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Glasatelier in Dehradun

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

Het LAI is jarig!
Slingers wapperen in de wind, gekleurde

Dear Supporters,

kraampjes staan verspreid over het schoolplein
en overal zijn enthousiaste leerlingen te horen. Er is

It gives me an immense pleasure to

muziek, dans en veel eten, het is feest! Het schoolcom-

enlighten our worthy sponsors that

plex van het LAI bestaat deze zomer 10 jaar en dat werd op

Ladakh Alchi Institute has completed

15 juli groots gevierd.

its first decade of its educational and

Morup (directeur van het LAI) heeft voor een aantal schoolvakken een

other relevant curricular activities for

kraampje ingericht waar leerlingen de ouders en genodigden uitgebreid

which it was established in the year

vertellen over wat ze allemaal leren op school. En dit alles in het Engels.

2005. During the first period of ten

Ook de Eerste Minister van Ladakh was deze dag aanwezig en bezocht

years the strength of the institute

de verschillende kraampjes van de

has increased from five students to 150 students. Ladakh Alchi Institute

kinderen. ‘Ik ben onder de indruk hoe

achieved tremendous success and popularity, which would not have been

goed de leerlingen de Engelse taal

possible without the generous financial support from our most valued spon-

spreken’, zei de Minister van Ladakh

sors from Holland and other European countries. Under good guidance and

na afloop. Een prachtig compliment natuurlijk voor de leerlingen, leraren

supervision of the members of PranaPlanet Foundation from Holland….

en Morup. En het was voor iedereen een hele eer dat deze vooraanstaande

“Ik ben onder de indruk
van het goede Engels
van de leerlingen.”

man naar de feestelijke dag van het LAI was gekomen.
Lees de hele brief op www.pranaplanet.com/morup

De groei van LAI in vogelvlucht
Als we denken aan 10 jaar samen bouwen aan het LAI, dan schieten er vele

PranaPlanet is een ANBI.
Meer dan 95% van de donaties wordt
besteed aan de projecten in India.

herinneringen en een heleboel activiteiten, mooie momenten en bijzondere
ontmoetingen in gedachten voorbij. Gebeurtenissen die we alleen met u als
onze trouwe donateur voor elkaar hebben gekregen. Een geweldig besef.
PranaPlanet ontwikkelde in 2002 samen met Morup de eerste ideeën
voor een eigen school.

10-jarig feest LAI: stand over geologie

Eerste minister van Ladakh bezoekt 10-jarig lAI

De nieuwe schoolbus van het LAI

De plannen werden werkelijkheid en in 2002 startte de school met 5 leer-

de afgelopen jaren met uw hulp een volledige basis voor het school-

lingen in een gehuurde kamer in Alchi. Langzaam groeide het aantal leer-

complex kunnen opbouwen. Hierdoor kan PranaPlanet zich de komende

lingen in 2003 naar 13 leerlingen en eind 2003 was de groep leerlingen

jaren meer richten op middelen voor kwalitatief onderwijs. Bijvoorbeeld

al uitgegroeid tot 25 kinderen. Een te grote groep voor het kleine kamertje.

door materialen te kopen om kinderen beter te onderwijzen. Zo hebben

Het was tijd voor een nieuwe fase, een eigen gebouw.

we in 2015 extra geïnvesteerd in natuurkundemateriaal met onder an-

In 2004 was het eerste gebouwtje klaar, het LAI was geboren. Door de

dere een sterrenkijker en microscopen.

jaren heen is het LAI uitgegroeid tot een volwaardige school met 12

Ook sport is ontzettend belangrijk voor de leerlingen. Daarom kochten we

klaslokalen, een gemeenschapszaal, toiletvoorzieningen, computerlokaal,

onder andere attributen voor het spelen van hun nationale sport cricket

opslagruimte en watervoorziening voor het hele complex. Alle faciliteiten

en voor ritmische gymnastiek, zoals linten, ballen en hoepels. Ook heeft

die nodig zijn voor onderwijs van hoog niveau hebben we met uw hulp op

het LAI een extra pingpongtafel gekocht. De kinderen zijn hier gek op!

kunnen bouwen. Hierdoor kunnen 150 leerlingen iedere dag naar school.
Wat we de komende jaren gaan doen? Onderhoud van het gebouw en

