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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2007 

 

Wat kan er in een half jaar tijd toch weer veel gebeuren en via de nieuwsbrief is het steeds weer fijn u op de 

hoogte te houden van de activiteiten van de Dolma. 
 

De bouw van de kleuterschool annex dorpshuis in Camp 9 is in maart van dit jaar afgerond. Mooi op tijd, 

vóór het begin van de moesson. Overdag wordt het gebouw gebruikt voor de opvang van peuters en kleuters 

en in de avond komen de dorpelingen er bij elkaar om samen te bidden. Ook worden er regelmatig 

bijeenkomsten en vergaderingen gehouden. Een mooie combinatie van jong en oud. Van uw donaties is weer 

iets moois tot stand gebracht!  

Op 6 juli is het gebouw ingezegend. Dit is voor de Tibetanen een nationale feestdag omdat het de verjaardag 

van de Dalai Lama is en die is voor de Tibetanen minstens zo belangrijk als bij ons koninginnedag. Die dag 

had voor hen dus een extra feestelijk tintje! 
 

En ook voor de vernieuwing van eenzelfde 

gebouw in Camp 6 is door u zoveel gedoneerd 

dat we vanuit Nederland in ieder geval een start 

konden maken met de bouw. Het wachten was op 

het moment dat de dorpelingen zelf de 15 % van 

de bouwsom bij elkaar hadden gespaard zoals we 

met hen hadden afgesproken. In mei ontvingen 

we van de Indiase bank een bewijs dat de 

benodigde 15 % op de rekening stond. De eerste 

termijn voor de nieuwbouw is toen meteen 

overgemaakt. Zoals U op de foto ziet, gingen 

opnieuw weer veel mensen uit het dorp zelf aan 

de slag. En hier slopen en graven ze niet alleen, 

ze zijn ook daadwerkelijk aan het bouwen met 

elkaar. Tot op heden zagen we dat eigenlijk nooit. 

Het feitelijke bouwen leek uitsluitend door 

Indiërs te worden gedaan. Het lijkt ons een 

positieve ontwikkeling dat het de Tibetanen nu  
 blijkbaar wordt toegestaan om ook bouwwerkzaamheden te verrichten. Het zal hen een onafhankelijker 

gevoel geven en stimuleert de eigen verantwoordelijkheid, iets dat de regering-in-ballingschap ook graag wil 

bevorderen. Door de moesson vorderde het werk langzaam, maar nu de droge tijd weer aanbreekt zal het niet 

zo lang meer duren totdat ook dit gebouw is voltooid.  
 

Ook het project in Dharamsala is intussen afgerond. In de bibliotheek van het Institute for Buddhist Dialects 

(de belangrijke hogeschool voor het Tibetaans kader) staat nu goed meubilair zodat er beter gestudeerd kan 

worden dan voorheen. Hun dank geven we hierbij graag door. 
 

En de koeien blijven “binnenhuppelen”. Het afgelopen halfjaar zijn weer twee koeien gefinancierd. In het 

werkbezoek in januari volgend jaar zullen we extra aandacht besteden aan dit project. We zijn benieuwd hoe 

het met mens en koe gaat en we gaan mogelijkheden onderzoeken of er op het gebied van de landbouw, de 

voornaamste inkomstenbron van de mensen daar, nog meer door ons kan worden bijgedragen. 

 
 



  

 

Uit de algemene pot van onze stichting worden ongeveer 25 mensen gesponsord. Van vijf mensen hebben 

we, uiteraard na tijdige aankondiging, de sponsoring beëindigd omdat hun noodsituatie gelukkig voorbij was. 

In hun plaats zijn nu 5 andere mensen of gezinnen gekomen die in zeer moeilijke omstandigheden leven. Het 

gaat om bejaarden, zieken en arme onvolledige gezinnen, die door het plaatselijke Tibetaanse bestuur zijn 

voorgedragen. 
 

Sponsor gezocht 

Deze twee jonge monniken zijn vrij kort geleden uit 

Tibet gevlucht. Ze hebben veel geleden door de 

Chinese bezetting. Van hun familie kunnen zij geen 

steun verwachten. Ze zouden een paar jaar gesponsord 

moeten worden, zodat ze hun gezondheidsproblemen 

kunnen overwinnen en studieboeken kunnen 

aanschaffen. 
   

