
Zoals ieder jaar hebben wij onze projecten in India bezocht; het Ladakh Alchi Institute, de Tibetaanse vluchtelingenkampen 
en het Tibetaanse glasatelier in Dehradun. Helaas krijgen deze 3 projecten geen enkele steun van de regering. 

Dankzij de sponsors en giften hebben we veel kunnen doen.
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De “Women’s Alliance of Ladakh” heeft een donatie gekregen om vrou-

wen op het platteland naailessen te geven.

Tibetaans glasatelier 
Tijdens de laatste dagen van onze reis brachten we een bezoek aan het 

glasatelier Exile Creations in Dehradun, een plaats 600 km ten noord-

oosten van Delhi. Dankzij de Van der Poel Sharity Fund hebben we een 

zandstraalinstallatie bestaande uit een afzuiginstallatie, een mobiele 

zandstraal ketel met compressor en een snijplotter voor de ontwerpen kun-

nen geven. Bovendien kon Ad een cursus zandstralen op glas aanbieden.

Er waren 6 deelnemers, waaronder Kalden de directeur van Exile Creations.

Er zijn verschillende proefstukken 

gemaakt. De techniek bestaat uit het 

bedekken van bepaalde gedeeltes 

van glas, waarna met kracht zandkor-

rels op de plaat worden gespoten 

die het oppervlak mat maken. Door met een snijplotter te werken kun je 

ingewikkelde patronen maken.

Er zijn al enkele opdrachten uitgevoerd. En in het kantoor van het bestuur 

van Dekyiling, de Tibetaanse gemeenschap in Dehradun zijn ramen 

gezandstraald.

Het glasatelier genereert zijn inkomsten voor het grootste gedeelte uit 

de verkoop van kralen aan het buitenland. Door de gereduceerde inkoop 

hiervan door Trollbeads, de grootste afnemer, is de productie van de kralen 

helaas minder geworden. Een reden te meer om de andere technieken 

vaker toe te passen. Bijvoorbeeld het maken van glas in lood, het brand-

schilderen van ramen en de tiffany techniek.

Van de glastangkha’s zijn er in Ladakh al acht verkocht. Vanuit Nederland 

zijn er twee opdrachten gegeven.

De opbrengsten van de verkoop van de producten worden gebruikt voor 

salaris en opleidingen. Ook wordt een deel ervan gedoneerd aan Tibet-

aanse sociale projecten. Hiermee kunnen zij hun eigen mensen op allerlei 

gebied helpen.

Het waterproject in Dehradun
De watervoorziening in de Tibetaanse kolonie Dekyiling is verbeterd. 

Tijdens de bouw van appartementen voor Indiërs was de waterleiding, 

die naar het Tibetaanse kamp loopt, kapot gegaan. Het gevolg was dat 

de watervoorziening met 30% was teruggelopen. PranaPlanet heeft via 

een andere stichting het hele project gefi nancierd. Er is 4 km pijpleiding 

geleverd, slechte oude stukken zijn verwijderd en nieuwe pijpen zijn op een 

betere plaats gelegd, zodat er meer druk overblijft.

Tijdens ons bezoek werden we nogmaals bedankt voor de verbeterde 

toevoer van water in de Tibetaanse kolonie Dekyiling in Dehradun.

Projecten 2019

Ladakhi Alchi Institute 
• Jaarlijks onderhoud school

• Vaklokaal biologie

• Verhard basketbalveld

• Uitbreiding van het Ria Hostel

Tibetaanse kampen 
• Jaarlijks onderhoud water- en stroomvoorziening

• Onderhoud gemeenschapsgebouwen en sportvoorzieningen

• Watervoorziening Nyoma

• Opknappen keukens Nyoma, Sumdo en Hanley

• Bijdrage voor culturele activiteiten

Gezondheidszorg
• Preventieve gezondheidszorg verder stimuleren door middel van 

onderwijs 

Glasatelier Dehradun
• Nieuwe ruimte voor zandstralen

• Uitbreiding van de bestaande technieken

• Stimuleren verkoop van alle producten

Deze nieuwsbrief is tegen kostprijs gedrukt 

door het Augustinianum in Eindhoven.

nieuwsbrief 2018

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 de Tibetaanse vluchtelingen. De ondersteuning van de projecten is met name gericht op het in stand 
houden en verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en het behoud van de cultuur.