Meer kansen dankzij Individuele Sponsoring

de faciliteiten blijven belangrijk. Daarnaast richt PranaPlanet zich op de

Toen het LAI drie jaar bestond, reisden Diny en Angelique, organisators

uitbreiding van de materialen voor de vakken biologie, natuurkunde, mu-

van de Individuele Sponsoring, voor het eerst naar Ladakh. Daar ontstond

ziek, scheikunde en de computerruimte.

het idee om door sponsoring kinderen uit arme gezinnen een toekomst te

Blik met ons terug en kijk op www.pranaplanet.nl/10jaarLAI hoe het

bieden met goed onderwijs.

LAI door de jaren heen is gegroeid.

Nu, 8 jaar later, hebben al
meer dan 80 kinderen onderwijs kunnen volgen op

Projecten 2015

“Al meer dan 80 leerlingen
kunnen naar school, dankzij
sponsorouders in Nederland.”

het LAI dankzij de sponsorouders in Nederland. Een aantal kinderen is
inmiddels van school om verder te studeren voor een kansrijke toekomst

Ladakh Alchi Institute

voor zichzelf en hun familie.

Een nieuwe schoolbus! In 2014 las u over onze grote wens: een nieuwe
schoolbus. De ‘oude’ schoolbus was te klein geworden om alle kinderen

Wilt u een kind sponsoren? Voor 175 euro per jaar sponsort u alle

uit afgelegen dorpen die naar het LAI willen, naar school te vervoeren.

schoolkosten: schooluniform, boeken, schrijfmateriaal en dagelijkse

Voor PranaPlanet een belangrijke reden om hier verandering in te bren-

reiskosten met de schoolbus. Wilt u meer informatie over individuele

“Dankzij alle donaties
heeft het LAI een nieuwe
grotere schoolbus
kunnen kopen.”

gen. En dat is gelukt!

sponsoring? Stuur dan een mail naar info@pranaplanet.com.

Het was een hele uitdaging om
de benodigde 18.000 euro in te

Handgemaakte gelukspoppetjes voor het LAI

zamelen. Dankzij uw donaties en

Het jaarlijks terugkerend feest op het LAI is de Parents Day. Met ieder

die van Futtis Children Fund Den-

jaar weer een groot succes: de grabbelton voor alle kinderen. Eerder kocht

mark, Stichting Lindenhof van Marcel Messing, en de Marthe van Rijs-

PranaPlanet cadeautjes van de spontane giften van sponsors voor de

wijck stichting kon het LAI de nieuwe schoolbus kopen. Een bus met 20

grabbelton. Dit jaar werden de cadeautjes zelf gemaakt.

zitplaatsen meer dan de oude bus, waardoor er nu nog meer kinderen

“In het najaar van 2014 ontstond het idee om gelukspoppetjes te gaan

naar school kunnen. Naast het vervoer naar en van school, gebruikt het

haken als cadeautje voor alle leerlingen van het LAI. We hebben een

LAI de bus ook voor uitstapjes en excursies naar de stad Leh, de bergen

‘Inhaakclub’ opgericht en 15 vrouwen uit Brabant zijn met veel enthousi-

en de rivier de Indus. Een geweldige aanwinst voor de school.

asme aan het haken geslagen!”, aldus Diny en Angelique. Joan Moonen,
één van ‘de haaksters’, nam de poppetjes deze zomer mee naar Ladakh

Naast de schoolbus heeft PranaPlanet dit jaar 5 nieuwe toiletten gebouwd. Met alle investeringen in het gebouw en het vervoer hebben we
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om ze persoonlijk af te geven voor de grabbelton.

