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Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Het afgelopen jaar was weer een veelbewogen jaar voor de Al-Zahra Polestar School (APS). 

Het was het eerste volledige jaar dat de school zelfstandig gerund werd door de lokale 

leerkrachten. Het was ook het jaar van zware overstromingen. Hoewel contact met de school 

op dit moment moeilijk is, kunnen we u in deze nieuwsbrief toch berichten over de actie 

'Voedselhulp' die mede door uw hulp succesvol verloopt. Deze nieuwsbrief start met een 

terugblik op 2010. 

Al-Zahra Polestar School  

Het is al weer anderhalf jaar geleden dat Gert-Jan Jongenotter moest vertrekken uit de 

Karimabadvallei in Chitral. Sindsdien is er veel gebeurd in Pakistan. Het lijkt er niet op dat de 

veiligheidssituatie in het land op korte termijn gaat veranderen. Zolang de problemen in 

buurland Afghanistan voortduren, blijft ook de toestand in Pakistan uiterst explosief. 

Voorlopig dus geen bezoek van Gert-Jan aan onze dierbare school in Breshgram. Maar na 

jarenlange aanwezigheid van de ‘sir’ uit Nederland is nu vanzelf de tijd aangebroken voor 

onze Pakistaanse vrienden om zelf de school te runnen. Het afgelopen jaar hebben zowel 

leerkrachten als management laten zien dat een ontwikkelingsproject niet in elkaar hoeft te 

storten zonder westerse aanwezigheid. Onder de bezielende leiding van Zaiba en Mohd Ali 

krijgen de leerlingen van de Al-Zahra Polestar School nog steeds dat wat in deze gebieden zo 

hard nodig is: kindvriendelijk, op zelfstandigheid gericht, inzichtelijk onderwijs! Het is mooi 

om te zien dat alle betrokkenen doordrongen zijn van de noodzaak om de uitgangspunten van 

de school te handhaven om zo zoveel mogelijk kansarme Ismaili-kinderen de mogelijkheid te 

geven meer van hun leven te maken. 

Na lang wikken en wegen is besloten 

geen Al-Zahra Polestar Secondary 

School (class 9 en 10) te beginnen. De 

belangrijkste reden hiervoor is het 

gebrek aan geschikte docenten voor het 

niveau van de leerlingen van de APS. 

Voor de laatste twee klassen middelbare 

school zijn de kinderen dus helaas 

aangewezen op andere scholen.  

Tot en met class 8 krijgen de kinderen 

echter voor een afgelegen gebied als 

Karimabad uitzonderlijk goed 

onderwijs. Met de vorig jaar 

aangetrokken Science-teacher is dit zelfs 

voor wiskunde en Science mogelijk (zie foto).  

http://www.kinderenkarimabad.nl/


 

 

Na class 8 is het op dit moment de beste optie om de kinderen aan goed vervolgonderwijs te 

helpen op scholen elders. Onze leerlingen zijn hier qua niveau zeer goed op voorbereid, maar 

helaas is het voor sommige families financieel een groot probleem om het vervolgonderwijs 

op deze scholen te bekostigen. Als stichting springen wij, waar mogelijk, bij. Dit jaar hebben 

wij voor twee meisjes schoolgeld betaald zodat zij hun schoolloopbaan konden voortzetten op 

een andere school. Wij blijven onze Karimabad-kinderen volgen, ook als ze niet meer op het 

schoolplein van de APS te vinden zijn. Zij zijn de reden van het bestaan van onze stichting en 

hun toekomst ligt ons na aan het hart 

Dit jaar had de APS aan het eind van het schooljaar in maart 11 schoolverlaters. Tot onze 

grote vreugde blijken bijna alle leerlingen moeiteloos aansluiting te vinden bij 

gerenommeerde scholen die vervolgonderwijs bieden. Zo zijn vijf van onze leerlingen 

aangenomen bij de beste Secondary School van het district. Dit heeft bij veel mensen in 

Chitral nogal wat verbazing gewekt. Uit de hele Karimabad vallei (zo’n 30 scholen) is er niet 

één kandidaat van de andere scholen door de test gekomen. De APS doet het met vijf 

geslaagden dus bijzonder goed. Bovendien had Hashima uit class 8 de hoogste score van alle 

400 deelnemende meisjes. We gaan vast nog veel van haar horen!  

