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JAARVERSLAG 2006

Het is weer met groot plezier dat ik u het jaarverslag van Tibet Fonds Dolma toestuur.
Er is opnieuw veel te vertellen en dat kan alleen maar omdat wij ook dit jaar royale giften van u mochten
ontvangen. We hebben er, zoals u ook kunt zien aan het financiële overzicht, weer heel wat moois mee
kunnen verwezenlijken. Geweldig dat u blijft steunen!
Het aantal mensen dat via de sponsoring wordt ondersteund, is toegenomen. Dit komt omdat het dikwijls
mogelijk blijkt dat meerdere personen van het sponsorgeld gebruik maken, zoals een gezin, of een
groepje monniken en in dat geval stimuleren we dat dan ook. Door het goede contact dat is opgebouwd
met het plaatselijke bestuur van de Tibetaanse gemeenschap en de e-mailverbinding kunnen we vanuit
Nederland snel en zorgvuldig overleggen.
Sommige sponsors hebben een al lang lopende sponsoring kunnen beëindigen omdat de noodzaak
hiervan niet meer aanwezig was waarna men wel weer een nieuwe sponsoring op zich heeft genomen.
Hierdoor zijn we in staat gebleven aan de urgentste situaties hulp te bieden. Op voordracht van de
selectiecommissie van het Tibetaanse bestuur hebben we het afgelopen jaar 3 arme families en 8
bejaarden kunnen koppelen aan een sponsor. Deze commissie fungeert als een soort indicatiecommissie
en is breed samengesteld. Er staan ongeveer 200 mensen op hun wachtlijst. Ook voor 7 monniken en
nonnen is een sponsor gevonden.
Urgente aanvragen blijven
voortdurend binnenkomen.
Onlangs kregen we het
verzoek om deze vrouw te
helpen. Ze heeft een slechte
gezondheid: hoge
bloeddruk, vaak duizelig en
waarschijnlijk HIV besmet.
Ze is niet in staat goed voor
zichzelf te zorgen, dus
afhankelijk van iemand
anders. Ook voor haar hopen
we een sponsor te vinden.

Onze streefdoelen voor 2007:
* nieuw sponsorgeld om 15 zieken en /of
bejaarden te helpen.
* € 12.000 voor een nieuwe crèche en
kleuterschool in Camp 6.
* € 3.000 voor medische hulp.
* € 4.000 voor de aankoop van koeien en
/of ossen voor arme boeren.

De “dokterspot” van de Dolma is een enorme ondersteuning voor de mensen die ernstig ziek worden of
een onverwachte operatie moeten ondergaan. De Tibetaanse geneeskunde is wel toegankelijk voor
iedereen, maar wanneer een ziekte aanvullend behandeld moet worden, hebben mensen dikwijls niet
genoeg geld om de noodzakelijke ingrepen en medicijnen te betalen. Op basis van doktersrekeningen
geven wij dan eenmalig steun tot maximaal € 300 per situatie.

Hierbij een greep uit de lange lijst doktersrekeningen van dit jaar:
€ 300 voor iemand met zware psychiatrische
Twee keer € 300 en één keer € 200
stoornissen en suikerziekte
medicijnen voor tbc-behandeling
€ 300 niersteenoperatie
€ 123 liesbreuk van een baby
€ 182 oogoperatie
€ 125 leveroperatie
€ 150 oogoperatie en bril
€ 300 uitgebreid oogonderzoek en bril
Eén keer € 250 en één keer € 150 dieetvoeding
€ 300 hartoperatie
De lijst is niet compleet maar geeft een goede indruk waar uw giften naartoe gaan.