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

projecten in Ladakh en Dehradun.

Dearest sponsors.

We all know the population of the world is over 7000 million people.

All these are having the equivalent amount of brain and other physical 

features. Even having such similarities their living standards and thinking 

styles are different. Only one thing that makes it so to happen. That is the 

quality of education. India has remained under British government for 

about 200 years. And after the independence of 70 years ago India could 

not show a good result in progress. And amongst that the topography of 

Ladakh is uncommon to others.

As during the winter the temperature falls down to -30 degrees and during 

the summer it rises up to +30 degrees. Ladakh remains cut off from the rest 

of the country due to heavy snowfall and blockage of the connecting road. 

So the working season is also very short. That is only for 6 months and it is 

a remote and far fl ung region in India thus Ladakh remained backwards in 

various fi elds/sectors.

Keeping in view the above facts many well-wishers who analyse these, see 

much difference in humanitarian and living standards on the same earth. 

Many of you have extended your august hands towards these merciful 

children in giving them a quality education so that these children can also 

get an opportunity to talk, eat, walk and live on national level. Their think-

ing skill can develop.

We have 160 children in our school, poor and orphan children are adopted 

by you all.

I myself feel so lucky to get to care them with you all. Now we are all 

became a family of Ladakh Alchi Institute Leh forever.

Thus I would like to extend my heartfelt thanks to all the sponsors and 

supporters for your tireless help. As you have given a wheelchair to a lame, 

not only for this life but for generations to come .

With lot of love from Morup Dorjay

Director of Ladakh Alchi Institute 

“Met de inkomsten van 
het glasatelier kunnen 
de medewerkers hun 
familie onderhouden.” 

Klassenfoto leerlingen kleuterklas 1 (LKG) van het LAI

Zorg voor het Tibetaans gehandicapte kind Glaswerkplaats

Zoals ieder jaar hebben wij onze projecten in India bezocht; de school in Alchi, de Tibetaanse vluchtelingenkampen en het Tibetaanse glasatelier 

in Dehradun. Helaas krijgen deze 3 projecten geen enkele steun van de regering. Dankzij de sponsors en giften hebben we veel kunnen doen.

Bedankbrief van Morup Dorjay 

nieuwsbrief 2019

Het Ladakh Alchi Institute
Het gaat goed met het L.A.I., de school in Alchi. PranaPlanet heeft een 
paar computers geschonken. Volgend jaar is het weer tijd voor een on-
derhoudsbeurt aan het gebouw.

Bedankbrief van Stanzin Wangmo (lerares op het L.A.I.)

“Life is all about helping and serving others.” 
”Happiness comes by supporting others”.

My heartly thankful to the members of PranaPlanet for give me a chance to 
write some of the views about the sponsorship organization. It is very glad to 
work with wonderful people. I am amazed, that the PranaPlanet members are 
doing social work by helping the students whose family background is poor and 
even couldn’t afford the school fees. You have shown the possibility of getting 
education for these poor students. You let the students walk with the rest of 
world along. I would like to thank for all the individual sponsors for supporting 
our school and students. I have learnt the worth and value of life from the vo-
lunteer members. You have helped this Institute to bring up. Once again I on be-
half of all the staff, parents and students Ladakh Alchi Institute extend my big 
thanks to all the PranaPlanet to be worthy trust on us and for your kindness. 

