
Amsterdam, 12 januari 2006. 

 

Beste vrienden van Stichting Zanskar, 
 

Lama Lobzang, directeur van de Lamdonschool in Shey, waar 

zeven van de kinderen van stichting Zanskar naar toe gaan, 

stuurt ons een brief waarin hij het probleem schetst waarmee 

hij kampt:  

sinds enkele jaren wordt er op de Lamdonschool in Leh vanaf 

de vijfde klas computerles gegeven. In Shey wordt geen com-

puterles gegeven: want de school in Shey heeft geen geld voor 

computers. En krijgt voor dit doel geen ondersteuning van de 

centrale school in Leh. Geldgebrek is een groot probleem 

voor de school in Shey: er zijn minder faciliteiten; de leer-

lingen hebben vaker een arme en achtergestelde achtergrond. 

(En de leraren in Shey moeten het met een lager inkomen 

stellen dan die op de Lamdonschool in Leh). 

 

Wel heeft de school in Shey aan prestige gewonnen, sinds de 

bouw van acht nieuwe klaslokalen. Ook de ondersteuning 

door stichting Zanskar draagt een klein steentje bij tot een be-

ter aanzien van de school. 

 

Leerlingen van de school in Shey (acht klassen) die na de 

laatste klas naar Leh verhuizen om hun schoolopleiding te 

vervolgen (tot en met klas twaalf) worden daar gecon-
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Lama Lobzang (foto 2005) 

de inhoud van deze brief kunt u lezen 

op de site van stichting Zanskar. 
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De Lamdon School in 

Shey heeft dringend be-

hoefte aan (tenminste) 

twee computers om de 

leerlingen in de hogere 

klassen goed te kunnen 
voorbereiden op vervolg-

onderwijs in Leh. 



fronteerd met een achterstand op computergebied. 

 

Wij werden ons bewust van het probleem, doordat  

Norbuu, u wel bekend, dit jaar van Shey naar Leh verhuisde 

voor het vervolg van zijn studie.  

De stichting betaalt nu gedurende de winterperiode (2005-

2006) een intensieve computercursus voor Norbuu. Dat heeft 

ook zijn prijs.  

 

Vandaar dat we het probleem van Lama Lobzang onderken-
nen. Aan zijn vraag om een financiële bijdrage voor 

twee computers zouden we graag tegemoet willen 

komen.  

De prijs van één computer in India is 340 euro (inclusief 

scherm, toetsenbord, muis). Het gaat dus In totaal om 680 eu-

ro.  

 

Natuurlijk zou de school in Shey met meer computers en een 

kleine generator (omdat de stroom wel eens uitvalt) nog beter 

af zijn. Het aanzien van de school zal er met een sprong op 

vooruit gaan omdat er in een moderne onderwijsbehoefte 

wordt voorzien, waardoor mensen uit de streek rond Shey 

hun kinderen bij voorkeur naar de school van Lama Lobzang 

zullen sturen.  

 

Twee computers vormen een mooi begin en daarmee wordt 

voldaan aan een eerste behoefte. Daarom vragen we u om een 

speciale gift. Elke bijdrage is van harte welkom, en wordt zeer 

op prijs gesteld. Uw gift kunt u overmaken naar het u bekende 

rekeningnummer van de stichting, 10.69.06.259, onder ver-

melding van: '2 computers voor Shey'.  

 

Wij zullen u binnenkort berichten hoe deze inzamelingsactie is 

verlopen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Simon Schagen (voorzitter) 

namens het bestuur. 
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