Een grote verrassing!
Het eerste nieuwe gebouw voor de
kleuters in Camp 9 is bijna klaar! Het
bedrag dat in september nog nodig was
om te starten, hadden we door uw
royale reactie al aan het eind van
diezelfde maand bij elkaar! Meteen is
begonnen met het werk. De eerste fase
van het project, het sloop- en graafwerk,
is door de Tibetanen zelf uitgevoerd.
Een Indiase aannemer is daarna verder
gegaan en de laatste berichten zijn dat
de nieuwe crèchekleuterschool er al
staat en nu nog afgewerkt wordt.
In de moesson dus geen lekkend dak
meer en geen oorverdovend lawaai van
de neerstromende regen. En in de zomer Vaders, moeders, opa’s en oma’s: iedereen graaft mee.
geen last meer van de verzengend hete golfplaten. De kinderen worden nu veel beter opgevangen.
We kunnen nu dus verder werken aan de vernieuwing van eenzelfde gebouw in Camp 6, zoals we u in
de nieuwsbrief van vorig jaar beschreven. Want ook in dat dorp zitten de kleintjes in een zelfde droevige
onderkomen als in Camp 9 stond. Wat zou het mooi zijn wanneer we over een jaar opnieuw kunnen
vaststellen dat ook daar een nieuw gebouw door u is gefinancierd. We hebben hiervoor €12.000 nodig.
Wat de financiering betreft volgen we het beleid van de Tibetaanse regering-in-ballingschap. Deze streeft
nl. naar het aankweken van een gezond gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en zelfvoorziening. Een
eigen bijdrage past heel goed binnen dit beleid.
Wij hebben, ook weer in overleg met de plaatselijke betrokkenen, de eigen bijdrage op 15% gezet. Dit
blijkt heel goed te werken. De mensen vinden het een redelijke vraag en het blijkt dat er een grotere
betrokkenheid ontstaat bij het project en daardoor ook een stuk medeverantwoordelijkheid.
Alle projecten worden nu met dit nieuwe beleid uitgevoerd. Dit betekent uiteraard ook dat er met uw
donaties méér hulp geboden kan worden.
In de laatste nieuwsbrief vertelden we dat we wilden proberen de noodzakelijke uitbreiding van het
meubilair van de bibliotheek van het Institute for Buddhist Dialectics (de belangrijke hogeschool voor het
Tibetaanse kader) in Dharamsala te financieren. Door een grote gift is dit inderdaad gelukt. Ruim de helft
van de kosten zijn in 2006 overgemaakt en het resterende deel volgt dit jaar. Vanzelfsprekend is vanuit
Dharamsala zeer blij gereageerd.

Het koeienproject.
Wat heeft u daaraan veel bijgedragen! Door uw giften lopen er nu al 7 dieren met zelfs al kalfjes in
Mundgod rond. Ze zijn door de gemeentelijke selectiecommissie toegewezen aan arme boeren en
boerinnen die hiermee hun levensstandaard aanzienlijk hebben kunnen verhogen. De mensen
gebruiken een deel van de melk zelf en een deel wordt verkocht waardoor een regelmatig inkomen
ontstaat. Iedereen is er zo blij mee dat ze allemaal met koe of os op de foto wilden en deze zijn aan ons
opgestuurd. Hartverwarmend!

De selectiecommissie liet ons weten dat er in sommige gevallen meer behoefte was aan een os om te
ploegen en vrachten te vervoeren. In die gevallen is dan ook een os gekocht. Het is prettig te weten dat
dit project zo goed ter plaatse begeleid wordt. Op dit moment overleggen we verder met de gemeente
en met de regering-in-ballingschap op welke manier we via het koeienproject zo veel mogelijk mensen
kunnen ondersteunen. Ook de mogelijkheden van financiering van andere dieren zoals geiten en
kippen wordt onderzocht. Omdat deze dieren natuurlijk goedkoper zijn dan een koe, kan het in
sommige situaties interessanter zijn.We hopen dat er nog vele dieren door uw giften bij de Tibetaanse
mensen op het erf zullen gaan rondlopen!
Aan het eind van dit jaar staat weer een bezoek aan India gepland. We denken dat het dan een goed
moment is om de projecten te bezoeken, mensen te ontmoeten die door u gesponsord worden,
contacten uit te bouwen en nieuwe ontwikkelingen te zien en bespreken. Het is dan twee jaar geleden
sinds mijn vorige bezoek. Het is steeds een afweging van nut, tijd en kosten (alleen de reiskosten
worden door de Dolma betaald) om te bepalen wanneer een vlucht naar India weer echt nodig is.
In december waren we aanwezig met een stand op een kerstmarkt en een kerstzang. Door de verkoop
van allerlei door de Tibetanen gemaakte artikelen en de kaart met het schilderij van de vluchtende
monnik, die we bij de vorige nieuwsbrief hadden gevoegd, ontvingen we daarbij ongeveer € 600. Het
zijn ook altijd goede gelegenheden om de activiteiten van de Dolma onder de aandacht van de mensen
te brengen.
Via de website komen we regelmatig in contact met nieuwe mensen. Het is fijn dat ook dit een bron
van nieuwe giften is.
En zo is er het afgelopen jaar weer met veel voldoening gewerkt aan de taken waarvoor de Dolma zich
heeft gesteld.
Inmiddels zijn er vier enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor fondswerving, publiciteit en
administratieve ondersteuning.
De foto’s met blije gezichten die we opgestuurd krijgen, de mensen die berichten dankbaar te zijn met
geld voor extra medicijnen, en het weten dat de kinderen weer betere voorzieningen hebben om op te
groeien, door dit alles gaan we vol inzet verder met het werk voor de Dolma.
Hartelijk dank voor uw blijvende steun en vertrouwen,
Frans de Reeper

