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Met extra plezier heb ik deze keer de nieuwsbrief geschreven. Ik ben net een maand terug uit India en mijn 

hoofd gonst nog van de verhalen. Het duurde langer dan anders om weer “thuis te komen” en de draad hier 

weer op te pakken, omdat ik deze keer nog veel meer mensen heb gesproken dan bij de eerdere reizen.   

Graag wil ik een moment stilstaan bij het feit dat de Dolma-Stichting nu al 20 jaar hulp biedt aan de 

Tibetaanse vluchtelingen. Er is veel tot stand gebracht en dat mag best even in het zonnetje worden gezet! 

Met grote inzet heeft Noortje Toetenel in 1989 een start gemaakt met de oprichting en zij heeft het eerste 

jaar al meteen een fantastisch bedrag van f 22.542 (ruim € 10.200) ingezameld. En daar is in de loop der 

jaren heel wat bijgekomen!                                                                                                                                               

In 2004 heb ik haar werkzaamheden overgenomen en dankzij uw donaties kunnen er voortdurend 

verbeteringen aangebracht worden in de nog steeds moeizame leefomstandigheden van de Tibetaanse 

mensen. Er is in die 20 jaar door u een totaalbedrag gegeven van ruim € 1.300.000! En daarmee is er  

enorm veel verwezenlijkt. Natuurlijk een te lange lijst om alles te benoemen maar ik kan u verzekeren dat  

het voor de Tibetaanse mensen een grote HULP en TROOST is te weten dat er vele mensen zijn in 

Nederland, u dus, die hen niet vergeten en blijven steunen. 

En het blijft ook zo nodig, want er waren deze 

keer enorm veel mensen die om hulp vroegen. 

Dikwijls was ik aan het eind van de dag 

uitgeput van het nauwkeurig luisteren en van 

het uitzoeken of, en op welke manier de Dolma 

hulp kan bieden. Daarnaast zijn natuurlijk de 

projecten bezocht, zowel degene die afgerond 

waren als de nog lopende.   
 

             Gelukkig is er goede hulp bij het vervoer en vertalen. 

De echo’s van de protesten van vorig jaar klinken nog duidelijk door in Mundgod en Dharamsala. Op 

allerlei plekken hangen posters van Tibetanen die door de Chinezen gevangen genomen zijn tijdens 

demonstraties. Een triest gezicht. Eén van hen is Lobsang Wangchuk, een monnik van het Gaden Jangtse 

klooster in Mundgod. Tijdens de woelige periode verbleef hij bij zijn familie in Kham, het zuidoosten van 

Tibet. Hij deed mee aan demonstraties en protesteerde door leuzen te roepen als “Tibet vrij,” “Lang leve 

de Dalai Lama” en “Eenheid voor de Tibetanen”. Ook had hij een foto van de Dalai Lama bij zich, wat 

streng verboden is in Tibet. Tijdens een demonstratie zijn vier mensen gedood en  is hijzelf gevangen 

genomen. Het is onbekend waar hij nu, anderhalf jaar later, is gebleven.  

Ook sprak ik met de non Dolma Yangzom.  Zij heeft 

vier maanden meegelopen in protestmarsen in noord-

India. Ze is dichtbij de grens gevangen genomen door 

de Indiase politie en heeft twee weken vast gezeten tot 

ze werd vrijgekocht. Daarna is ze naar New Delhi 

gegaan en heeft daar meegedaan aan een honger-

staking. Een paar jaar geleden heeft ze tbc gehad en 

haar gezondheid heeft door haar moedige acties een 

forse duw achteruit gekregen. Gelukkig is ze, dankzij 

haar sponsorgeld, in de gelegenheid zich goed te laten 

behandelen. Daar is ze heel erg dankbaar voor . 
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We hebben de laatste tijd erg veel projecten kunnen realiseren. 

-De waterleiding voor Camp 4 en 9 zijn uitgebreid en verbeterd. Dit ligt natuurlijk onzichtbaar onder de 

grond en kon ik niet controleren. Maar toen ik aan de bewoners vroeg of ze hun hand wilden opsteken als 

ze vonden dat ze nu veel makkelijker aan goed drinkwater konden komen, vlogen alle handen de lucht in!                  

-Nieuwe  meubeltjes en speelgoed voor de crèche en kleuterschool van Camp 6 en 9 zijn aangeschaft. De 

lege lokalen zijn nu gevuld en de kinderen hebben betere omstandigheden om zich te ontwikkelen. Ik trof 

een hele blije groep kinderen aan met zeker zo blije leidsters.                                                                                           

–Een belangrijk studieboek is door het Deyangklooster in een grote oplage herdrukt en dus voor veel 

monniken weer beschikbaar.                                                                                                                                    

–Een microscoop is aangeschaft voor de Gaden Jangtse kliniek. 

 

 

 

 
Met de bijdrage van de Dolma kon de zonneboiler 

vernieuwd worden voor de keuken van het Gaden 

Jangtseklooster, waar voor ongeveer 1.800 

monniken gekookt wordt. 