Lobsang Namgyal                   Pema Sangpo 
 

Een nieuwe donateur voor de Dolmastichting met een bijzonder tintje! 

De afgelopen tijd hebben we het extra druk gehad met de oprichting hier aan huis van een  tweedehands 

boekwinkel waarvan de opbrengst volledig wordt gedoneerd aan de Dolmastichting. Vanaf het moment dat 

we ons idee aan vrienden vertelden zijn er massa’s boeken gebracht. Met een gevoel van dankbaarheid en 

plezier is op 18 augustus de winkel geopend waarbij we ons mochten verheugen in de aanwezigheid en het 

optreden van de Tibetaanse zanger Nyima. Vanwege de opening kwamen uitgebreide artikelen in diverse 

kranten waarbij het bestaan van de Dolmastichting dus ook onder de aandacht van vele mensen is gebracht. 

De winkel heeft een toepasselijke naam gekregen: De Boekenboog. De gedachte is via boeken een 

verbindingsboog tussen Nederland en Tibet te vormen.  

U kunt een indruk krijgen van de winkel via de website: www.deboekenboog.nl. Ook kunt u ons vragen een 

boek voor u te zoeken. Doordat er bij de opening niet alleen veel boeken werden verkocht, maar er ook veel 

donaties werden gedaan, kan binnenkort een aanzienlijk bedrag aan de Dolmastichting gestort worden. Het is 

de bedoeling met dat geld een groot deel van een waterpomp voor het bejaardenhuis in Mundgod te 

bekostigen. Daarvoor kregen we onlangs een aanvraag. De kwaliteit van de watervoorziening van het 

bejaardenhuis is onvoldoende geworden en de aangeboorde bron raakt grotendeels opgedroogd door de 

daling van het grondwaterpeil. Er wordt in ieder geval in Mundgod alweer druk gespaard voor de benodigde 

15% eigen bijdrage en we hopen dat we samen met uw donatie de komende maanden de totale som van  

€ 1.700,- bij elkaar kunnen sparen. 
 

Ook al is het nog pas september, we willen u toch alvast herinneren aan de mooie kerstkaart die vorig jaar is 

gemaakt en waarvan we er nog flink wat in voorraad hebben. Het is de afbeelding van het schilderij gemaakt 

door de Tibetaanse schilder Migmar Wangdu getiteld “Last Hope”. U kunt de kaart bekijken op onze 

website, via de homepage onder het kopje “kunst”. Daar ziet U ook de gegevens over de prijs en bestelwijze. 

Natuurlijk hopen we ook dit jaar weer op een goede belangstelling. Wanneer U niet de beschikking hebt over 

internet kunt u ons natuurlijk ook gewoon bellen. 
 

Een mooi eindejaarsgeschenk voor uzelf of voor een ander is trouwens ook de kalender 2008 die we in de 

boekwinkel verkopen. Het is een kalender met prachtige foto’s van Tibet, gemaakt door een Nederlandse 

man die in Lhasa woont en met een Tibetaanse vrouw is getrouwd. Hij werkt daar voor een internationale 

hulporganisatie. De kalender kost € 11,50 inclusief verzending. Een afbeelding en informatie hierover is te 

vinden op de website, homepage onder het kopje “nieuw binnen. Kalender 2008”.  

Afmeting 34 x 24 cm (dichtgevouwen).  Bellen voor informatie kan natuurlijk ook altijd. 

We zijn verheugd dat we de opbrengst mogen gebruiken voor steun aan de Tibetaanse vluchtelingen.  
 

Onlangs ontvingen we een royale gift van een jong stel uit Nijmegen dat hun reis naar Tibet liet sponsoren 

door familie en vrienden. Geweldig dat ze zo wederzijds begrip en steun bevorderden. Hartelijk dank. 
 

En zo ziet u dat er steeds weer nieuwe bronnen worden aangeboord om hulp te kunnen blijven verlenen. 

We willen u bedanken dat u door uw aanmoediging en donaties een voortdurende bron van ondersteuning 

blijft voor de Tibetaanse mensen. 

Graag tot de volgende nieuwsbrief en een fijne nazomer en goede wintertijd toegewenst. 

Tashi Delek 


