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JAARVERSLAG 2007 

 

Na mijn intensieve projectbezoek aan India stuur ik u hierbij met plezier mijn verslag van wat er met uw 

hulp weer tot stand is gebracht in de Tibetaanse gemeenschap.  

Ook in 2007 zijn er weer veel giften binnengekomen, zelfs iets meer dan in 2006. Hierdoor bleven we in 

staat hulp te bieden waar het nog steeds hard nodig is.  

De belangrijkste doelen voor 2007 hebben we dan ook kunnen verwezenlijken! 

Hartelijk dank aan alle trouwe donateurs en hierbij zeker ook een welkom aan de nieuwe donateurs die 

zich soms op een verrassende manier bij ons aanmelden! 

 

Het aantal sponsoringen bleef zowat gelijk. Enkele sponsoringen konden beëindigd worden waardoor we 

in staat waren aan nieuwe sponsorverzoeken tegemoet te komen. Gelukkig was het daardoor mogelijk 

om de ernstigste situaties te ondersteunen.  

Natuurlijk zijn er weer vele medische kosten betaald: o.a. medicijnen ter bestrijding van ziekten als 

hepatitis B, maagproblemen en de veel voorkomende tbc. Bijdragen aan operaties aan ogen, heup en een 

gecompliceerde beenbreuk. 

 

Wat heb ik allemaal bezocht? 

Dan mijn bezoek aan het bejaardenhuis. Dat is een bijzonder verhaal! 

Het was de bedoeling te gaan overleggen hoe het waterprobleem opgelost zou kunnen worden. De eerste 

pogingen om water te boren, door de Dolma bekostigd, waren namelijk mislukt omdat er rond het 

bejaardenhuis geen water meer op een bereikbare diepte te vinden is.  

Het bleek noodzakelijk een nieuwe poging te ondernemen, een heel stuk verwijderd van het 

bejaardenhuis. Naast het vereiste bedrag voor een nieuwe boring zouden er dus ook flinke kosten 

bijkomen om het water via een extra buizenstelsel van de nieuwe bron naar het bejaardenhuis te pompen. 

Dit betekende dat er nog een aanzienlijk bedrag door ons bijgelegd zou moeten worden. 

Toen gebeurde er iets bijzonders. De Dalai Lama was in januari in Mundgod aanwezig om diverse 

gebouwen in te zegenen en ook om een aantal dagen les te geven. (Daar ging ik natuurlijk ook naartoe.)  

 

De nieuwe kleuterscholen annex 

dorpshuis in camp 9 en in camp 

6 zagen er mooi uit. De mensen 

en kinderen hebben weer voor 

heel wat jaren een goed 

onderkomen. Wat wel erg opviel 

was dat er in beide gebouwen 

haast geen meubilair staat en dat 

er heel weinig lesmateriaal voor 

de kinderen is. We willen dat 

graag nog aanvullen, zodat de 

lokalen ook optimaal gebruikt 

kunnen worden. 

 

 



 

In zijn spaarzame “vrije tijd” bezocht hij ook nog veel mensen. 

En net voor ik het bejaardenhuis bezocht, was de Dalai Lama er op bezoek geweest. Toen hem het 

waterprobleem werd uitgelegd, heeft hij het benodigde geld meteen geschonken! 

Hij vond het absoluut noodzakelijk dat de bejaarden schoon drinkwater hebben.  

Dus het project van de watervoorziening is door de Dolma gestart en door de Dalai Lama afgerond. Een 

mooie samenloop van omstandigheden! 

 

Tot mijn schrik bleek de verzorging van de ongeveer 135 bejaarden in handen van slechts drie helpsters. 

Daardoor kan de noodzakelijke zorg lang niet altijd gegeven worden. De loonkosten van een 

gekwalificeerde kracht bedragen € 23 per maand. Het zou mooi zijn wanneer er een uitbreiding kan 

komen van de hulp. Wij hopen dat er iemand onder u is die deze personeelsuitbreiding wil sponsoren.  

 

Ook werd mijn aandacht gevraagd voor een gevaarlijke situatie bij een andere waterpomp-installatie die 

in 2003 door de Dolma is gefinancierd voor het Drepungklooster. De installatie doet het gelukkig nog 

prima, alleen blijken de moessonregenbuien tegenwoordig zo heftig dat het pomphuisje soms 

gedeeltelijk onder water komt te staan. Het gevaar van kortsluiting is dan aanzienlijk. Om het huisje met 

schakelpaneel hoger te zetten is een bedrag van ongeveer € 400 nodig. We willen ons daarvoor inzetten.  

 

Het Nechung staatsorakel had altijd een eigen klooster in Tibet. Dit stond in Drepung, net buiten Lhasa. 

Voor belangrijke beslissingen wordt het orakel steeds geraadpleegd. In trance worden dan belangrijke 

boodschappen doorgegeven. 

In Mundgod is in het Drepung-complex opnieuw een klooster voor het staatsorakel gebouwd en dit werd 

door de Dalai Lama ingezegend. Een bijzondere gebeurtenis waarbij ik aanwezig mocht zijn. 

De abt van het klooster, die de boodschappen van het orakel in trance doorgeeft, heeft gevraagd of wij 

hulp willen bieden bij de opbouw van de belangrijke bibliotheek. Want ook de oude boeken zijn door de 

Chinese bezetters haast allemaal verbrand. De abt wil graag een belangrijke tekst van de vijfde Dalai 

Lama opnieuw laten drukken. Deze tekst is alleen nog in zeer slechte staat in de bibliotheek van de Dalai 

Lama aanwezig. Het plan is om de tekst te reconstrueren, over te schrijven en te laten drukken. 

Omdat het staatsorakel een belangrijke pijler is van de Tibetaanse cultuur, willen wij deze hulpvraag 

ondersteunen. 