Voor het Jeugdcongres werd een stroomgenera- 

tor gekocht om een ongestoord verloop van 

hun culturele manifestaties mogelijk te maken 

 

-Tijdens mijn verblijf in het Drepungklooster zijn met een aannemer gesprekken gevoerd over de afbouw 

van het woonhuis voor de Thewomonniken. Gelukkig paste de prijs in ons financiële plaatje. Er moest 

uitgegaan worden van de fundering die er al meer dan zeven jaar ligt! De aannemer is intussen begonnen en 

de vloer is al gestort. Door een toezegging van een subsidie van  € 4.700 hebben we de financiering van dit 

project rond kunnen krijgen. Hartelijk dank aan de gulle gevers! 

 

-Het project om de landbouw op biologische manier te gaan bedrijven is ondertussen gestart in twee van de 

negen dorpen. We hebben hieraan bijgedragen door een donatie voor de aanschaf van koeien en 

landbouwgereedschap. Onze volgende stap is te onderzoeken of we in Nederland subsidie kunnen krijgen 

om de omschakeling van een of meerdere dorpen te financieren. Hiervoor hebben we een officieel verzoek 

van de Tibetaanse regering nodig. Dat is momenteel in behandeling en daar wachten we nu op.  

 

-Ons project in Tibet zelf, xxxxxxxxxx, loopt ook goed. In een afgelegen dorp in de buurt van Labrang 

wordt hard gewerkt aan de verbetering van de watervoorziening. De verwachting is dat het dit jaar klaar zal 

zijn. 

 

De aanvragen voor steun bij medische behandelingen blijven maar toenemen. De mensen leven er toch in 

uiterst moeizame omstandigheden, zowel materieel als psychisch. Tibetaanse medicijnen zijn voor de helft 

gratis, maar bij een hoge doktersrekening moeten mensen geld lenen, want er is in India geen betaalbare 

ziektekostenverzekering. Veel zieke mensen werden bezocht, maar gelukkig ontmoette ik ook verschillende 

mensen die dankzij de medische behandeling weer genezen waren. 

Ook nu weer ligt er een reeks nieuwe dringende aanvragen:  

De kosten vanwege een onverwachte keizersnede in een Indiaas ziekenhuis en de kosten voor de operatie 

om een klompvoet te herstellen.  

Medicijnkosten voor meerdere mensen met tbc. Bij tbc in de derde graad moeten er lange tijd zeer dure 

medicijnen gebruikt worden.  

Verschillende patiënten met suikerziekte, hepatitis en maagproblemen die om hulp voor medicijnkosten 

vroegen.  

De kosten voor onderzoek bij een monnik die een spraakgebrek heeft.   



Uw hulp is weer heel welkom! 

 

De oproepen die we in de vorige nieuwsbrief deden voor nieuwe sponsoringen, zijn gelukkig allemaal 

opgepakt door nieuwe sponsors. De betrokkenen zijn er erg blij mee.                                                                                  

Maar de moeilijke financiële omstandigheden in Nederland worden nu ook zichtbaar in het Dolmabestand. 

Mede door ziekte en overlijden van sponsors is het aantal gesponsorde Tibetaanse mensen aanzienlijk 

afgenomen. De mensen van wie de sponsoring vervallen is zijn daarom, waar het maar mogelijk was, 

bezocht om hun huidige situatie te bekijken. We geven de mensen die in de benardste situatie zitten nog wel 

steun, maar we kunnen hen niet beloven dat we dat jaren lang blijven doen.  

 

De volgende schrijnende sponsoraanvragen brengen we onder uw aandacht: 

 

Pema Tashi heeft een hersenbloeding gehad en kan niet 

meer lopen en praten. Ze heeft daarnaast tbc en diabetes. 

Een hele zware situatie. Haar man heeft een klein stukje 

land maar de oogst is niet voldoende om van te leven. Ook 

woont er nog een kind thuis. Ze hebben al twee grote 

leningen bij verschillende banken maar moeten nog vaak 

geld lenen om simpelweg eten van te kopen. Een bedrag 

van € 25 euro per maand zou hun leven een stuk 

dragelijker maken. 

      

 

Dit zijn de kinderen en vader van Tsering Youdon. Zij 

is door haar man verlaten en hij heeft al hun geld 

meegenomen. Ze is toen met haar kinderen bij haar 

vader ingetrokken. Die kan haar niet ondersteunen 

omdat hij zelf hoge leningen heeft vanwege dokters- 

kosten. Ze probeert wat geld te verdienen bij de ver- 

koop van truien in een Indiase stad. Met € 25 in de 

maand hebben zij weer een menswaardig bestaan.                   

Tsewang Namgyal heeft tbc 

en is HIV-positief. Zijn 

vrouw probeert op straat en 

in de kloosters wat te 

verdienen door eten te 

verkopen dat ze zelf thuis 

heeft bereid.  Ze hebben twee 

kleine kinderen. Bij de 

banken hebben ze veel geld 

geleend. Met € 25 per maand 

zouden ze uit de ergste nood 

zijn.   