De toiletten met wastafels op het LAI

Blij met een heel mooi gelukspoppetje

Reparatie handpomp in kamp 10

Reisverslag: Joan met gelukwensen naar Ladakh

kantoorruimtes, een bejaardentehuis, het centrum van de afgevaardigde

Op 7 juni reis ik met een volle weekendtas naar Ladakh. Alles zorgvuldig

van de Dalai Lama, verder zijn er beroepsopleidingen en sportvelden.

gesorteerd: echte meidenpoppetjes zoals prinsesjes, zeemeerminnen en

1200 Tibetaanse kinderen uit Ladakh krijgen hier een opleiding. Ook

een aparte zak met de “echte” stoere jongenspoppetjes; `n postbode, kok,

PranaPlanet heeft dit centrum door de jaren heen gesponsord.

clown en prachtige creaties van dieren.
Nu na ruim 55 jaar ziet de Indiase overheid Tibetanen nog steeds als
Ruim een week later op 19 juni kom ik aan bij het LAI. Alle kinderen staan

vluchteling. Door deze status komen ze moelijker aan werk en zijn ze

buiten keurig in rijtjes met de zo bekende bordeaux rode truitjes en grijze

financieel afhankelijk van de Indi-

pantalons. Wij leggen het doel van onze komst uit: “het brengen van onze

ase overheid en hulporganisaties.

gelukwensen, voor de kinderen, de docenten en hun families.”

PranaPlanet biedt al meer dan 14
jaar hulp aan de Tibetaanse vluch-

“Tibetanen zijn volledig
afhankelijk van
de overheid, hulporganisaties en elkaar.“

Om half 12 zitten de kinderen allemaal keurig in de “multi purpose hall”

telingen bij de opbouw van basis

op de grond in afwachting van wat er gaat gebeuren. Het is spannend.

leefomstandigheden en cultuurbehoud. PranaPlanet biedt onder andere

Dan begint er muziek te spelen. We zien 3 dansen, allemaal in traditione-

financiële ondersteuning voor onderhoud van gebouwen, generatoren en

“Wij brengen gelukwensen
met gehaakte gelukspoppetjes voor kinderen,
docenten en hun families.”

le kleding. Een Tibetaanse, een

watervoorzieningen.

Ladakhi en een Hindoe dans.
Na muziek en dans is het tijd

Wij financierden in 2015 nieuwe houten vloeren voor de kampen 10 en

voor de poppetjes. De kinderen

12 die dicht bij Choglamsar liggen. Ook het Kachung kamp in Changtang

staan in lange rijen en als ze

aan de Chinese grens kon dankzij uw donaties een houten vloer maken.

grabbelen doen ze hun ogen dicht. Sommigen hebben hun oogjes al dicht

In Hanley, een afgelegen Tibetaans dorp bij de Chinese grens werden met

ook als ze nog niet aan de beurt zijn. Heel grappig. Enorme verbazing en

uw donaties toiletten gebouwd.

blijdschap op hun snoetjes als ze een poppetje hebben gepakt en dan
meteen naar een vriendje rennen om het te laten zien.

Naast onderhoud en faciliteiten draagt PranaPlanet altijd bij aan culturele projecten. Kamp 7, gevestigd bij een klein plaatsje Agling, heeft een

Als de kinderen allemaal iets hebben gekregen staan ook de docenten,

actieve dansgroep. Die sponsort PranaPlanet ieder jaar om nieuwe instru-

onze chauffeur, de bouwvakker, de loodgieter en andere arbeiders in de

menten en kleding te kopen om de Tibetaanse cultuur levendig te houden.

rij voor een poppetje. Als we de volgende dag doorreizen naar Leh zien we
aan de sleutelbos van onze chauffeur zijn “geluk” bengelen.

Gepensioneerde militairen die hun gemeenschapshuis hebben bij kamp
9, konden met donaties een keuken aan de gemeenschappelijke ruimte

Tibetaanse vluchtelingen

bouwen. Kamp 9 kon een raampartij bouwen aan de community hall en

Op de weg van Leh naar Choglamsar, 3 kilometer van de hoofdstad, lig-

kleine gebreken repareren. In kamp 10 zijn grote reparaties uitgevoerd aan

gen de meeste Tibetaanse kampen. In de jaren 60 kregen de Tibetanen

de handpomp. Die gebruiken ze in de winter als het te koud is voor de elek-

op het droogste stuk, wat leek op een woestijn, grond van de Indiase

trische pompinstallatie die PranaPlanet in 2009 heeft kunnen doneren.

overheid. Daar ontstonden de eerste nederzettingen met tenten van hun
nomadeleven en de eerste huisjes van ongebakken stenen. In totaal zijn

