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        Zeist, 20 december 2015 

 
Beste donateurs en belangstellenden, 
 
Het jaar 2015 was voor de mensen in de Karimabad een jaar met twee verschillende kanten. Aan de 
ene kant was daar het natuurgeweld in de vorm van overvloedige regen en een zware aardbeving en 
aan de andere kant een goed draaiende school met kinderen, die blij zijn dat ze naar school kunnen 
en van goed onderwijs kunnen genieten. In deze nieuwsbrief blikken wij terug op een bewogen jaar. 
 
 
De Al-Zahra Polestar School (APS) in 2015 
De vreselijke aanval op de Army Public School in Peshawar in december vorig jaar heeft veel effect 
gehad op andere Pakistaanse onderwijsinstellingen. Ook de APS heeft diverse extra veiligheidseisen 
opgelegd gekregen. Met financiële ondersteuning van Stichting Kinderen Karimabad heeft de school 
hier inmiddels grotendeels aan kunnen voldoen. Als niet aan deze eisen was voldaan, had de school 
van overheidswege gesloten moeten blijven. Gelukkig kon op 2 maart 2015 de APS, na de 
gebruikelijke wintersluiting, toch weer opengaan zodat de klassen 6 t/m 10 aan hun jaarlijkse 
examens konden beginnen. Aan de hand van een aantal foto's volgt nu een impressie van het 
afgelopen schooljaar. 
 
 

 
De science teachers zijn ook dit jaar weer zeer enthousiast 
begonnen. De leerlingen van de school waarderen de inzet 
en goede manier van lesgeven van deze leerkrachten ten 
zeerste.  
 
 

 
 
De kleuterklassen blijven zich vullen met leergierige 
kinderen. Hier zijn de kinderen van de kleuterklas bezig 
met tellen.  
 
 
 

 
Stichting Kinderen Karimabad ondersteunt de APS oa. door bijdragen te leveren aan de 
leermaterialen, zoals de materialen voor de lessen van Class 5 waar de kinderen leren welke 
materialen magnetisch zijn en welke niet (zie foto volgende pagina links). 
 
 
 

http://www.kinderenkarimabad.nl/
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In de pauze spelen de kinderen vaak volleybal op het schoolplein zoals op bovenstaande middelste 
foto is te zien. Op de linkerfoto zijn de kinderen van class 6 bezig met de voorbereidingen voor een 
presentatie voor het vak 'social studies'. Ze zijn blij met de uitgebreide bibliotheek.  
 
Een aanzienlijk deel van de ouders is te arm om schoolgeld te betalen voor hun kinderen. Gelukkig 
springt Stichting Kinderen Karimabad bij om ook deze kinderen naar school te laten gaan. Deze 
kinderen hebben naast de bijdrage van hun schoolgeld, als extraatje een tas ontvangen om hun 
spullen mee te kunnen nemen.  

 
Ondertussen zijn verschillende oud-leerlingen vertrokken naar de grote stad om verder te leren. Via 
internet laten ze ons geregeld weten dankbaar te zijn voor de kans die ze via de APS hebben 
gekregen. Zoals Mehtab die op bovenstaande rechterfoto in het midden zit. Zij is een oud leerlinge 
van de APS en heeft nog les gehad van Gert-Jan Jongenotter. Ze heeft inmiddels haar opleiding tot 
lerares afgerond en geeft nu zelf aan de jongere kinderen van de APS les.  

Verder kunnen we u met trots melden dat Mrs. 
Zaiba heeft deelgenomen aan een Engelstalige 
workshop voor verschillende schoolleiders in 
Pakistan en daar als één van de besten uit de bus 
is gekomen. Zij heeft diverse banen aangeboden 
gekregen, maar heeft gelukkig besloten om bij 
APS te blijven en de arme gemeenschap in de 
Karimabad vallei te blijven onderwijzen. Zij heeft 
deels de taken overgenomen van Mohammed 
Ali, de huidige schoolleider. Mohammed Ali is 
namelijk gevraagd om een aantal 
gemeenschapstaken op zich te gaan nemen en 
gelukkig heeft de school in Mrs. Zaiba een zeer goede vervanger gevonden. Mohammed Ali blijft wel 
gedeeltelijk aan de school verbonden.  
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Natuurgeweld: sneeuw, verwoestende regenbuien en zware aardbeving 
Na de relatief milde winters van de afgelopen jaren heeft natuurgeweld de afgelopen jaar flink 
toegeslagen in het noord westen van Pakistan. Op 24 februari jl. had het zo erg gesneeuwd in 
Karimabad dat de hele Karimabad Vallei was afgesloten van de rest van Chitral. Stenen vielen naar 
beneden, land is gaan schuiven en een deel van de weg was zwaar beschadigd. Ook de elektriciteit en 
daarmee de communicatie naar de buitenwereld was grotendeels uitgevallen.  
 
Na de vele sneeuw in het voorjaar leek alles in de Karimabad Vallei in wat rustiger vaarwater te 
komen. Helaas was half juli sprake van alles verwoestende regenbuien. Hierdoor werden wegen, 
bruggen en huizen weggevaagd en de oogst volledig vernield. Dankzij de actie 'noodhulp' van 
stichting Kinderen Karimabad zijn inmiddels vele families ondersteund door o.a. het uitdelen van 
zakken rijst en medicijnen. In de vele kleine dorpjes in en rond de Karimabad vallei zijn de nodige 
families erg dankbaar voor de hulp die zij uit Nederland mochten ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was de schade van de vorige natuurramp net weer enigszins hersteld, werd het gebied 
in de laatste week van oktober getroffen door een volgende natuurramp, een zeer zware aardbeving. 
In het gebied zijn veel huizen verwoest en is er weer veel schade aan de elektriciteitsmasten, wegen 
en bruggen. Gelukkig zijn er in het dorpje waar de school staat geen mensen omgekomen en is de 
school er met een paar scheuren in de muur goed vanaf gekomen. Helaas breken er voor de mensen 
in de Karimabad Vallei nu barre tijden aan. De eerste sneeuw is al weer gevallen, de schade aan 
huizen en wegen is groot en de voorraad voedsel minimaal. 
 
Duidelijk is dat in deze moeilijke tijden het meer dan ooit nodig is dat we verschil kunnen maken voor 
de kinderen van Karimabad. De APS maakt dat verschil door goed onderwijs te verzorgen voor 
diegenen die anders met lege handen blijven staan. 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-mail bericht naar 
info@kinderenkarimabad.nl.  
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