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        Zeist, 20 december 2014 

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Het einde van het jaar nadert al snel en dus is het weer tijd voor een nieuwsbrief over de Al-

Zahra Polestar School (APS). In deze nieuwsbrief brengen wij u allereerst op de hoogte van 

de vorderingen van de bouw van de twee nieuwe schoollokalen en de dagelijkse praktijk van 

de APS. U kunt ook een interview lezen met twee leerlingen van de APS en oud-leerlinge 

Erum Shah laat weten hoe het haar is vergaan. Daarnaast staan we kort stil bij de dag die de 

APS heeft georganiseerd in het kader van de nationale onafhankelijksdag in Pakistan en 

geven we een foto-impressie van de jaarlijkse picknick.  

 

 

Bouw nieuwe schoollokalen 

Vorig jaar berichtten wij u dat de bouw van twee extra lokalen en een practicumlokaal voor 

klassen 9 en 10 gestart was. Helaas heeft de bouw, door allerlei omstandigheden langer 

geduurd dan gepland, maar we zijn blij om te kunnen melden dat de bouw nu is afgerond. 

De lokalen zijn inmiddels van een verfje voorzien en er is voor gekozen om de lokalen een 

Hollands tintje te geven. Ze zijn in oranje-wit geschilderd. Als de sneeuw, die inmiddels al 

weer gevallen is, in het voorjaar weer verdwenen is, kunnen de lokalenl ingericht worden met 

nieuwe meubels.  
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Dagelijkse praktijk 

De Al-Zahara Polestar School (APS) draait 

ondanks de minder rooskleurige situatie in het 

land op de vertrouwde manier door. 

Kindvriendelijkheid, zelfstandigheid en een 

volledig Engelstalige leeromgeving zijn nog 

steeds de basis van het onderwijs op de APS.  

Wij ontvingen de volgende foto's van de APS 

die u een inkijkje geven in de dagelijkse 

praktijk van de APS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schoolverlater 

Dat de kinderen die de school inmiddels verlaten hebben, dankbaar zijn voor het goede 

Engelstalige onderwijs dat de school aanbiedt, blijkt onder andere uit het volgende stukje dat 

we van een oud-leerlinge ontvingen: 

 
I am Erum Shah, a student of Al-Zahra Pole Star Public School (APPS) in Karimabad 
Chitral. Currently studying in America by the Scholarship (KL-YES).I am having a great 
experience over here and learning a lot of good things which I would never learn iin 
Pakistan. Now let's see how I reached here? How did I get this scholarship?  
ENGLISH is the key to get success and opportunities. In this time Sir Gert- John builded 
a school in my village Karimabad Chitral. This wasn't just a building constructed but the 
future of the students in there was also builded. And I was one of the lucky student at this 
school. I attended APPS school for almost 3 years and those 3 years were a life changing 
experience. I got to learn a lot of new things and especially ENGLISH. People in here 
(USA) ask me 'hey you speak English really good'. Where did you learn that?  And I tell 
them about. The APPS school and sir Gert- Johns effort for making the students able to 
speak English. And they say like "Waoo Really? We want to visit that school and the 
students". When I hear people saying this and appreciating my English, I feel really happy 
that I am able to communicate with the people in English. I give this credit to the APPS, 
sir Gert- John and my teachers. Students in APPS are really talented and all they need is 
support .They will do great but lack of facilities and other stuffs makes a barrier on their 
way. I would like to thank sir gale john and the fund giving organizations for making our 
lives great. I would like to thank all my teachers as well who supported me all the times. 
ERUM SHAH 

Afb. De kinderen van de 'nursery class' zijn            

bezig de letters van het alfabet te kleuren.          

 

Afb. De kinderen van klas 4 zijn bezig met 

een practicumles met water 
Afb. klas 7 is in tweetallen aan het discussiëren 

tijdens de geschiedenisles  
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Interview  

In de vorige nieuwsbrief kon u een interview lezen met Hira Ali. In deze nieuwsbrief vindt u 

een interview met Nahida en Maliha.  

 

 

Name:        Nahida & Maliha 

Age:       6, 4 years old 

Gender      girls 

Class:        Nahida KG 

                                                                                   Maliha  Nursery  

Favorite subject:      English  

Anecdote about school:  
Thank you APPS for the opportunity you have provided to us. Our father was killed when he 

was going to Karachi in search of job. Our good future was his dream, after his death we 

realized that now cannot think about our future its just dark. We were so much hopeless but at 

that moment the polestar really showed us the right and bright path and now we are much 

confident about our future. English is the most important key to the success in the modern 

world so Alzahra Polestar is the symbol of modern education which is the most precious gift 

from Holland.    

What do you want to become later? 

My oldest sister Saiqa who reads in APPS in class 5 desires to become a doctor. Me and my 

youngest sister Maliha want to join commerce and work in bank. We all three sisters once 

more thank people in Holland and APPS for their wonderful support.  

 

 

67e onafhankelijkheids dag Pakistan 

Op 14 augustus jl. was de 67e 

onafhankelijksheidsdag in Pakistan. In het kader 

hiervan organiseerde de APS een feestelijke 

ochtend voor ca. 600 personen uit de omgeving 

waaronder de kinderen en leerkrachten van de 

school. De start van het programma was om 

9.30u en met medewerking van de kinderen van 

de school werd het een zeer geslaagde ochtend. 
                                                                      Afb: Het publiek kijkt geboeid naar een optreden  
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Jaarlijkse picknick 

Op 19 september jl. vond weer de jaarlijkse picknick plaats. De school werd in 2 groepen 

verdeeld; de jongste kinderen gingen picknicken in Jowara en voor de klassen 6 t/m 10 vond 

de picknick plaats in Mashat. Aan de hand van de volgende foto's krijgt u een beeld van deze 

zeer geslaagde dag.  
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Website 

U heeft het wellicht al gezien maar sinds oktober jl. heeft Kinderen Karimabad een 

vernieuwde website. De vorige website was sterk verouderd en kon niet goed meer 

onderhouden worden. Wij danken de bouwers van de nieuwe website, Sinds 2013 Marketing 

en Communicatie, hartelijk voor het bouwen van deze website. Nieuwsgierig geworden naar 

de website, breng dan een bezoekje aan www.kinderenkarimabad.nl en zie de website in een 

nieuw jasje. Bezoek ook eens onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/kinderenkarimabad).  

 

Stichting Kinderen Karimabad 

De kinderen van de APS willen alle donateurs hartelijk bedanken voor de mogelijkheid die ze 

krijgen om Engelstalig onderwijs te volgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk is dat de APS goed draait, met tevreden kinderen, ouders, oud-leerlingen en 

leerkrachten. Maar hulp vanuit Nederland is en blijft nog steeds hard nodig! Zo is er 

bijvoorbeeld  hout nodig om de school te verwarmen, moeten er schriften gekocht worden en 

zal het schoolgebouw onderhouden moeten worden. En door de hoge inflatie kunnen steeds 

meer ouders het schoolgeld van hun kinderen niet meer betalen en springt Stichting 

Karimabad bij om ook deze kinderen naar school te laten gaan. Wij zijn er van overtuigd dat 

kinderen met een goede opleiding, zoals op de APS, straks het verschil kunnen maken in een 

land als Pakistan. Kunnen zij 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-mail bericht 

naar info@kinderenkarimabad.nl.  

mailto:info@kinderenkarimabad.nl