 

Zowaar een noodle-fabriekje aan huis…… 

De Tibetanen eten graag noodles: deegwaren. Bij de 

hoofdmaaltijd of in de soep. En ik stuitte zowaar op een 

noodle-fabriekje waar twee mensen werkzaam waren. Er 

wordt op zeer primitieve manier gewerkt; alles gaat met 

de hand en het werk is daardoor zeer zwaar. Op het 

ogenblik kan maar in een gedeelte van de vraag naar 

noodles worden voorzien. Met flink wat overleg en een 

“deeglijk” onderzoek hebben we samen een overzicht 

gemaakt van de apparaten die nodig zijn om er een goed 

werkend bedrijf van te maken. Hierdoor kunnen nog 

twee mensen extra een baan krijgen en wordt het noodle- 

aanbod flink vergroot. Een stapje verder op weg naar zelfvoorziening.  

Specificatie van de benodigde apparaten: 

Een motor om de persmachine aan te drijven: € 85, een deegmixer: € 500, een droogmachine: € 600 en 

de elektrische installatie aanpassen: € 30. 

We hebben met de fabrikanten afgesproken dat we de helft van deze kosten zullen doneren. Doordat de 

vooruitzichten van dit bedrijf gunstig zijn, kan de andere helft via een microkredietlening door henzelf 

gefinancierd worden. 

 

 

  



Naast hartelijke ontmoetingen waren er ook verschillende schrijnende 

situaties. Zoals na ieder projectbezoek is er weer een lijst mee naar huis 

gekomen met aanvragen voor medische behandelingen en sponsoring.  

 

 

Dit is Tenzin Sungrab, hij is bijna vier jaar oud en halfzijdig verlamd. 

Ook kan hij niet praten. Zijn ouders zijn zeer arm en hebben geen vaste 

baan. Wij zoeken een sponsor voor hem. Er is gelukkig al een donatie 

toegezegd om een looprek voor hem te laten maken. 

 
 

Binnenkort gaat een GROOTS project van start dat wordt aangestuurd door de Tibetaanse regering. 

Bij zijn bezoek heeft de Dalai Lama diverse keren benadrukt dat de tijd nu daar is om “buiten de 

kloosters” te gaan kijken en meer aandacht te gaan geven aan de burgerbevolking die in de dorpjes leeft. 

Het streven is de landbouw te bevorderen zodat de mensen meer kunnen voorzien in hun eigen 

voedselbehoefte. Vanuit de zorg voor mens, dier en milieu wordt begonnen met het invoeren van 

biologische landbouw. Daardoor zal het niet meer nodig zijn kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen te kopen. Bovendien worden de boeren zo ook onafhankelijker. Er is besloten om 

in Mundgod om beurten alle 9 dorpjes om te laten schakelen. Een groot project van meerdere jaren 

waaraan de Dolma graag wil meewerken!  

Zowel met de plaatselijke overheid als het ministerie heb ik hierover intensief overleg gehad en men 

heeft mij het uitgebreide plan van omschakeling voorgelegd. Het streven is om in een periode van 3 jaar 

zover te komen dat een eko-keurmerk kan worden uitgegeven. De helft van de productie zal voor eigen 

gebruik zijn en de rest kan verkocht worden. Via deze verkoop kunnen de boeren de leningen die ze 

voor deze omschakeling zijn aangegaan weer afbetalen. 

Per dorp is een investering nodig van ongeveer € 45.000. Een zeer flink bedrag dus. Daarom gaan we 

naast de steun van onze donateurs ook de hulp inroepen van grotere organisaties. Daar is al een start mee 

gemaakt en natuurlijk is het fijn als u hiervoor nog tips kunt geven. 

Wat zou u kunnen bijdragen? 

Zonder van dit project te weten, had de Dolma al een start gemaakt via de koeien die door u zijn 

gedoneerd! De aandacht zal nu meer gericht worden op het voorgelegde plan. Dat houdt in dat er nu 

meer vraag is naar ossen en werkkoeien, een soort dat minder melk geeft, aanzienlijk goedkoper is, maar 

zeer sterk en dus ook kan “werken.” Met het geld dat nog in de koeienpot zat, hebben we meteen al 22 

van deze koeien kunnen betalen. 

Een greep uit de onderdelen van het landbouwproject (de prijzen zijn per stuk): ossen en werkkoeien: € 

72, kleine hakselaars: € 11,50, sproeiapparaten:  € 21,50, tonnen en gieters: € 8, zaaimachines: € 43, 

biologische zaden: € 22 per hectare, bouwmaterialen voor compostbakken: € 58. Deze bedragen zijn 

85 % van de feitelijke kosten, de rest wordt door de boeren zelf gefinancierd. 

 

De grote stimulator van dit project is de Tibetaanse minister-president Samdong Rinpoche. Hij is de 

eerste gekozen regeringsleider, nadat de Dalai Lama zijn regeringsverantwoordelijkheid had 

overgedragen. Ook is hij de minister van binnenlandse zaken en daarmee verantwoordelijk voor de 

economische ontwikkeling van de vluchtelingengemeenschap. Het is een man met een groot hart voor 

zijn volk. Het was voor mij een verheugend moment om hem onverwacht in Dharamsala te ontmoeten. 

 

Naast alle bijzondere ontmoetingen was het hoogtepunt van de reis de handdruk die ik van de Dalai 

Lama kreeg. Ik voel deze als extra stimulans om samen met u het werk van de Dolma voort te zetten. Ik 

hoop dat ik via deze nieuwsbrief mijn inspiratie aan u heb kunnen doorgeven en wil u namens de 

Tibetaanse mensen bedanken voor uw bijdrage. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Frans de Reeper  

 



 


