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Een halve toekomst is geen toekomst. 
Daarom investeert Stichting Zanskar in duurzame ontwikkeling van kansarme kinderen uit Zanskar en Ladakh.  
 
Sinds 1995 zijn wij vrijwel jaarlijks in Zanskar en Ladakh te vinden. In 1998-’99 brengen wij een winter door in de 
Zanskarvallei. Tijdens die winter leren we de mensen en hun cultuur beter kennen en wordt ons duidelijk wat het echt 
betekent om op te groeien in een geïsoleerde vallei in het hart van de Himalaya. Ouders beseffen maar al te goed dat 
onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst voor hun kinderen, maar hebben geen idee -en geen geld- om hun 
kinderen naar school te sturen. De warmte die we ondervonden van de Zanskari en de ervaringen tijdens die winter 
inspireerden ons om Stichting Zanskar-sTongde Fonds op te richten, met als doel kinderen uit Zanskar deel te laten 
nemen aan goed onderwijs.  
 
Inmiddels zijn we tien jaar verder. In de tussenliggende jaren hebben we meer inzicht gekregen in de manier waarop 
we kinderen willen en kunnen ondersteunen. India is een harde samenleving. Kinderen kunnen zich er alleen 
ontwikkelen als ze zich duurzaam aan de maatschappelijke achterstand die hun afkomst met zich meebrengt kunnen 
onttrekken. Het opbouwen van zelfvertrouwen binnen de eigen culturele identiteit is daarbij erg belangrijk.  
We willen de kinderen een afgeronde opleiding garanderen, tot en met de universiteit of een goede beroepsopleiding. 
Op de duurzaamheid van onze ondersteuning moeten ze kunnen vertrouwen. Dat betekent dat we ervoor kiezen een 
relatief kleine groep kinderen intensief, langdurig en persoonlijk te begeleiden, zodat we, samen, een afgewogen 
keuze kunnen maken voor hun toekomst.   
 
Stichting Zanskar heeft nu, in 2009, de zorg voor tien kinderen, zes jongens en vier meisjes tussen 13 en 19 jaar.  
We bieden de kinderen een gezinsvervangend thuis, waar we als een alternatieve familie met elkaar wonen, leren en 
leven. We vinden het belangrijk dat naast academische kennis, ook levensvaardigheden en plezier in elkaar aandacht 
krijgen. Toen de kinderen jong waren hebben we bewust gekozen voor wortelen in de eigen cultuur, de eigen taal en 
bekende gewoonten. Nu de kinderen ouder worden, wordt de kwaliteit van het onderwijs dat ze ontvangen 
belangrijker. We willen een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van Zanskar en Ladakh door de 
talenten van onze kinderen optimaal te stimuleren. Daarom is ons volgende grote project de verhuizing met de 
kinderen naar Chandigarh, de dichtstbijzijnde grote stad, om daar kwalitatief beter onderwijs te volgen. We zijn 
allemaal erg enthousiast over deze spannende verandering.  
 
Omdat we ook de gemeenschap in Ladakh willen ondersteunen, werken we vanaf 2002 samen met de Lamdon School 
in Shey. Op deze school zitten vooral kinderen uit arme gezinnen uit afgelegen gebieden. We voeren korte en langere 
projecten uit die de lesomstandigheden en de leermiddelen beter maken voor de schoolkinderen van 4 tot 14 jaar.  
Via onze bemiddeling heeft een Nederlands echtpaar de bouw van de nieuwe school gefinancierd. Zelf hebben we een 
computerlokaal ingericht en een computerlesprogramma opgezet. Volgend jaar zullen we een resource center 
opzetten, met een goed gevulde bibliotheek, een hobbyruimte waar kinderen kunnen tekenen en schilderen en 
muziek kunnen maken. Ook fleuren we de klaslokalen van de kleuters op met meubeltjes en speel- en leermiddelen, 
en zorgen we voor sportmaterialen. Zo werken we aan verbetering van de omstandigheden waarin de armen 
onderwijs krijgen. Want uit een kansarm milieu komen mag niet betekenen dat je kansloos bent. 
 
We zijn ontzettend blij dat jullie ons werk steunen met het boeken van een reis naar het inspirerende Ladakh. Van 
elke geboekte reis ontvangt Stichting Zanskar €100 als bijdrage aan ons werk voor een toekomst voor de kinderen van 
dit unieke boeddhistische land. 
 
Wil je meer weten over ons: kijk dan op: www.stichtingzanskar.nl 
 
Saskia Kunst en Simon Schagen, Stichting Zanskar. 
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