Bouw van een slaapzaal voor school in Dzagyel, Tibet
(via NORLHA nederland)

Norlha Stichting voor Hulp aan Tibetanen is een niet-religieuze, niet-politieke stichting zonder
winstoogmerk, gevestigd in Amsterdam Nederland, voor ontwikkelingshulp aan verschillende
projecten in de Tibetaanse gebieden in China en in Nepal, in samenwerking met lokale partners.
Norlha is bezig met een schoolproject in Dzagyel. Dzagyel is een zeer arm gebied in de west kant
van China. De bevolking is er voor 90% Tibetaans en leeft voornamelijk als nomade met yaks.
Dzagyel is gelegen in de regio Sershul op het plateau
in de Himalaya, op het Dak van de Wereld. Het ligt op
4000 meter hoogte en daarboven. Hierdoor is het er in
de winter zeer koud, tot - 20˚ C of zelfs lager! Er
groeien geen bomen. Als energie wordt yakmest
gebruikt.

De mensen in Sershul hebben vooral
behoefte aan primaire onderwijs- en
gezondheid-voorzieningen. Hierbij
helpt Norlha. In de regio helpen we
verder met woonvoorzieningen voor
bejaarden, milieu-educatie en
afvalscheiding, en de bouw van
broeikassen.
Dankzij Stichting Overal kunnen we
beginnen met de bouw van een slaapzaal. De slaapzaal is nodig zodat de kinderen kunnen blijven
slapen. Tijdens de winter komen veel kinderen niet naar school omdat de ouders ver weg in de
bergen wonen. De kinderen hebben niet voldoende tijd om op en neer te lopen. Bovendien zijn de
paden en wegen onbegaanbaar in de winter.
Op dit moment worden er nieuwe lokalen gebouwd, een keuken/eetzaal en een lerarenkamer. Dit
alles met de steun van Norlha. De leerlingen, leraren, ouders en de lokale gemeenschap zijn zeer
blij!
De school bestaat uit 61 leerlingen. Maar nog
heel weinig meisjes, slechts negen. We hopen
dat door de slaapzaal en andere maatregelen
ook meer meisjes naar school zullen komen.

Stichting Overal steunt dit project met
een bedrag van 10.000 euro.

