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Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Het is alweer december en hoog tijd om u via deze nieuwsbrief weer op de hoogte te 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. Een interview met een van de leerlingen 

van de APS geeft u meer inzicht in deze dagelijkse praktijk. Daarnaast informeren wij u over 

de ontwikkelingen rond de nieuwe klassen 9 en 10 en de bouw van de twee nieuwe 

schoolokalen.  

 

Klas 9 en 10 

Na de veelbelovende resultaten in 2012 werd de Al-Zahra Polestar School definitief 

uitgebreid met de klassen 9 en 10. In deze laatste klas doen de kinderen eindexamen waar 

onze school in 2013 dus voor het eerst aan mee deed. Het examen wordt altijd afgenomen op 

een centrale plaats in de Karimabad-vallei en dus niet in onze eigen school. Een mooie 

gelegenheid om te zien hoe onze leerlingen het ervan afbrengen in vergelijking met andere 

scholen. Afgelopen april was het 

zover. Een paar weken lang gingen de 

leerlingen van klas 10 dagelijks op 

weg om examen te doen voor één of 

twee vakken. Toen twee maanden later 

de resultaten bekend werden, bleek dat 

onze school het bovengemiddeld goed 

had gedaan! Voor een school die voor 

het eerst een eindexamenklas heeft, 

hebben de leerlingen het echt 

ontzettend goed gedaan. In Breshgram 

werd dan ook verheugd op de uitslag 

gereageerd. Klas 9 en 10 zijn een groot 

succes! 
 

                Afb. Leerlingen van klas 9  
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Bouw nieuwe schoollokalen 

Om de nieuwe klassen onderdak te bieden, is vorig jaar gestart met de bouw van twee extra 

lokalen en een practicumlokaal. In 2012 werd een begin gemaakt met het egaliseren van het 

bouwterrein en het aanleggen van de fundering. Omdat de manager en toezichthouder van het 

project op bijscholing was in Karachi, werd de bouw na de noodzakelijk winterstop niet direct 

hervat. Afgelopen juni kwam onze vers geschoolde manager (geslaagd met een extra 

aantekening ‘cum laude’) weer terug in Breshgram. Met een de nodige tegenslagen en 

vertragingen duurde het even voor de bouw kon worden hervat, maar inmiddels is men ver 

gevorderd met de werkzaamheden. De verwachting is dat met ingang van het nieuwe 

schooljaar april/mei de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Afb. Aanbrengen staal voor fundering                     Afb. Stenen uitzoeken voor fundering 
  

Naast geld voor de genoemde nieuwbouw heeft de stichting ook geld ontvangen voor 

uitbreiding van de bibliotheek. Nu de APS leerlingen van de hoogste klassen in huis heeft, 

was een ‘upgrade’van de boekencollectie zeer gewenst. Wij zijn erg blij dat we ook deze 

kinderen straks - op hun niveau - lekker kunnen laten lezen en studeren.  

 

 

Dagelijkse praktijk 

Natuurlijk draait ondertussen de school voor de jongere kinderen gewoon door. Onze school 

is immers begonnen als een primary school en de doelstellingen die bij de oprichting van de 

school zijn vastgesteld, staan nog steeds hoog in het vaandel: goed Engels onderwijs, 

kindgericht, participatie van meisjes en een focus 

op zelfvertrouwen, zelfstandigheid en een 

kritische houding. Uit de berichten die de 

stichting uit Breshgram ontvangt blijkt dat alle 

betrokkenen nog steeds keihard aan het werk zijn 

om deze doelstellingen te verwezenlijken. Het is 

geweldig om te horen hoe graag de kinderen naar 

school gaan en hoeveel zij in de APS kunnen en 

mogen leren. Het geeft ons heel veel voldoening 

en motivatie de APS  verder te ondersteunen 

zodat nog meer kinderen van dit onderwijs 

kunnen genieten.        Afb. Kinderen tijdens de wiskunde les 
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Ook in de hoogste klassen houdt de APS vast aan het systeem van co-education waarbij 

jongens en meisjes in één klas zitten. Dat dit in Pakistan niet vanzelfsprekend is, blijkt wel uit 

alle gebeurtenissen rond het meisje Malala. Zij komt uit dezelfde provincie als de kinderen 

van onze school. Ook voor meisjes in Karimbad is goed onderwijs zeker geen 

vanzelfsprekendheid. We zijn blij dat we via de APS de meisjes van Karimabad een kans 

kunnen geven te leren voor een betere toekomst. 

 

 

 

Interview Hira 

Aan een leerlinge van de APS hebben we per mail een aantal vragen voorgelegd. Hira heeft 

ons het volgende geantwoord: 

 

 

Name:   Hira Ali 

Age:   11 years old 

Gender:  Girl 

Class:   Six 

Favourite subject: Mathematics  

Anecdote about school: I love Al-Zahra Polestar School, first of all being part of the poor 

community I have got good confident to be aware of my rights, secondly I am very happy 

because the unique English medium environment has provided me the opportunity to talk and 

to communicate with other people of the world. We have very good and friendly teachers; 

very good school building and all the modern teaching aids which make our understanding 

easier in learning process. The new school room will hopefully provide even better 

environment to each classroom much better learning environment. As I have these golden 

opportunities to set better life goals, I also wish the other poor girls; those should have the 

same education in the Al- Zahra Polestar School. 

 I particularly thank very much the Nether lands people who have supported our school and 

given me the brighter chance to be part of the world’s civilized community. 

Aims of education: I like to continue the Mathematics subject, where i want to become an 

engineer. But I am also interest to become a lawyer because i would like to work for poor 

people’s rights particularly the women. 
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Dorpsfeest 

De school heeft binnen het dorp ook nog een andere 

functie. Het gebouw wordt af en toe gebruikt voor 

community doeleinden. Op 25 december is er ieder jaar 

een dorpsfeest. Quaid-e-Azam dag. Quaid-e-Azam is de 

bijnaam (betekent: de grote leider) van Mohammed Ali 

Jinnah, de stichter van Pakistan. Het is een nationale 

feestdag en dan worden er bijeenkomsten georganiseerd 

met toespraken, gedichten etc. Daarna wordt er met elkaar 

gegeten. 
                                               Afb. dorpsfeest 25 dec. 2012 

 

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-mailbericht 

naar info@kinderenkarimabad.nl.  
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