de leerling voor dit exa-

tafeltennistafels dankzij extra giften.”

men? Dan kan hij of zij een beroepsopleiding volgen.
Voor 175 euro per jaar sponsort u alle schoolkosten: schooluniform,
Voor slimme (kans)arme kinderen biedt de overheid een speciale beurs.

boeken, schrijfmateriaal en dagelijkse reiskosten met de schoolbus.

Alleen met zeer goede schoolresultaten komt de leerling voor deze beurs

Wilt u meer informatie over de sponsoring van een kind? Stuur dan

in aanmerking. En het aantal beurzen is beperkt. Daarom zijn wij extra

een mail naar info@pranaplanet.com of bel ons via 013 52 12 915.

trots op de 3 leerlingen van het LAI die een beurs kregen. Vorig jaar 2
leerlingen en in 2014 nog 1 leerling. Dankzij deze beurs kunnen zij tot
hun 18e naar school. Tot dusver doen zij het ontzettend goed op school.
Al is het voor hen niet altijd eenvoudig om ver weg te zijn van hun vriendjes en familie. Meer weten over het LAI? Kijk dan op
www.ladakhalchiinstitute.org

Alle kinderen veilig naar school!
Helpt u ons in 2015 om € 18.000 bij elkaar
te sparen voor een nieuwe schoolbus?

Meer kansen dankzij Individuele Sponsoring

Tibetaanse vluchtelingen

7 jaar geleden reisden Diny en Angelique, organisators van de Individu-

De Indiase overheid ziet de Tibetanen na ruim 55 jaar nog steeds als

ele Sponsoring, voor het eerst naar Ladakh. Daar bezochten ze de toen

vluchtelingen. En diep in hun hart geloven de Tibetanen dat zij ooit weer

nog kleine LAI school. Tijdens een bijeenkomst voor PranaPlanet hield

terugkeren naar hun eigen land. Door hun status als vluchteling komen

Morup, de directeur van de school, een indrukwekkende toespraak. Over

ze moelijker aan werk. Ze zijn financieel afhankelijk van de Indiase over-

zijn droom om alle kinderen, ook uit arme gezinnen, een toekomst te bie-

heid en hulporganisaties. Een stabiel leven met goede leefvoorzieningen

den met goed onderwijs. Kinderen uit arme gezinnen zijn aangewezen op

is daardoor lastiger. Daarnaast hebben veel Tibetanen van oorsprong een
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Opleiding glas bewerken

Zadenarchief van Women Alliance

Ontmoeting Ad en Els met de Dalai Lama

nomaden bestaan zonder vaste woon- en verblijfplaats. Wat hen onder-

zich actief voor inzet. PranaPlanet ondersteunt de vrouwenbeweging met

ling verbindt, zijn de eeuwenoude tradities en diepgewortelde cultuur.

jaarlijkse giften voor afwisselende activiteiten.

Waar het nodig is en kan, helpt PranaPlanet de vluchtelingen bij de op-

De mannen trekken steeds vaker naar de stad voor werk. De vrouwen

bouw van basis leefomstandigheden en cultuurbehoud. PranaPlanet bood

zijn daardoor verantwoordelijk voor het gezin, maar ook voor de land-

in 2014 onder andere financiële ondersteuning voor het onderhoud van

bouw en het verdere leven thuis.

gebouwen, generatoren en watervoorzieningen. Ook financierden wij nieu-

Door zich met elkaar te verbinden,

we houten vloeren in de kampen 3,

kunnen vrouwen elkaar helpen,

5, 7, 10, 12 en Hanley, het Tibetaan-

kennis uitwisselen en zo hun positie

se kamp dicht bij de Chinese grens.

versterken. Daarnaast brengen hun

Daarmee zijn nu alle gemeenschaps-

handwerk, traditionele activiteiten en voedsel geld op, waardoor de vrou-

huizen (van de Tibetaanse kampen)

wen economisch steeds onafhankelijker worden.

