
 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2008 

JAARVERSLAG 2008 

Voor u ligt weer het jaarverslag van het afgelopen jaar. 

Het was een bewogen jaar. De Olympische Spelen in China hebben heel wat teweeg gebracht.                 

Het grote voordeel is geweest dat de Tibetaanse kwestie wereldwijd veel aandacht heeft gekregen 

maar verdrietig genoeg zijn er ook veel Tibetaanse mensen gevangen genomen, gemarteld en gedood. 

Wat een offers toch altijd weer…Er was veel onrust, zeker ook vanuit de jongeren, en daaruit is in 

november een belangrijke vergadering ontstaan waarin opnieuw vele grote vraagstukken rondom de 

koers van het beleid zijn bediscussieerd: wat is het doel, welke zin heeft geweldloosheid of moeten er 

toch hardere acties worden gevoerd? Uiteindelijk is men unaniem, jong en oud, toch weer tot de 

conclusie gekomen dat er vast gehouden moet worden aan het beleid van de Dalai Lama: blijven 

zoeken naar een geweldloze oplossing, Tibet blijft een deel van China, met autonomie voor Tibet op 

cultureel en religieus gebied. 

Moedig en geduldig gaat iedereen weer verder. En dat doen wij hier dus ook. Een beter voorbeeld is 

er niet. Ook aan de Dolma is dit allemaal niet ongemerkt voorbij gegaan. Het contact liep moeizaam.                 

Daar tegenover was er hier in Nederland juist extra activiteit. We merkten dat veel mensen met 

bezorgdheid al het nieuws hebben gevolgd. Velen hebben die bezorgdheid omgezet in extra donaties. 

Ruim 20% meer dan de laatste jaren! Heel hartelijk dank daarvoor! U maakt het hierdoor mogelijk 

dat we meer nood kunnen lenigen, meer hulp kunnen bieden. 

Graag vertellen we wat we dit jaar hebben kunnen verwezenlijken. En natuurlijk zijn er ook weer 

nieuwe aanvragen en mooie doelen om naartoe te werken.  

Allereerst de sponsoring. We sponsoren momenteel ongeveer 150 personen en gezinnen. Dat aantal 

groeit heel langzaam. Het totale bedrag dat we uitgeven aan sponsoring is wel wat afgenomen. Dit 

komt omdat we ook kijken naar de behoefte van degene die om sponsoring vraagt. Een gezonde 

monnik heeft minder geld nodig dan een gezin met zieke kinderen. Meer maatwerk dus. Daardoor is 

niet ieder sponsorbedrag gelijk. We proberen steeds de ergste nood te lenigen en kunnen daarbij 

vertrouwen op het advies van een aantal plaatselijke contactpersonen in de kloosters en bij de 

Tibetaanse gemeente. 

En dan de verschillende projecten.  

Lachend draagt dit meisje een tafeltje 

naar haar nieuwe klas. Het weeshuis 

xxxxxxxxx in het Tibet xxxxxxxxxx 

is verbouwd tot kleinere ruimtes. 

Hierdoor is het nu goed te verwarmen 

met de nieuwe kachels die heerlijk 

branden en tafeltjes en stoeltjes om 

aan te werken en te spelen.  
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- Ook voor de aanleg van een nieuw watersysteem in Camp 9 waar we in de vorige nieuwsbrief over        

vertelden, heeft de Dolma het nog benodigde bedrag kunnen overmaken. Alle huisjes hebben nu 

weer voldoende schoon drinkwater.                 

- Er kwam ook een bericht binnen van een nijpend tekort in het renovatiebudget van een 

schoolkeuken in Camp 2. Dat hebben we kunnen aanvullen zodat de peuters en kleuters daar nu een 

goede maaltijd krijgen tussen de middag.                

- Van het Gaden Jangtseklooster kwam het verzoek om een bijdrage in de vernieuwing van de 

zonneboiler van de kloosterkeuken. Met onze storting van € 800 kon deze wens zeer snel worden 

gerealiseerd. Door het gebruik van de zonneboiler kan men besparen op kostbare gasflessen en de 

overvloedige zonneschijn doet de rest!                 

