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Rob en Ann Battestrekkenzich het leedvan het Tibetaanse
volk aanen zettenzich in voor eenschooltiein noord-India.
Onlangshaddenze eenontmoetingmet de dalailama.

'De dalai law
àd.godd.ie@bndenem.nl

€tooidin de zojuistca
deaugekregen
murs
slan, voldoetde dalai
lana aanhêt beelddarje in dc mediavar h€nll(rijgt:€envriend€lijk
lachende,
beminnelijke,
vr€d€lie,
v€ndeman.,,Enzo ís hij in her
echtook",zeggenRonen Ánn ltar
tesuit Halsteren.
Zee
Robschootde foroa&€lopenzo
mer in noord India,waarz€zich
rnzertenvoorde Rigl-amschool
d€ dalailamameratleegards
t€
voor kindercnvanTibetaansc
ondankslijfwachte.r
kwamenRob
ontvangen.
Ondankscenbarterii
vlucht€ling€n.
,,Totonzei,e.ras
enÁnnheeldicht
bijdedatàitama. aantijfwachten,kwamenRoben
singhoordenwedatde dàlàilama
Ann tot hun aÀngênanle
verns
gen.,,Dedàlàilamàhe€lrin de
singhe€ldichtbijde geesrelijk€.
De schooldie zeviade srichring
buurt.eeqzomerv€rblijf
en zou
hadnlij gevraasd
'De organisa.ie
Bconn€cted
helpen,sraarÍn een
nngs(ollrenloorde openinsvan íotos te maken",v€rt€ltRob.
onherbergzaaD
g€biedin de proeennieuwldÀdokààhja
in da
"Ann en ik stondennl€t hemop
vrncieLadàkh,nierver op de
scnool,dtedoorêenmonnikis oD
grensnet het doorChinabezetre gericllt.Datwasprecicsin de rijd
D€ eanwezigheid
van'vreemdeti.Tibet.ln de droge,woestesrreêk, datwijdaàr waren."
gen'ontgingde dàlailamanjer.
g€leg€n
op vicr ldlonlerêrhoogrc, HonderdenTiberancndosrenzich ,,Tijd€ns
zijn spe€chdraaidchij
levcnveelTibetaaDs€
vluchrelin- uit in kl€uríijkek]€derdíachr
on]
zichineensnaaronstoeen zeiin
het EngelsjulLieve$taànefwàaf
schijnliikniksvàn,naar zoLrik
het in het Engelsdo€n,denbe
grijprhierri€mandwar ik zeg."
Lat€Íkwàmhet |o! eenpersoonlij
kc ontmoetingen zellstor het
schuddenvanhanden,rct grote
verlrazing
van de aa vezigen.,,De
dalailamawordrdoorTiberanen
alseenheiligebeschouwd.
Die
raakjeniet aàn.Iklvêetnietofwe
erm€etegenhet prctocolin gin
gen.Het wasge\Íooneenautomaiisineom e--nhanduit resrcken.
Fiij waszo ààibaa!zo'nliev€rd.
Alsje oogiD oogmet hemsraat,
kriigl€ erhrkrppenvel.'
Tijdens
nrà.lndiàin
eenL€rs
2oo5,bezochten
zeop advl€svàn
eeDkennisherschooltjenabijd€
stadLeh,na ênkelejarendaaruoor
In het ondêlwijsin Noord-lndiagaathet e. h€êtandersaantoe. ,Màa.dat
al €ensdieponderd€ indrukt€
er onderfijs is, dat is al êen groot goed',àldusRob Battes.
eenbezoekaanTizijn geraakrvan

Roben AnnSatt€szà
gaan.Hetkwam'zelfr

bet.Ze voelcnzichsi
verbond€nJnethet l(
derdrukrêvall Via d
Bconnecredzeftenze
kelejarenin voorde I
stichringregeltv€Ívo
le€rkraóhren
Zelfsee
j€ potlodenzorgtal v
v€rvo€Íing.
,,Zewitd
pen,bangdri ze op zi
zegtAnn. ,,Jebesefto
mentdarj€ wetgoed
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n lesop het síhooltjein lndiadot wotdt
,or stichtingB.onneded.Hetgoat voorul
moot ookon armetndiasekindercn.
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'Toen
weer voorheteerstwarc\ warener nogniet
eensbankjes.
Dekinderen
zatenop aangestampte
grond..Deeenheefteten,deanderniet.'
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Ittêsz.t€n op één podium met de dalailama.De aanwezigheidvan d€ 'vreemdelingen'
wasdê geestelijkleid€r van de Íibetan€n niet ontm uêlfstot een ontmoeting.
fotot RobBanet

zichsindsdie tijderhet lot van het onk. Via de sti.hting
:ften ze zich n1ral enoor de school.De

ner! want ze hebbenniks. Meàrte,
g€li;kertid is zoie$ na urlijk wel
h€€ltÍiesÈ",
voegrRontoe-Ann:
,,Heigaatjeaanj€hart alsje er
bent gew€est.Toenw€ er voor het
eerstwaren,haddenzo nog niet
Zelfseensimpelset- eensbankjes.
De kind€renzaten
)Ígt al vooÍ lokale
op aangestampre
gÍond.Sommige
le wilden zeniet slij' kinder€nmoetenurenlopenom
,zeop zoudengrrn , naarschoolte kunnengaan.De
eenheeftet€n,de anderniet.Dat
at goedskunr beteke- is leeddat zichin je vreet-"

Rob€n Annezi,nbeidenin het
onderwijswerkzaam.
Dat in Indiawel e€nsslikken,bekentRob.
,,Daarhebbenze het systeemdar
aanhe! eindevanherjaarde beste
r,?nde klasmoe!opstaan.
MaaÍ
dat geldt ook voor de zittenblij
vers.Ik hebvoorzichrigaanqekaart
datdarlaatstemisschiàniÊ1zo'n
goedideeis,maaÍdankrijgje te
horendarheriuistgoedis.De zir
tenblijvers
zull€nerbet€rhun

bestdoor doenl"Banesschudtbeftstend zijn hoofd.,,Iemoetroch
accepterendat ze er hun eigensys
teemhebben."Dat er ondeÍwiis
is,is al eenheelgrootgoed.,,Indie
stÍeekis helemaalniks.De Tibeia_
nen mogenblijv€nvan de lndiase
overheid,maarwordenv€rdeÍaàn
hun lot overgelaten.En het ongelooflijkeis dat dezemensenhet
dan nog rclatiefgo€d hebber! als
je het met Tibet zelfveÍgelijkt.