Het Tibetan Youth Congres in Ladakh houdt zich bezig met de Tibetaanse

er 12 kampen in het gebied. In ieder kamp wonen tussen de 400 en 800

(maatschappelijke) omstandigheden, het instandhouden van het cultureel

mensen. De kinderen gaan naar school op het Tibetan Children Village en

erfgoed van de Tibetanen, verbetering van onderwijs en betere werkgele-

krijgen hier goed onderwijs.

genheid voor de jonge Tibetanen. Zij kregen een bijdrage voor een nieuw

Tibetan Children Village is een belangrijk centrum voor de Tibetanen,

gebouw.

gesponsord door organisaties van over de hele wereld. Hier staan scholen,

Planken voor houten vloer in kampen 10 en 12

Traditionele Tibetaanse Tangka op glas

Kunstenaars aan het werk in glaswerkplaats

Lokale vrouwenbewegingen voor onafhankelijkheid

binnen de Tibetaanse cultuur. Ad, bestuurslid van PranaPlanet, bracht

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

zijn kennis deze zomer naar Dehradun om het brandschilderen verder te

zijn de onderwerpen waar de vrouwenbewegingen Women’s Alliance in

ontwikkelen. Met nieuwe verf, mallen en opleiding helpt PranaPlanet de

Ladakh en Tibetan Women’s Association zich voor inzetten. Met tradi-

werkplaats om een zelfstandig initiatief te laten zijn. En dat is inmiddels

tionele activiteiten, handwerk en voedsel verdienen zij hun eigen geld,

gelukt. De opbrengsten worden gebruikt voor loon, opleidingen en zelfs

waardoor vrouwen economisch steeds onafhankelijker worden.

voor een deel gedoneerd aan sociale projecten. Hiermee kunnen zij hun

Dit jaar doneert PranaPlanet geld aan Tibetan Women’s Association voor

eigen mensen op allerlei gebieden verder helpen.

een geluidssysteem en keukenspullen. Deze verhuren zij op hun beurt om

Ook heeft PranaPlanet een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de

inkomsten te genereren.

werkomstandigheden in de werkplaats. Dankzij een geweldige bijdrage

Met dit geld bekostigen ze

van Stichting Projectmatige Charitas (PmC), gefinancierd door opbreng-

onder andere sociaal werk

sten uit de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst, konden we de werkplaats

voor ouderen. Women’s Al-

een luchtzuiveringssysteem schenken. Hierdoor kunnen de werknemers in

liance in Ladakh kreeg geld

een gezondere omgeving hun werk doen.

“Doordat vrouwen zich
onderling verbinden en kennis
uitwisselen, versterken ze hun
positie in de maatschappij.”

om naailessen te geven aan vrouwen in afgelegen dorpen. Gompa Village
kreeg een kleine bijdrage voor een cultureel dorpsfeest met traditioneel
boogschieten. Kijk voor meer informatie op www.tibetanwomen.org en
www.womenallianceladakh.org

Projecten 2016
Ladakh Alchi Institute

Tibetaans glasatelier voor werk en kunst

• Bovenverdieping voor de docenten

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

• Uitbreiding van de materialen

atelier gevestigd. Daar maken Tibetaanse kunstenaars prachtige glazen
kralen. Sinds vorig jaar wordt er ook gewerkt aan Tangka’s: brandschilde-

Tibetaanse kampen

ringen op glas. Dankzij het atelier verdienen 35 Tibetanen, waaronder ook

• Herbouw van enkele gemeenschapshuizen

een aantal mindervaliden, een inkomen om hun familie en gezin te onderhouden. Het Tangka schilderen is een hoog gewaardeerde kunstvorm

Women’s Alliance of Ladakh en Tibet
• Ladakhi vrouwen: hulp bij maatschappelijke en culturele

Meer werkgelegenheid voor de Tibetanen
in het glasatelier! Met € 15.000 kunnen
we de benodigde extra opleiding en nieuwe
glasactiviteiten financieren. Helpt u ons?

projecten in afgelegen gebieden
• Tibetaanse vrouwen: vernieuwing van het centrale gebouw
waar ze samen komen en activiteiten organiseren

Glasatelier Dehradun
• Nieuwe activiteiten ontwikkelen voor meer werkgelegenheid
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