Individuele sponsoring L.A.I.
Deze zomer reisde Angelique Konijn, mede namens Diny Muskens, 
naar de school in Alchi om persoonlijk afscheid te nemen als bestuurs-
lid van PranaPlanet. In haar rugzak de brieven van de sponsors, de ca-
deautjes voor de grabbelton en een afscheidscadeau! 
Ook dit jaar werd Parents Day gevierd en was het groot feest voor de kin-
deren, de ouders en de leraren. Met het geldbedrag voor de grabbelton 
werden weer leuke speeltjes gekocht. Alle kinderen kregen een zelfge-
maakte sleutelhanger uit Nederland en een spinner of een rubykube. Voor 
de kinderen is dit telkens opnieuw een fantastisch moment. Een cadeau 
grabbelen blijft erg spannend en speciaal! Ook de persoonlijke brieven 
van de sponsors werden warm ontvangen en met aandacht gelezen! In 
de rugzak van Angelique zat ook een speciaal afscheidscadeau voor de 
school. Maar liefst 15 vrouwen hebben samen met Angelique en Diny 
een prachtig wandkleed gemaakt met typische Nederlandse taferelen.  

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

projecten in Ladakh en 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 de Tibetaanse vluchtelingen. De ondersteuning van de projecten is met name gericht op het in stand 
houden en verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en het behoud van de cultuur.

Een waterleiding zou fijn zijn



Een echt kunstwerk versierd met haak- en borduurwerkjes van een 
molen, een tulp, een schaatser, een vuurtoren en nog veel meer. Het 

wandkleed krijgt een promi-
nente plek in de ‘multi purpose 
hall’ van de school en het zal de 

kinderen en de leraren nog vaak herinneren aan de jarenlange inzet van 
Angelique en Diny en de bijzondere ontmoetingen die zij samen heb-
ben beleefd. 
Op dit moment worden maar liefst 57 kinderen van het Ladakh Alchi 
Institute gesponsord door mensen uit Nederland, Spanje, Zwitserland 
en Portugal. Samen maken zij een groot verschil voor de kinderen uit 
armere gezinnen en geven zij hen een betere toekomst! Wij bedanken 
alle sponsors voor hun betrokkenheid en natuurlijk ook voor de extra 
bijdrage aan de grabbelton en de persoonlijke brieven. Wij zijn erg blij 
dat Ank Arts de coördinatie van de Individuele Sponsoring met zoveel 
enthousiasme heeft overgenomen van Angelique en Diny. 

Het Ria hostel
Vorig jaar is het Ria hostel in Choglamsar, een voorstadje van Leh, in ge-
bruik genomen. Kinderen uit klas 9 en 10 van het Ladakh Alchi Institute 
kunnen nu onderdak krijgen in het hostel in plaats van dat zij her en der 
verspreid bij gastouders in Leh worden ondergebracht. Er wordt door 
PranaPlanet gezorgd voor elektriciteit, een keuken, een badkamer en 
een waterreservoir.

Het gehandicapte Tibetaanse kind
PranaPlanet heeft de invalide kinderen, die in het vorig jaar geopende 
tehuis in het Tibetan Children village wonen, bezocht. Voor deze kinde-
ren wordt weinig gedaan en de vraag aan PranaPlanet is om de invalide 
kinderen te sponsoren. 

Tibetaanse vluchtelingen 
Rondom Leh liggen 12 Tibetaanse vluchtelingenkampen, sommige op 
een afstand van wel 100 tot 200 km. Nyoma, Hanley en Sumdo zijn 
Tibetaanse en Ladakhi nederzettingen op een hoogte van 4200 meter 
vlak bij de rivier de Indus. Hanley ligt het meest afgelegen op ongeveer 
7 uur rijden van Leh en het ligt het dichtst bij de grens van Tibet.