- Voor de school van het Drepung Loselingklooster hebben we een uitbreiding van de bibliotheek 

betaald. Niet alleen boeken in de Tibetaanse taal maar ook Engelstalige boeken over allerlei 

onderwerpen uit de geschiedenis en de literatuur.                

-.Tenslotte hebben we een gift gekregen om een grote koelkast te kunnen betalen aan het Institute for      

Buddhist Dialects in Dharamsala. Dit is de hogeschool met veel interne studenten waar we al jaren 

een hechte relatie mee hebben. 

De uitgaven voor steun bij medische behandelingen zijn behoorlijk toegenomen. Op basis van               

doktersrekeningen dragen we bij in de kosten met een maximum van € 300 per situatie. Door onze 

contactpersoon bij een van de ziekenhuisjes worden patiënten die in een noodsituatie verkeren naar 

ons doorverwezen. Het zijn vaak mensen die door de slechte leefomstandigheden chronisch ziek zijn 

(meestal hepatitis) of een ernstig ongeluk met botbreuken hebben gehad. Ze hebben zich soms zwaar 

in de schulden gestoken om hun behandeling te kunnen betalen. 

En zo hebben we ook het afgelopen jaar weer veel kunnen helpen aan verbetering van 

basisvoorzieningen die zo essentieel zijn voor een goede ontwikkeling van de kinderen en een 

menswaardig leven voor iedereen.  

Nieuwe aanvragen liggen alweer vol verwachting op het bureau. 

Drie nieuwe sponsorverzoeken. Deze mensen hebben allemaal steun gekregen uit onze dokterspot, 

maar een sponsor is hard nodig.  

  

 

 

 

Tsering Lhamo heeft ernstige 

suikerziekte. Haar zoon is 

psychiatrisch patiënt. Ze 

wordt verzorgd door haar 

zus, die daardoor moeilijk 

geld kan verdienen. Ook hier 

zijn er onbetaalde 

doktersrekeningen. 

Tsering Dargyal heeft aids en 

daardoor allerlei kwalen. Hij 

heeft veel schulden en omdat 

hij zijn gezin niet kan 

onderhouden, is hij ook nog 

depressief geraakt. 

  

Lobsang Tashi woont in het 

Gaden Jangtseklooster en 

heeft chronische maag- en 

leverklachten. Hij heeft geen 

familie die hem kan 

ondersteunen. 

 



Nederland-waterland: het lijkt erop of het ook bij de Tibetanen is doorgedrongen dat wij Nederlanders   

gespecialiseerd zijn in waterprojecten. De vernieuwing van het watersysteem in Camp 9 was net 

afgerond of er kwam alweer een nieuwe vraag binnen. Nu voor de aanleg van een nieuwe waterleiding 

in Camp 4. Er wonen meer dan 1000 mensen en ook hier is de nood voor vernieuwing groot. Van de 

totale kosten van bijna € 5000 hebben de bewoners zelf al een groot bedrag van bijna € 1000 bij elkaar 

gespaard. De Tibetaanse regering heeft een subsidie van € 1600 verstrekt. We hopen dat u het mogelijk 

maakt dat we de laatste € 2400 zo spoedig mogelijk aan hen kunnen overmaken. 

In 2005 en 2006 hebben we gewerkt aan de bouw van een woonhuis voor de monniken van het 

Thewo khangsten van het Drepung Gomangklooster. Het is een groep van 36 jonge monniken die uit 

een onherbergzaam deel van Amdo zijn gevlucht. Het klooster gaf hun bij aankomst in Mundgod een 

stukje grond om zelf een huis op te bouwen. Toen ik hen in 2004 ontmoette lag er alleen nog maar 

een overwoekerde fundering en staken er roestige staven uit als basis voor een gebouw. De 

monniken zwierven her en der in kamers.              

