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        Zeist, 20 december 2016 

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Voor u ligt weer de jaarlijkse nieuwsbrief over de Al-Zahra Polestar School (APS). Een jaar 

dat begon zoals 2015 eindigde; vol natuurgeweld en weer dat behoorlijk van slag was. 

Gelukkig kon de school na een iets langere wintersluiting gewoon weer open en hebben de 

kinderen ook het afgelopen jaar weer kunnen genieten van Engelstalig, kindvriendelijk 

onderwijs. In deze nieuwsbrief geven we u o.a. een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken, 

blikken we terug op de sportdag en kunt een interview lezen met leerling Shoib Ali.  

 

De Al-Zahra Polestar School (APS) in 2016, de dagelijkse praktijk 

Aan de hand van een aantal foto's volgt nu een impressie van het afgelopen schooljaar. 

 

  

Hierboven ziet u op de linker en middelste foto enkele van de jongste kinderen van de school. 

Op school leren zij, net als in Nederland, veel sociale vaardigheden die zij direct in de praktijk 

brengen, zoals samen delen en samen opruimen. Op de rechterfoto vertelt Miss Zakia in class 

4 over de rotatie van de aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van class 5 lezen een verhaal en beantwoorden daarbij vragen. 

 

http://www.kinderenkarimabad.nl/


Ook afgelopen jaar konden de kinderen weer volop profiteren van het science onderwijs dat 

door donaties tot stand is gekomen, zie onderstaande foto’s ter illustratie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ook de leerkrachten blijven zich continu ontwikkelen. Iedere zaterdagmorgen krijgen zij les 

van schoolleider Zaiba.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud aan de school 

Door het vele natuurgeweld van het afgelopen   

jaar heeft het schoolgebouw wel het een en 

ander te lijden gehad. Gelukkig is de school 

aardbevingproef en is de schade beperkt 

gebleven tot enkele scheuren in de muren. 

Helaas waren de scheuren wel van dien aard dat 

spoedige reparatie noodzakelijk was om verder 

verval te voorkomen. De APS kon dit uit haar 

bescheiden budget niet zelf bekostigen. 

Gelukkig kon onze stichting bijspringen door uit haar reserves een bijdrage te leveren aan  

de reparatiekosten. Hierdoor kon de school verder verval voorkomen. De kinderen zijn nu 

voorlopig weer verzekerd van een degelijk schoolgebouw. 

 

 



Sportdag en volleybaltoernooi 

Ook dit jaar werd er weer een sportdag voor de jongste kinderen georganiseerd. 'Volleyball, 

race, musical chair, race in the sack, storytelling and card games were practiced' zo luidt het 

verslag dat we van de APS ontvingen. De ouders mochten bij de sportdag aanwezig zijn om te 

supporteren. Zowel de jongste kinderen als de ouders hebben genoten van deze dag zoals 

onderstaande foto's laten zien. 

 

 

In oktober werd door de Aga Khan Youth and Sports Board een volleybaltoernooi voor alle 

schoolgaande meisjes in de Karimabad vallei georganiseerd. Dit toernooi vond plaats bij de 

APS. Aga Khan School Susum, Susum College, Terichmir College Harth, CBS Breshgram en 

de APS waren de sterkte teams. We kunnen met trots melden dat het APS team onder leiding 

van Hira Ali het toernooi heeft gewonnen! Het mooie hiervan is dat er in dit team ook meisjes 

zitten die erg arm zijn en dankzij Stichting Kinderen Karimabad de kans hebben gekregen om 

naar school te gaan en op deze manier ook mee te doen aan zo'n toernooi. Men beseft dit zeer 

goed in Bresgrahm en men is dan ook zeer dankbaar dat ook de armste kinderen een kans 

krijgen op onderwijs en zo niet buiten de maatschappij staan.  

 

APPS tegen CBS Breshgram College team        Het winnende team van de APS 



Interview  

In eerdere nieuwsbrieven kon u interviews lezen met o.a. Hira Ali, Nahida en Maliha. 

Hieronder volgt een interview met Shoib Ali.  

 

 

 

 

Name :  Shoib Ali   

Class:  2   

Age: 7 years old 

Gender:  Male  

Favorite Subject:  English 

Anecdote about school: 

I love APS for many reasons. I would like to express my opinion about few of them. I have 

four sisters and I am the only son of my parents in number 5th. My parents are very poor man 

as well as he has heard diseases. My father because of his poverty could not sent my sisters to 

Aga Khan School nearby. I would like to pay tribute to Gert Johan and Mohammad Ali, with 

support of Holland they started a school which is not only good quality but also equal for all 

children. My sisters were very lucky to have opportunity In APPS for schooling. Two of them 

were full free and two of them paid half. With this lower fee and free education my sister 

never felt that they were free of costs in school. Me, my parents and sister pray for Holland 

people, GJ sir and his family for their brilliant work and support because my elder sister Bibi 

Jahan just passed class 12 and joined AKES teacher interview. She passed the test in highest 

marks and got best English language test level. She is appointed in AKS and now she has a 

salary of 12000. This is how we like APPS. 

 

Future Plan: 

 I want to become a positive citizen and example of GJ. We are changing we are confident 

because of this school and in future I should be able to support other poor people like GJ. I 

have learnt enough because my family is the beneficiary and example. 

 

 

 

Uit bovenstaand interview blijkt maar weer hoe belangrijk de bijdrage van Stichting Kinderen 

Karimabad is. Een aanzienlijk deel van de ouders is namelijk te arm om schoolgeld te betalen 

voor hun kinderen. Gelukkig kan Stichting Kinderen Karimabad, dankzij uw hulp, nog steeds 

bijspringen om ook deze kinderen naar school te laten gaan en uitzicht te geven op een betere 

toekomst. Door de steun aan de APS kunnen we het verschil maken voor de kinderen van 

Karimabad. Kunnen de kinderen ook op u blijven rekenen? 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

Gert-Jan Jongenotter 

 

Stichting Kinderen Karimabad 

 

P.S. Mocht u geen prijs meer stellen op deze nieuwsbrief, stuurt u dan even een e-mailbericht 

naar info@kinderenkarimabad.nl.  

mailto:info@kinderenkarimabad.nl