Vluchtelingenkamp in Nyoma 
De bevolking van de bergdorpen in de grensstreken krijgt sinds kort 
hulp van de Indiase regering. Zij gaan de noodzaak van ondersteuning 
voor deze mensen inzien. Echter alle hulp gaat naar de Ladakhis en niet 
naar de Tibetanen, die ook hulp nodig hebben.
Het dorp Nyoma bestaat uit een arm Tibetaans en een duidelijk rijker 
Ladakhi deel. Aan de Tibetaanse kant wonen 227 mensen verdeeld over 
32 families. Het zijn nomaden, boeren of soms uitbaters van restaurant-
jes aan de Ladakhi kant van het dorp.
Groepsleider Khenrab Dorjee hoopt dat ze 8 juli 2019 kunnen starten 
met de, door PranaPlanet gefinancierde bouw van de keuken. 
De kinderen gaan tot en met klas 3 naar school in Nyoma en daarna 
gaan ze voor klas 4 en 5 naar het hostel in Hanley. Als zij nog verder gaan 
studeren kunnen ze voor klas 6 t/m 10 naar Tibetan Children’s Village in 
Choglamsar en voor klas 11 en 12 naar Dharamasala of naar Karnataka 
in zuid India. Sommigen gaan naar Delhi.
Voor hun watervoorziening zijn de 32 families afhankelijk van het 
smeltwater van de gletsjer. Vorig jaar was er zo weinig sneeuw geval-
len dat er een te kort aan water optrad waardoor de oogst mislukte. 
Omdat er deze winter meer sneeuw was gevallen konden 6 families 2 
uur ’s morgens en 2 uur ’s middags wel weer water tappen. Om in de 
toekomst de watervoorziening te garanderen willen de inwoners graag 
pijpleidingen uit de Indus. PranaPlanet heeft gevraagd om een begro-
ting voor dit project te maken.

Tibetaans kamp in Hanley
Dit jaar zijn we naar het afgelegen Hanley geweest. Voor het eerst was 
het mogelijk met een permit hier te komen. Het dorp telt 67 families. 
Op een uur loopafstand ligt Sa-soma dat onder het bestuur van Hanley 
valt. Totaal wonen er 550 mensen 
verdeeld over 97 families. Ook zij 
zijn nomaden, boeren of werken 
bijvoorbeeld als roadconstructor.
We ontmoetten groepsleider Dawa, een aardige en mededeelzame 
man. Hij liet ons de waterpomp en de zonnecollectoren zien. De bewo-
ners zijn vooral heel blij met de waterpomp. Hanley is een uitgestrekt 

nieuwsbrief 2019

Schoolreisje L.A.I. Parents Day Wandkleed

Wilt u een kind sponsoren of kent u iemand die een 
kind wil sponsoren? Voor 175 euro per jaar sponsort u 
alle schoolkosten: schooluniform, boeken, schrijfma-

teriaal en dagelijkse reiskosten met de schoolbus. Wilt 
u meer informatie over individuele sponsoring? Stuur 
dan een e-mail naar sponsor@pranaplanet.com. Ank 
Arts, onze nieuwe contactpersoon voor de individuele 

sponsoring, zal uw bericht beantwoorden. 

Juley, namens alle kinderen
 en leraren van het L.A.I.

Tibetanen zijn volledig 
afhankelijk van hulp-

organisaties en van elkaar.



Eén groot avontuur! 
Na maanden van voorbereiding en leesplezier was het eindelijk zover. 
Op 26 juli stapten wij in Frankfurt in het vliegtuig voor onze eerste reis 
naar Ladakh. Kriebels in onze buik en met spanning keken we uit naar 
onze eerste kennismaking met India en Ladakh. Overweldigd door de 
reis en de eerste indrukken van het beto-
verende landschap van Ladakh kwamen 
we aan op ons basiskamp The Indus Ri-
ver Camp vlakbij Leh. Een waar paradijs 
in de natuur aan de Indus River. 
De eerste twee dagen deden we rustig 
aan. Gelukkig hadden we niet veel last 
van de hoogte dus de eerste plannen 
werden snel gemaakt. Omdat wij graag 
vrij wilden zijn besloten wij alles te ver-
kennen op de motor. Een klassieke Royal 
Endfield was onze grote vriend. Samen 
hebben we ruim 800 km zonder problemen rondgetoerd! 
Onze eerste trip was een bezoek aan de Nubra Vallei. Over de hoogst 
berijdbare pas, de Kardung La, bereikten we na ruim 6 uur onze eind-
bestemming. Moe maar voldaan want het was een zware en spannen-
de rit. De Nubra Vallei is ongekend mooi. Hoge bergen, zandduinen, 
groene oases en bijzonder vriendelijke bewoners. Tijdens onze eerste 
wandeling werden we al snel vriendelijk uitgenodigd voor een kopje 
thee in een echte Ladakhi Kitchen. Na een warme ontvangst met thee 
en lekkernijen liepen we verder. Na nog geen 15 minuten wachtte ons 
de volgende lokale kennismaking. Een peloton van soldaten had een 
stop gemaakt in een klein dorpje. Al zwaaiend werden we ook hier 