Nu staat er dankzij uw hulp een gebouw van 8 kamers en een bijbehorend sanitairgebouwtje. Eén 

kamer wordt als gompa (gebedsruimte) gebruikt en in de andere zeven wonen steeds twee monniken. 

Die hebben nu fatsoenlijk onderdak en kunnen beter studeren. De andere monniken proberen nog 

steeds her en der onderdak te vinden. Ze volgen een systeem waarin er na een jaar gewisseld wordt: 

de monniken die nu in het nieuwe gebouw wonen, maken dan plaats voor de monniken die zwerven, 

zodat ook die een betere kans krijgen om in rust te studeren.          

We willen heel graag deze situatie verbeteren en geld bijeen sparen om het gebouw compleet te 

maken met nog eens elf kamers. De fundering hiervoor ligt er nog steeds. De bouwkosten komen op 

€ 17.600 en daarvan hebben we al een derde gespaard. Het zou prachtig zijn als met uw steun een 

volledig woonhuis verwezenlijkt kan worden. Helpt u mee? 

Het verbeteren van de landbouw houdt onze aandacht. Voor dit zeer omvangrijke project van 

omschakeling naar biologische teelt zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen hebben we al een 

mooi bedrag kunnen reserveren. Er zijn jammer genoeg veel personeelswisselingen ter plaatse 

geweest waardoor het contact hierover zeer langzaam vordert.        

Wanneer ik deze zomer weer naar Mundgod ga dan zal ik zeker ook dit project bespreken zodat ik 

aan u kunt doorgeven hoe het ermee staat. Het blijft belangrijk om ter plekke de situaties te bekijken 

en met de mensen te overleggen. 

  

We hebben een flinke voorraad 

gebedsvlaggetjes! Onlangs bracht één van 

onze sponsors een bezoek aan het Gaden 

Jangste klooster en ze schonk de Dolma 

een grote tas gebedsvlaggetjes om te 

verkopen. Bij ons tweedehands 

boekwinkeltje ten bate van de Dolma 

hebben we ter gelegenheid van Losar, het 

Tibetaanse Nieuwjaar, de vlaggetjes die 

voor de winkel hangen ermee vernieuwd.  

Losar viel dit jaar op 25 februari. Gewoonlijk is het een dag waarop uitbundig wordt gefeest, met 

lekker eten, dansen, gebedsdiensten en het vernieuwen van de Tibetaanse vlaggetjes. Ook worden er 

dan nieuwjaarskaarten verstuurd. Maar dit jaar was Losar een sobere dag. De Tibetanen vulden de 

dag met gebedsbijeenkomsten waarin ze hun landgenoten die vorig jaar zijn gevangen genomen, 

gemarteld of gedood tijdens de opstanden in Tibet, herdachten. Daarom werden er dit jaar ook bijna 

geen wenskaarten verzonden. Maar de vlaggetjes zullen er wel vernieuwd zijn.        

Wilt u ook graag vlaggetjes? Laat het ons weten. Ze kosten € 5 inclusief porto. 

En zo sluit ik met al deze mooie berichten het jaarverslag weer af. De Tibetanen gaan met moed en 



geduld verder. Dat voorbeeld lijkt me mooi om te volgen. Deze zomer zal ik graag alles wat weer 

door uw steun verwezenlijkt is gaan bekijken en de kontakten met de Tibetaanse mensen 

intensiveren. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u met plezier weer nieuwe berichten te kunnen 

vertellen.                      

Een fijne zomertijd en tashi delek!   