Daarnaast hebben twee van onze schoolverlaters met financiële hulp van buitenaf een plek 

gevonden aan een school in Islamabad. We zijn heel benieuwd waar zij uiteindelijk terecht 

gaan komen. We houden u natuurlijk op de hoogte. 

 

Actie Voedselhulp 

In een extra nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de zware overstromingen in 

Pakistan. Ook voor de Karimabadvallei hadden de overstromingen desastreuze gevolgen. 

Honderden dieren zijn meegesleurd door het water, 10 families zijn dakloos en in de hele 

vallei is de oogst totaal verloren. Daarbij zijn bijna alle bruggen ingestort, wegen 

weggespoeld en is de vallei zeer moeilijk bereikbaar. De actie 'voedselhulp' van stichting 

Kinderen Karimabad heeft gelukkig het leed in dit gebied kunnen verzachten. In 

samenwerking met de dorpsorganisatie (GYOK) van Breshgram is besloten om geld in te 

zamelen om voedselpakketten en zaaigoed 

te kopen. Aan 180 families, verspreid over 

verschillende dorpen in Karimabad is 

inmiddels een voedselpakket uitgedeeld. 

Het pakket, bestaande uit een zak rijst, een 

zak graan en een blik ghee is met veel 

dankbaarheid ontvangen. De betreffende 

families konden zonder hulp absoluut niet 

verder. Gelukkig zien zij nu de toekomst 

weer zonniger in. Daarnaast zijn er nog 

zo’n 100 pakketten opgeslagen om in de 

winter de allerarmsten te ondersteunen.  

 

foto: de ingrediënten van de voedselpakketten gaan de berg op.  



 

 

De dorpsorganisatie heeft met deze actie overigens een prachtig voorbeeld gegeven van 

daadkracht en betrokkenheid. Nadat het geld op de rekening in Chitral stond, is men direct 

aan de slag gegaan. Na inkoop van het voedsel heeft men de pakketten in een paar dagen tijd 

omhoog gereden naar Karimabad en daar is men direct begonnen met uitdelen. Voor mensen 

die hun hele leven niets anders hebben gezien dan corruptie en zichzelf verrijkende 

hulporganisaties is dit een nieuw fenomeen. De armste families zijn in eerdere projecten altijd 

overgeslagen. Zij zijn dan ook zeer verbaasd (en vervolgens tot tranen toe geroerd) als blijkt 

dat nu de nood het hoogst is, er wel aan hen wordt gedacht.  

De afgelopen maand is er helaas weinig contact mogelijk geweest met Breshgram. De 

telefoon doet het niet en elektriciteit is er nauwelijks. Het weinige nieuws dat we hebben 

ontvangen geeft echter aan dat de tweede fase van het project ‘voedselhulp’ met succes 

verloopt. Zaaigoed en mest zijn ingekocht, naar de Karimabadvallei vervoerd en aan 150 

families uitgedeeld. Omdat de oogst compleet verloren is gegaan, is er namelijk geen 

zaaigoed voor de wintergranen. Met onze hulp kunnen wij ervoor zorgen dat ze straks niet 

nog een oogst mislopen.  

 

 

Stichting Kinderen Karimabad 

De school heeft het afgelopen jaar laten zien dat het met eigen mensen verder kan draaien. Na 

de jarenlange training en ervaring zijn deze mensen prima in staat het onderwijs in dezelfde 

lijn voort te zetten. En voor zover mogelijk heeft Gert-Jan contact met de schoolleiding om 

hen bij te staan indien dat nog nodig is. De kinderen van de APS kunnen straks het verschil 

maken in een land dat evenwichtige en goed ontwikkelde mensen zo hard nodig heeft. Wij 

zullen ze daartoe van harte blijven steunen, ook met de voor de school benodigde financiën. 

Kunnen zij ook op u blijven rekenen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marco Volgering 

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.  
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