uitgenodigd en dronken we ons eerste kopje ‘boterthee’! Na 4 dagen 
rondtoeren in de Nubra Vallei reden we weer terug naar ons basiskamp 
om ons voor te bereiden op het volgende hoogtepunt. 
Een bezoek aan de school in Alchi en de ontmoeting met onze twee 
sponsorkinderen Jigmet en Dawal stond hoog op het lijstje. We genoten 
van de trip en zonder problemen bereikten wij de school in Alchi en re-

den we met spanning de toegangspoort van 
de school door. Binnen enkele minuten wa-
ren we een attractie. Voor de ramen stonden 
allemaal lieve snoetjes die ons nieuwsgierig, 
lachend en zwaaiend begroetten. We werden 
warm ontvangen door de lerares Stanzin 
Wangmo. Na een kop thee, een rondleiding 
en een Ladakhi lunch met de leerkrachten 
maakten wij kennis met Jigmet en Dawal. 
Enigszins verlegen maar ook nieuwsgierig 
kwamen ze naar ons toe. Een hartverwar-
mend moment om nooit meer te vergeten! 

We hebben intens genoten en met eigen ogen mogen bewonderen wat 
PranaPlanet en alle sponsors betekenen voor deze kinderen! 
De rest van onze vakantie vulden wij met bezoekjes aan diverse kloos-
ters, stupa’s, dorpjes en natuurlijk de hoofdstad Leh. Ook bezochten wij 
samen met Wangmo de Tibetaanse school en het ouderenhuis in Chog-
lamsar. Het is te veel om op te noemen wat we tijdens onze reis gezien, 
geroken, gevoeld en meegemaakt hebben. Het was één groot avontuur 
in een fantastische omgeving en met onvergetelijke en waardevolle ken-
nismakingen met de lokale bevolking van Ladakh. 
Dankbaar en nog steeds onder de indruk genieten we nog elke dag na 
van onze reis in het betoverende Ladakh. Juley, Juley, Juley! 

dorp en de inwoners wonen ver uit elkaar. Er was een aanvraag inge-
diend voor een kleine hal om daar dorpsbijeenkomsten en religieuze 
ceremonies te houden. PranaPlanet heeft er voor gezorgd dat dit gefi-
nancierd kon worden en dit jaar is het gebouw klaar. Voor komend jaar 
willen ze graag een bijdrage hebben voor een keuken: het fornuis staat 
nu buiten. Het bestuur van Hanley is heel blij met de donaties van Pra-
naPlanet. Zij krijgen verder heel weinig hulp. 
De kinderen gaan tot en met klas 5 in Hanley naar school en daarna 
gaan ze tot en met klas 10 naar Tibetan Children Village in Chloglamsar. 
In de zomervakantie zijn daar geen kosten aan verbonden, maar daar-

na moeten de ouders 200 roepies betalen voor de eerste twee kinderen. 
Vanaf het derde kind is het gratis.

Vluchtelingenkamp in Sumdo
Sumdo is een dorp zonder elektriciteit en dus ook zonder internet. Prana-
Planet was van plan te doneren voor een gemeenschapshuis, maar hiervoor 
was inmiddels geld ter beschikking gesteld door de Tibetaanse regering.  
Nu wil PranaPlanet een vloer voor het gebouw financieren in 2020. 