                                                     Financieel jaaroverzicht 2008 

Bijdragen 2008 2007 

Giften en sponsorbijdragen                                                             

Uit lijfrenten ontvangen                                                                       

Giften Individueel                                                                       

Boomerang Communicatie B.V.                                                     

Broeders Johannes de Deo                                                                         

St. Nationale Goede doelen test                                                              

Paul Tensen Stichting                                                                    

Marthe van Rijswijckstichting                                                    

Boekwinkel de Boekenboog                                                        

Zen.nl v/h St. Ran-Zen                                                                   

Giften rechtspersonen                                                                         

Rente van de bank                                                                                

Rentes 

Totaal Inkomsten  

€ 59.219,98                                                       

€   5.000,00                                                    

+ -----------------€ 64.219,98                                 

€       600,00                                                       

€       500,00                                              

€         10,00                                                

€    1.000,00                                                      

€    1.877,00                                                     

€    5.643,00                                                

€       600,00                                                 

+ -----------------€ 10.230,00                      

€ 868,75                                                    

------------------ €      868,75 

                         € 75.318,73 

                                                                                                                             

€ 57.028,59   

 

 

 

                              

€  4.315,00                                

 €     480,39 

€ 61.823,98 

Bestedingen   

Individuele sponsoring                                                                      

Individuele medische behandelingen*                                                  

Noodlefabriekje                                                                         

Watervoorziening Camp 9                                                    

Woningverbetering                                                                                

Extra verzorging bejaardenhuis*                                               

Nieuwbouw crèche/kleuterschool Camp 6                                 

Verbetering weeshuis Labrang (Tibet) + Waterpomp                            

Drepung Deyang herdruk zeer oude boeken                                  

Drepung Loseling school bibliotheekboeken                                    

Gaden Jangtse klooster zonneboiler keuken                                

Inrichting crèche/kleuterschool Camp 6                                           

IBD Dharamsala nieuwe koelkast                                               

Voltooiing renovatie keuken crèche/kleuterschool Camp 2                      

Inrichting crèche/kleuterschool Camp 6                                           

Koeien-, ossen- en landbouwproject*                                                                                                          

Totaal projecten                                                                

Overboekingkosten sponsoring                                                  

Overboekingkosten projecten                                                             

Ticket projectcontrole India                                                                                           

Onkosten individueel en projecten                                        

Secretariaatskosten                                                                             

Kamer van Koophandel                                                                

Drukwerk, jaarverslag nieuwsbrief, folders                                        

Porto                                                                                                 

Telefoon en website                                                                       

Onkosten banken                                                             

Stichtingsonkosten                                                                       

Notaris en fiscus i.v.m. schenkingen                                                      

Ten laste/bate van reserveringen                                                                                             

Totaal bestedingen                                                                                

Saldo ultimo 2007                                                                             

Ten bate van reserveringen 

Saldo ultimo 2008                                                                             

Vooruit ontvangen individuele sponsoring                                                         

Vooruit ontvangen voor projecten                                                   

Aangegane verplichtingen                                                                    

Bezit Dolma ultimo 2008 

 € 36.533,50                                                      

€ 3.528,00                                                          

€    612,00                                                   

€ 4.214,00                                                                       

€    480,00                                                       

€    276,00                                                     

€ 4.275,00                                                      

€ 3.100,00                                                           

€ 2.125,00                                                     

€    565,00                                                         

€    793,00                                                   

€ 1.050,00                                                 

€    840,00                                                 

€    416,00                                                     

€    706,00                                                        

€ 1.865,00                                                

+----------------€ 24.845,00                                

€    960,75                                                 

€    128,25                                                         

€        0,00                                                 

+----------------€   1.089,00                              

€      80,32                                                 

€      27,00                                                 

€    140,50                                                 

€    545,43                                                 

€    269,00                                                  

€    100,94                                                 

+ ---------------€  1.163,19                                         

€ 0,00                                                         

-----------------€  11.688,04                                                                

-----------------€  75.318,73                       
€ 29.165,50                                                       

€ 11.688,04                                             

+---------------€ 40.853,54                         

€ 12.462,38                                                 

€ 28.391,16 

 € 40.853,54                                              

€ 0,00  

€ 37.161,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 16.452,50 

 

                      

€ 2.029,26 

 

 

 

€   1.202,65            

€      211,59       

€   4.766,48        

€ 57.057,50           

€ 29.165,50 

 

                                 

€ 29.165,50            

€ 0,00 

Met * gemerkte projecten lopen door in 2009 