“Tibetanen zijn als
vluchteling afhankelijk
van de overheid,
instellingen en elkaar.“

“Door zich met elkaar
te verbinden, verbeteren
vrouwen hun sociale en
economische positie.”

voorzien van een houten vloer voor de koude winters. Verder kreeg kamp 7
geld voor de verbouwing van een te laag gebouwd dak, zodat de mensen

Dit jaar doneerde PranaPlanet geld voor de reparatie van naaimachines en

de ruimte weer volop kunnen gebruiken. In ditzelfde kamp kreeg een tra-

naaicursussen voor 15 vrouwen uit de bergdorpen. Zij maken eigen kleding

ditionele dansgroep geld voor nieuwe kleding en muziekinstrumenten. En,

“PranaPlanet biedt financiële steun en draagt zo bij
aan de lokale werkgelegenheid en cultuurbehoud.”

we konden de sportfaciliteiten uitbreiden met 4 tafeltennistafels.

Bijzondere ontmoeting met de Dalai Lama
In 2013 is er een grote Tibetaanse hal gebouwd voor de Tibetaanse ge-

en spullen om te verkopen. Voor
de vrouwenbeweging ‘Tibetan
Women Alliance’ financierden
we de aankoop van stoelen
voor de verhuur. Met de op-

meenschap. Een uniek project voor PranaPlanet. Want samen met de Da-

brengst van de verhuur kunnen zij in de toekomst hun eigen projecten be-

lai Lama, de spirituele leider van de Tibetanen, is de hal gefinancierd. De

kostigen. Kijk op www.womenallianceladakh.org voor meer informatie.

bouw door de Dalai Lama, de houten vloer door PranaPlanet.

Glasatelier voor werk en kunst
Op 3 juli 2014 was de officiële opening van de hal. Een speciale dag.

In Dehradun, bijna 900 km van Ladakh vandaan, is de Tibetaanse glas-

Want ‘His Holiness the Dalai Lama’ reisde voor dit moment zelf naar Cho-

werkplaats gevestigd. Daar maken Tibetaanse ‘kunstenaars’ prachtige

glamsar, vlakbij Leh (Ladakh). Ad en Els zijn er die dag bij en krijgen de

glazen kralen met de hand. De kralen worden verkocht aan Europa en

kans om Hem te ontmoeten. Een erg bijzonder moment.

bieden een vaste bron van inkomsten voor de medewerkers. Dankzij de
werkplaats verdienen Tibetanen, waaronder ook een aantal mindervali-

Speciaal voor deze dag maakte PranaPlanet een fotoboek over 14

den, een inkomen om hun familie en gezin te onderhouden. PranaPlanet

jaar hulp aan de Tibetaanse vluchtelingen. Dit boek ontving de Dalai

ondersteunt de activiteiten in het atelier en draagt zo bij aan de lokale

Lama later. Via www.pranaplanet.com/fotoboek kunt u het fotoboek

werkgelegenheid en cultuurbehoud.

bekijken. Wilt u dit boek bestellen? Mail dan voor meer informatie
naar info@pranaplanet.com

Dit jaar breidt de werkplaats de activiteiten uit met brandschilderingen
op glas. Ad, bestuurslid van PranaPlanet volgde hiervoor een opleiding in

Lokale vrouwenbeweging Women’s Alliance Ladakh

Nederland en bracht zijn kennis deze zomer naar Dehradun. Met onder-

Cultuur, landbouw, gezondheid en een betere positie van de vrouw zijn de

steuning van de Stichting Pool Sharity Fund kon de werkplaats een oven

onderwerpen waar de vrouwenbeweging, ‘Women’s Alliance in Ladakh’,

kopen met de nodige verf en andere materialen voor het brandschilderen.