Grabbelton Keuken in NyomaDe school begint

Reisverslag Robert en Ank Arts

Ank met sponsorkinderen



Overige vluchtelingenkampen
Op de doorgaande weg van Manali naar Leh ligt Samey op een hoogte 
van 4500 meter. Het is een nomaden gehucht met een stenen gebouw-
tje en verder alleen tenten. De bewoners hadden gevraagd om een gift 
voor het schooltje om de winterstudie te betalen. PranaPlanet heeft 
ze hier geld voor gegeven. Een gedreven jonge Tibetaan heeft voor 
het tweede jaar een summercamp georganiseerd voor ongeveer 25 
nomaden kinderen uit het gebied Samey. Kamp 4 heeft geld gekregen 
voor een overkapping. Kamp 7 heeft een kleine bijdrage gekregen voor 
culturele bijeenkomsten. De foto’s in de vluchtelingenkampen zijn ge-
maakt door Wangmo. Zij is de dochter van Jigme, onze hulp sinds 2001.

Lokale vrouwenbewegingen 
De vrouwenbewegingen ‘Women’s Alliance of Ladakh’ en ‘Tibetan Wo-
men’s Association’ zetten zich in voor cultuur, landbouw, milieu, ge-
zondheid en een betere positie van de vrouw. Met traditionele activitei-
ten, handwerk en het verbouwen van gewassen verdienen de vrouwen 
hun eigen geld. Hierdoor worden zij economisch steeds onafhankelij-
ker. Zij krijgen een bijdrage voor hulp in afgelegen gebieden.

Tibetaans glasatelier 
Ook dit jaar bezochten we het glasatelier Exile Creations in Dehradun, 
een plaats 600 km ten noorden van Delhi. Met de opbrengst van de 
verkoop van o.a. kralen, glas in lood, gebrandschilderde ramen en tif-
fany werkstukken worden de salarissen van de medewerkers betaald en 
worden opleidingen gegeven. Ook wordt een deel ervan gedoneerd aan 

Tibetaanse sociale projec-
ten, zodat zij hun eigen 
mensen kunnen helpen. 
De verkoop van de kra-

len aan Trollbeads in Denemarken liep vorig jaar terug, maar dankzij 
prachtige nieuwe ontwerpen gaat het inmiddels weer veel beter. 

De glasverf afdeling is op dit moment bezig met een spectaculair pro-
ject van meer dan een meter doorsnee: een enorm werkstuk van glas in 
lood in combinatie met het brandschilderen met glasverf. Ad heeft een 
cursus glasprojecten gegeven.

Het waterproject in Dehradun
De leidingen voor de watervoorziening in de Tibetaanse Kolonie De-
kylling functioneren uitstekend. In de toekomst worden aan de andere 
kant van de doorgaande weg appartementen gebouwd voor Tibetanen, 
die nu nog over heel India verspreid wonen. Ook zij kunnen straks van 
de waterleiding gebruik gaan maken.

Projecten 2020

Ladakhi Alchi Institute 
• Algemeen onderhoud school
• Keuken, badkamer, elektriciteit en waterreservoir voor  

het Ria Hostel
Tibetaanse kampen 

• Jaarlijks onderhoud water- en stroomvoorziening
• Onderhoud gemeenschapsgebouwen en sportvoorzieningen
• Uitbreiding van gemeenschappelijke ruimtes
• Watervoorziening Nyoma
• Opknappen keuken en vloer Hanley
• Vloer voor nieuwe gebouw Sumdo
• Bijdrage voor culturele activiteiten

Gezondheidszorg
• ‘Women’s Alliance of Ladakh’ hulp projecten in de afgelegen 

gebieden.
Glasatelier Dehradun

• Uitbreiding van de bestaande technieken
• Stimuleren verkoop van alle producten
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Zonnepanelen voor Hanley Onderhandelen in Hanley Glasatelier Dehradun

Met de inkomsten van het glas-
atelier kunnen de medewerkers 
hun familie onderhouden.


