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Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd op en rond de Al-Zahra Polestar School (APS). In 

deze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar en laten we u zien dat er in een jaar 

heel wat kan veranderen.  

De Karimabadvallei 

Na de desastreuze overstromingen in 2010 hebben de mensen in Karimabad zo goed als 

mogelijk het gewone leven weer opgepakt. Mede door ons voedselproject zijn de 

valleibewoners zonder grote problemen de winter doorgekomen en heeft men in 2011 

gelukkig weer eigen graan kunnen verbouwen. Helaas is de algehele situatie in Pakistan niet 

geweldig. De kosten voor levensonderhoud worden met de dag hoger en terroristische 

aanslagen zijn aan de orde van de dag. Gelukkig heeft men van dit laatste in het afgelegen 

Karimabad weinig te vrezen, maar de slechte economische situatie is voor iedereen dagelijks 

voelbaar. Steeds meer ouders van kinderen op onze school hebben grote moeite om het 

schoolgeld te betalen. De school is hier erg blij mee. Duidelijk is dat het leven in Karimabad 

er de laatste jaren niet gemakkelijker op is geworden.  

Al-Zahra Polestar School  

De Al-Zahara Polestar School (APS) draait ondanks de minder rooskleurige situatie in het 

land op de vertrouwde manier door. Ook zonder de aanwezigheid van Gert-Jan vormen 

kindvriendelijkheid, zelfstandigheid en een volledig Engelstalige leeromgeving de basis van 

het onderwijs op de APS. Het is geweldig om te horen dat men in de wijde omtrek nog steeds 

verbaasd is over het hoge niveau van onze leerlingen. Niet alleen spreken de kinderen 

vloeiend Engels, de manier waarop de kinderen de wereld tegemoet treden, dwingt veel 

respect af. In plaats van klakkeloos volgen, laten de APS-leerlingen duidelijk merken dat zij 

over zaken nadenken en dat zij bewuste keuzes maken. Dit is natuurlijk een groot compliment 

aan de leerkrachten die de oorspronkelijke lijn van 

onderwijs hebben weten vast te houden.  

Met eerder ontvangen donaties is het nog steeds mogelijk 

een goed geschoolde wiskunde-science docent in school te 

hebben. Op basis van zijn opleiding heeft deze leerkracht 

een relatief hoog salaris wat extra kosten met zich mee 

brengt. Wij vinden het echter van groot belang dat de 

kinderen ook in de hogere klassen wiskunde en science op 

hoog niveau krijgen aangeboden en hopen daarom dat we 

deze docent ook in de toekomst kunnen blijven betalen. 
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Class 9 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat na lang wikken en wegen besloten was geen  

Al-Zahra Polestar Secondary School (class 9 en 10) te beginnen. De belangrijkste reden 

hiervoor was het gebrek aan geschikte docenten voor het niveau van de leerlingen van de 

APS. Voor de 11 schoolverlaters van 2010 was het mogelijk om ergens anders verder te leren.  

Afgelopen maart sloot echter een nieuwe groep kinderen met succes klas 8 af. Deze groep 

was veel groter dan het jaar ervoor en voor veel van hen leek goed vervolgonderwijs 

financieel niet haalbaar. Van veel ouders kwam dan ook het verzoek om alsnog een klas 9 en 

10 te starten zodat de kinderen in ieder geval eindexamen konden doen (in Pakistan doet men 

in klas 10 eindexamen). Zij kwamen met het argument dat ook op een lager niveau het 

onderwijs van de APS nog altijd veel beter is dan wat elders wordt aangeboden. Zij maakten 

duidelijk dat zij heel blij zouden zijn als de kinderen op onze school ook voor een lagere vorm 

van eindexamen zouden kunnen worden voorbereid. In het hele gebied is het onderwijs op de 

APS uniek en de ouders hebben erg aangedrongen om toch vooral een klas 9 en 10 te starten. 