Nieuwste lokaal met tafels en stoelen

Jaarlijks terugkerende grabbelton

Onvergetelijke reis van Douwe

De jongste kinderen (sommigen gesponsord)

Het werk van PranaPlanet is erg indrukwekkend als je ziet wat het voor
de mensen daar betekent. Mijn vriendin, Eline, en ik zijn dan ook heel erg
trots op oma, Els, en alle andere mensen van PranaPlanet. Deze reis naar

22 juni 2014. Eindelijk is het zover. Samen met mijn oma, Els, gaan mijn

Ladakh vergeten wij nooit meer.

vriendin en ik dit jaar mee op werkbezoek naar Ladakh. Onze reis begint in
Leh (Ladakh). Hier blijven we een aantal dagen. Met het geld dat PranaPla-

Groeten, Douwe Wieringa

net kreeg van individuele sponsors kopen we meer dan 140 kleine cadeautjes. Voor de jaarlijkse grabbelton tijdens de ouderdag op school in Alchi.
Na alle inkopen reizen we een paar dagen later door naar Alchi. Waar

Projecten 2015

we met eigen ogen kunnen zien wat PranaPlanet heeft gedaan voor het
Ladakh Alchi Institute. Het raakt ons om te zien hoe gemotiveerd de kin-

“Het werk van PranaPlanet
is erg indrukwekkend als je
ziet wat het voor de mensen
daar betekent.”

Ladakhi Alchi Institute

deren zijn om te leren. Echt

• Een nieuwe schoolbus voor het LAI

indrukwekkend. De kinderen

• Watervoorziening voor de school

zijn dolgelukkig dat ze naar
school kunnen. Een paar dagen later zijn wij uitgenodigd

Tibetaanse kampen
• Ondersteuning glasatelier

voor de ouderdag, waar de kinderen dansen en zingen. Als hoogtepunt is

• Onderhoud watervoorziening

er de PranaPlanet grabbelton. Het is fantastisch om te zien hoe enorm blij

• Reparatie gemeenschapshuizen

en dankbaar de kinderen zijn met een klein cadeautje.

Women’s Alliance of Ladakh en Tibet
Terug in Leh bezoeken we verschillende Tibetaanse kampen waar we met

• Ondersteuning van de vrouwenbewegingen

veel dankbaarheid worden ontvangen. Het is moeilijk voor te stellen dat de
mensen hier vroeger amper water hadden en geen mogelijkheden om te
sporten. Erg bijzonder om te zien dat PranaPlanet hiervoor heeft gezorgd.
Voor de laatste dagen vliegen we naar Dehradun, naar het Tibetaanse glasatelier. Daar mogen we de technieken van het kralen maken zien van de echte
‘kunstenaars’. Er wordt die dag in de werkplaats volop gesproken over volgende week. Een erg spannende week. Want dan kan eindelijk de oven voor het

Vanaf 2014 zijn giften aan PranaPlanet
eenvoudiger fiscaal aftrekbaar.
Lees meer op www.pranaplanet.com/ANBI

brandschilderen worden opgehaald uit Jaipur, 12 uur rijden van Dehradun.

Wilt u de nieuwsbrief per email

Stichting PranaPlanet

Website: www.pranaplanet.com

Bestuur en leden PranaPlanet:

ontvangen?

Distelstraat 26

KvK 20099818 West Brabant

Ad van Beckhoven, Els van Uden,

Stuur dan een bericht naar

5062 HW Oisterwijk

IBAN: NL59ABNA0586744932

Diny Muskens, Angelique Konijn,

info@pranaplanet.com met

Tel: 013 - 52 12 915

te Eindhoven

Hans de Feijter, Steef van Beckhoven,

daarin uw naam en woonplaats.

Email: info@pranaplanet.com

Swiftcode: ABNANL2A

Franka Vaessen en Simonette Wiesman

Deze nieuwsbrief is tegen kostprijs gedrukt
door het Augustinianum in Eindhoven.

