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Beste donateurs en belangstellenden,  

 

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

nieuwsbrief geven we u weer een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken, blikken we terug op 

een aantal bijzondere activiteiten waar de school afgelopen jaar aan deelgenomen heeft en 

hebben we belangrijk nieuws over de verzelfstandiging van de school en de toekomst van de 

Stichting. 

 

Dagelijkse gang van zaken 

Ook afgelopen jaar hebben de kinderen op de APS weer kunnen genieten van Engelstalig, 

kindvriendelijk onderwijs, kregen de leerkrachten op zaterdagmorgen les om verder geschoold te 

worden en vonden er de nodige sportactiviteiten plaats. Ook kon er uit de reserves van de 

stichting bijgedragen worden aan de bouw van nieuwe lokalen voor de jongste kinderen. Deze 

lokalen lieten nogal te wensen over en de kinderen zitten sinds kort in hun nieuwe lokaal. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Linksboven: De jongste kinderen aan het werk. Rechtsboven: De oudste leerlingen zijn bezig met 

een practicum. Linksonder: Er wordt fanatiek gevolleybald. Rechtsonder: De werkmannen leggen 

de laatste hand aan nieuwe lokalen voor de jongste kinderen. 

http://www.kinderenkarimabad.nl/
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Project “Disaster Risk Reducation” 

In het najaar kwam er een NGO met als 

opdracht om een project rond “Disaster 

Risk Reducation” te doen. Het doel van 

deze lessen was om de leerlingen bewust te 

maken van natuurrampen en het verkleinen 

van de risico’s ervan. Leerlingen van de 

hoogste klassen hebben o.a. modellen 

gemaakt van de situatie voor en na een 

natuurramp. Vervolgens moesten zij deze 

modellen presenteren aan de andere 

leerlingen van de school.  

 

 

 

 

 

 

Een aantal leerlingen heeft daarnaast gedebatteerd over ontbossing (foto rechts). En als 

afsluiting van dit project werd er een wandeling georganiseerd om dit onderwerp ook onder 

de aandacht van de andere mensen in het dorp te brengen (foto links).

 

District Education Chitral 

Het District Education Chitral organiseerde in het najaar voor diverse scholen wedstrijden op 

het gebied van o.a. speechen, volleybal, cricket en een quiz competitie. Er deden in totaal 11 

scholen aan mee, waaronder de APS. Op het onderdeel speechen deed de APS het erg goed 

want leerling Shahzeb uit class 10 werd eerste! Hij mag nu in Chitral de school gaan 

vertegenwoordigen in de volgende ronde.  

 

 

 

 

 

 

Het jongens volleybal team      Het meisjes cricket team 
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Bedankje uit Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomst van de Stichting 

Zowel de stichting als de APS zijn jullie enorm dankbaar voor jullie financiële bijdrage. 

Steeds meer kinderen komen, mede door het doorlopen van de APS, in aanmerking voor een 

goede vervolgopleiding of een baan. Daar is de school, maar ook de stichting, heel trots op.  

 

Ruim 17 jaar geleden vroegen de inwoners van Breshgram aan Gert-Jan of hij hen kon helpen 

een school op te zetten voor de jongste kinderen. Een kleine kamer werd gevonden, Gert-Jan 

stond voor de klas en dag na dag druppelden de leerlingen binnen. Al gauw was er dringend 

behoefte aan meer onderwijsruimte. Diverse mensen in Nederland schoten te hulp en 

tegelijkertijd ontstond de behoefte de financiële verantwoording netjes te organiseren. 

Stichting Kinderen Karimabad was al gauw een feit. Er werden vanuit de stichting acties 

opgezet om de inwoners in  Breshgram te hulp te schieten om hun kinderen toegang te geven 

tot kindervriendelijk Engelstalig onderwijs. Zo hebben we bijvoorbeeld financieel kunnen 

helpen met de bouw van een nieuw gebouw, konden niet-draadkrachtige ouders hun kinderen 

ook naar school sturen, is de school voorzien van de nodig lesmaterialen en een bibliotheek en 

zijn er diverse hulpacties opgezet waarmee hulpgoederen in Breshgram zijn verspreid.  

Nadat Gert-Jan door de politieke spanningen niet meer in Pakistan kon blijven, kwam 

noodgedwongen de eerste stap naar verzelfstandiging van de school op ons pad. De jaren 

daarna zijn we, met uw hulp, de school blijven steunen, maar hebben we de schoolleiding ook 

gesteund in het volgen van opleidingen om uiteindelijk ook zonder onze hulp de school te 

kunnen draaien.  

 

Op dit laatste punt zijn we bijna aangekomen. De komende 2 jaar helpen we de school naar 

het laatste stukje zelfstandigheid. De stichting beschikt op dit moment nog over voldoende 

middelen om de APS te helpen bij de verzelfstandiging. We zullen de komende twee jaar dan 

ook gebruiken om het beschikbare budget af te bouwen en voor een goede overdracht te 

zorgen.   

 

Het doek zal daarna vallen voor de stichting, maar daarvoor in de plaats hebben we iets moois 

in Pakistan achtergelaten: een mooi en stevig gebouwd schoolgebouw met vele leraren en 

leraressen die dagelijks vol liefde Engelstalig onderwijs geven aan de kinderen van de APS. 

Zonder uw steun, de inzet van schoolleiding en het lerarenteam hadden we dit nooit met zijn 

allen voor elkaar kunnen krijgen. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Hartelijk dank! 

 

Met vriendelijk groet, 

Gert-Jan Jongenotter 

 

Stichting Kinderen Karimabad 

Today we all thank you very much that still your support make this nice 

education possible for the children in Breshgram particularly the poor children 

who cannot effort this nice education anywhere else in Pakistan. 

Indeed this is absolutely the best support from Holland, because of this support 

today, many students are in good universities, many students got teaching jobs 

who are supporting their families, as well as other schools around as are trying to 

adapt the environment we experience in our beautiful APPS.  

 