Na rijp beraad is daarom besloten om in april 2011 bij wijze van experiment met een klas 9 te 

starten op voorwaarde dat deze financieel onafhankelijk van de APS functioneert. Speciaal 

voor deze klas is door de ouders een docent aangetrokken die betaald wordt met het 

schoolgeld van de leerlingen van klas 9. Op dit moment is het onderwijs in klas 9 in volle 

gang en zowel de ouders als de kinderen zijn zeer tevreden. Wij zijn heel blij met dit eigen 

initiatief van de ouders en wachten de bevindingen van klas 9 af. We zijn positief gestemd!  

De school in 2011 

Ook dit jaar lag er in februari nog een dik pak sneeuw. 

Vooral voor de jongste kinderen valt het niet altijd 

mee om door de sneeuw naar school te komen. De 

grotere kinderen maken daarom eerst een pad door de 

sneeuw. Daarna kunnen de kleintjes ook naar school, 

als het tenminste niet opnieuw gaat sneeuwen… 

 

 

 

In het voorjaar vond weer de traditionele picknick 

plaats. De kinderen, juffen en meesters zoeken dan een 

mooi veldje in de bergen om te spelen. Tijdens de 

picknick wordt lekker gekookt. De kinderen kijken 

echt uit naar dit uitstapje en ook dit jaar was het weer 

een groot succes.  

 

 

De kinderen van de Al-Zahra Polestar School gaan graag naar school. Ze vinden school veel 

leuker dan zomervakantie, want dan is er in het dorp maar weinig te beleven. Omdat de 

kinderen graag veel willen leren, zijn ze blij als de school na de zomervakantie weer 

opengaat. Als de kinderen op vierjarige leeftijd op school komen, kunnen ze nauwelijks 

Engels verstaan of spreken. De kinderen van de kleuterklas doen erg hun best om snel Engels 

te leren, want dat is de taal die op school wordt gesproken. In augustus zijn de kleuters 

bijvoorbeeld bezig geweest met de kleuren. Eerst hebben ze de namen van de kleuren geleerd 

en daarna hebben ze bij iedere kleur voorbeelden gezocht van dingen in de klas en in de rest 

van de school. In een paar weken tijd hebben de kinderen zo heel veel nieuwe woorden 

geleerd. 
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Ook in klas 2 wordt hard gewerkt. Omdat dit de klas is waarin de kinderen voor het eerst 

kennismaken met breuken worden de breukendozen nogal eens uit de kast gehaald. Dit mooie 

materiaal uit Nederland maakt het rekenen met breuken visueel en daardoor beter te 

begrijpen. De kinderen kunnen er dan ook geen genoeg van krijgen en vinden het altijd weer 

jammer als de breukenles voorbij is. 

In klas 8 hebben de kinderen onlangs een debat gehouden. De klas werd in drie groepen 

verdeeld. Twee groepen bereidden argumenten voor of tegen de stelling voor en de derde 

groep fungeerde als jury. De stelling van het debat was: ‘Als er in een samenleving veel 

corruptie is, komt dat omdat verkeerde leiders zijn gekozen’. Het werd een interessant en 

spannend debat. Beide partijen kwamen met goede argumenten, maar de groep die vóór de 

stelling was, bracht deze het sterkst naar voren en werd daarom door de jury uitgeroepen tot 

winnaar.  

Stichting Kinderen Karimabad 

De school heeft ook het afgelopen jaar laten zien dat het met lokaal personeel prima verder 

draait. Deze docenten zijn goed in staat het onderwijs langdurig langs de ingezette lijn voort 

te zetten. De medewerkers van de APS zorgen ervoor dat veel kinderen in Karimabad het 

onderwijs genieten wat zij zo hard nodig hebben voor een betere toekomst voor zichzelf en 

hun omgeving.  

Gert-Jan heeft, voor zover mogelijk, contact met de schoolleiding om hen bij te staan als dat 

nog nodig is. 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 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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