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Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Het einde van het jaar nadert al snel en daarom willen wij u via deze nieuwsbrief weer op de 

hoogte brengen van de ontwikkelingen rond de Al-Zahra Polestar School (APS). In deze 

nieuwsbrief staan we natuurlijk stil bij de dagelijkse praktijk van de APS, vertellen we u meer 

over klas 9 en 10 en hebben we goed nieuws over een aantal oud-leerlingen. 

Klas 9 en 10 

In de vorige nieuwsbrief, eind vorig jaar, heeft u kunnen lezen dat op initiatief van de ouders 

van de oudste kinderen ook een klas 9 is gestart, als experiment. Afgesproken was dat op 

basis van de ervaringen van dit initiatief besloten zou worden of de APS definitief wordt 

uitgebreid met een klas 9 en 10.  

Net als ieder schooljaar werd ook het afgelopen schooljaar afgesloten met een examen. Het 

resultaat van de examens was zo goed dat het besluit om door te gaan snel was genomen. Met 

klas 9 en 10 erbij kan de APS onderwijs verzorgen van kleuterklas tot eindexamen en daar 

zijn zowel ouders als kinderen heel blij mee. 

Twee nieuwe klassen vragen echter wel extra ruimte. Dit betekent dat er een aanpassing aan 

het gebouw moet plaatsvinden. In april waren de plannen voor uitbreiding van het gebouw 

inmiddels in een vergevorderd stadium. En juist toen kreeg onze stichting fantastisch nieuws: 

een grote gift van een bedrijf uit Rotterdam maakt het mogelijk om in één keer alle 

verbouwingsplannen te realiseren. Geweldig nieuws natuurlijk! In Breshgram is iedereen ook 

ontzettend blij. 

Voor klas 9 en 10 zijn twee nieuwe lokalen en een 

nieuw science-lokaal nodig. Daarnaast moet de 

schoolleider verplicht een managementtraining 

volgen, zodat bij registratie kan worden aangetoond 

dat de schoolleiding genoeg expertise heeft voor het 

aanbieden van onderwijs aan de eindexamenklassen. 

Afgelopen augustus is onze schoolleider naar 

Karachi vertrokken en aan deze opleiding begonnen. 

In april volgend jaar hoopt hij de opleiding te 

hebben afgerond en met de benodigde kennis onze 

APS van klas 'nursery' tot klas 10 te begeleiden.  

Voor de locatie van de nieuwe lokalen hoefde gelukkig niet lang gezocht te worden. Een aan 

de school grenzend stukje grond werd net op het juiste moment te koop aangeboden. Aan alle 

kanten lijken de plannen voor uitbreiding te worden ondersteund. 
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De afgelopen maanden is er hard verder gewerkt 

aan de voorbereiding van de bouw. Het 

moeilijkste werk is om de grond bouwklaar te 

maken want het egaliseren van de rotsachtige 

bodem - met houweel en schep -  is een zwaar en 

tijdrovend karwei. Op bijgaande foto ziet u de 

ceremonie die hoort bij het uithakken van de 

eerste stukken steen (vergelijkbaar met het 

leggen van de eerste steen in Nederland).  

 

 

 

Tegelijkertijd is ook hard gewerkt om de 

benodigde bouwmaterialen op het 

bouwterrein te krijgen. Dit is nog een hele 

klus omdat Breshgram, zo hoog in de bergen, 

moeilijk bereikbaar is. Nu de koude periode 

van het jaar is aangebroken, kan er in 

Breshgram niet verder worden gebouwd. Het 

wachten is tot de sneeuw begin april gaat 

smelten zodat de muren gemetseld kunnen 

worden. De verwachting is dat klas 9 en 10 

volgend jaar zomer van de nieuwe lokalen 

gebruik kunnen gaan maken. Wij kijken er 

allemaal vol verwachting naar uit. 

 

 

Dagelijkse praktijk 

Natuurlijk gaat het onderwijs aan de jongere kinderen op 

vertrouwde wijze verder.  De leerlingen van de APS leren 

d.m.v. enthousiaste leerkrachten, uitdagende lessen en een 

veilig schoolklimaat de wereld om zich heen stukje bij beetje 

te begrijpen. De kinderen worden gestimuleerd vragen te 

stellen en zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid en een 

toekomst waarin ze zelf initiatief kunnen nemen voor zichzelf 

en hun familie te zorgen.          

Een groepje kinderen van de APPS gaf recent nog aan heel 

blij te zijn met het onderwijs dat zij krijgen. Ze willen voor 

geen goud ruilen met kinderen van een Government school en 

ze hopen dat we vanuit Nederland nog heel lang doorgaan 

met de ondersteuning zodat hun eigen kinderen later ook van 

de APS kunnen genieten. Helaas is de slechte economische 

situatie voor iedereen dagelijks voelbaar in Pakistan. Voor 

onze school betekent dit, dat het voor nog meer ouders 

moeilijk wordt om het schoolgeld te betalen. Gelukkig 

kunnen wij dit met het geld van Stichting Kinderen 

Karimabad nog compenseren. Het is echter wel duidelijk dat 

het leven in Karimabad er de laatste jaren niet gemakkelijker 

op is geworden.  
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Oud leerlingen 

Ondertussen doen de kinderen die de hoogste klas van onze 

school inmiddels hebben verlaten het bijzonder goed in het 

vervolgonderwijs. De naam van onze school wordt in heel 

Chitral, en daarbuiten, genoemd en het is één van onze oud-

leerlingen zelfs gelukt zich te kwalificeren voor een 

studie(uitwisselings)jaar in de Verenigde Staten. Iets waar 

een eenvoudig meisje uit een klein bergdorpje in Noord-

Pakistan normaal gesproken alleen van kan dromen. Het 

wordt steeds meer mensen in het Chitral duidelijk dat er iets 

heel bijzonders gaande is in het kleine Breshgram. 

Hiernaast ziet u een foto van Sajida, die nu een jaar in 

Amerika mag studeren. Ze heeft ons laten weten dat ze het 

ontzettend goed naar haar zin heeft en onze school heel 

dankbaar is dat ze deze kans heeft gekregen. Voor haar is het 

een droom, die is uitgekomen.       

Afgelopen zomer was een aantal ex-leerlingen, die elders vervolgonderwijs volgen, weer in 

Karimabad en hebben op de APS lesgegeven aan de jongere kinderen. Omdat zij het 

schoolklimaat van binnen en van buiten kennen, sluit dit geweldig goed aan. In de toekomst 

kunnen lessen van ex-leerlingen een belangrijke bijdrage aan de school leveren. 

 

Stichting Kinderen Karimabad 

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

leerkrachten. Maar hulp vanuit Nederland is en blijft nog steeds nodig. 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. Wij zullen ze dan ook van harte blijven steunen, ook met de 

voor de school benodigde financiën. 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.  
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