Geshe Jampa was 

jarenlang leraar aan de 

kloosterschool. Een 

paar jaar geleden kreeg 

hij een hersenbloeding 

waardoor hij halfzijdig 

verlamd is geraakt en 

amper kan spreken. Hij 

heeft maandelijks € 20 

voor medicijnen nodig. 

 

 

Dan wil ik graag een aantal nieuwe urgente projecten aan u voorstellen. 

Het toiletgebouwtje van de crèche/kleuterschool en dorpshuis van camp 3 

bleek totaal vervallen te zijn. De kleintjes doen nu hun behoefte op het 

grasveld naast de school! Daar grazen ook nog wat koeien, dus een 

onfrisse bedoening en grote kans op ziektes. De totale kosten van een 

nieuw toiletgebouwtje bedragen ruim € 1.800 waarvan de mensen zelf     

€ 350 gaan proberen in te zamelen. Het zou mooi zijn als we dit kunnen 

gaan bekostigen. 

 

In de Gaden Jangtsekliniek werkt een Indiase tandarts, samen met twee Tibetaanse mondhygiënisten. Er 

staan twee behandelstoelen, waarvan er één eigenlijk onbruikbaar is. Om dit goede team beter te laten 



werken willen we graag geld doneren voor een nieuwe behandelstoel. Deze kost met bijbehorende 

apparatuur bijna € 1.800. De kliniek probeert uit eigen middelen € 270 bij te dragen.  

  

In camp 8 bleek de keukeninventaris van de 

crèche/kleuterschool uiterst miniem. De moeders 

maken bij toerbeurt zelf een warme lunch voor de 

kinderen. Een fatsoenlijk eenvoudig fornuis en 

kasten waarin de voorraad buiten het bereik van 

ongedierte kan worden bewaard, zijn nodig. De 

kosten hiervan bedragen bijna € 1.400 waarvan de 

mensen zelf  € 200 gaan inzamelen. 

Bij camp 3 staat de centrale crematieplaats. Deze trof 

ik in zeer slechte staat aan. Het aarden pad ernaar toe 

was één grote modderpoel en de vloer van het 

gebouwtje zelf zit vol gaten. Het opknappen ervan 

kost € 700 en het Tibetaans Jeugd Congres heeft aan-

geboden dit te gaan regelen. Deze vereniging zorgt 

o.a. voor de crematie van bejaarden die geen familie 

meer hebben. 

Dit zijn de projecten waar we de komende tijd voor willen gaan sparen. Helpt u mee? 

 

Na mijn bezoek aan Mundgod ben ik naar Dharamsala vertrokken. Daar bezocht ik diverse regerings- 

functionarissen en ook de voorzitter van het Tibetaanse parlement-in-ballingschap, Pempa Tsering. 

Tijdens ons gesprek bleek hij erg enthousiast over de hulp die we vorig jaar in Labrang in Tibet zelf 

hebben gegeven. Weet u het nog? We hebben daar een weeshuis op laten knappen en goed bruikbare 

klaslokalen laten maken met verwarming en meubilair erin. De Dalai Lama en de Tibetaanse regering 

geven aan onderwijs de hoogste prioriteit. “Een dag geen onderwijs, is een verloren dag” zo zei hij tegen 

mij. We gaan kijken hoe we onze hulp aan dit schooltje in de toekomst voort kunnen zetten zodat de 

Dolma ook in Tibet zelf actief is bij het ondersteunen van goed onderwijs. 

 

Sinterklaas en kerstmis staan over een paar maanden al weer voor de deur. Is een pakje met gebeds- 

vlaggetje om goede wensen de wereld in te sturen niet een mooi geschenk? We hebben er nog veel van in 

voorraad. Ze kosten inclusief het verzenden € 4. 

Van cineaste Clementine Ederveen kregen we het verzoek u te informeren over haar nieuwste film 

“Kindness, a letter from Tibet.” Deze draait op 4 oktober in de Balie in Amsterdam, om 14.30 uur. 

En zo wordt al 20 jaar lang deze halfjaarlijkse nieuwsbrief verstuurd.  Het is geen reden voor een feestje 

want het zou mooier geweest zijn als de Tibetaanse mensen al lang weer in vrijheid terug waren gegaan 

naar hun geliefde Tibet. Het zou mooier zijn als de Dolma niet meer hoefde te bestaan.  Maar zo is het 

dus nog niet. Voor heel veel mensen in Mundgod en ook daarbuiten is de Dolma een begrip geworden en 

een belangrijke ondersteuning in hun moeilijke situaties.                                                                                      

En dat kan alleen maar dankzij de vele gulle donateurs. Ik hoop, samen met het bestuur, dat we met elkaar 

zo lang als het nodig is, voor de waardevolle Tibetaanse samenleving kunnen blijven werken. 

Namens de Tibetaanse mensen dank ik u via de mooie bijgesloten foto.    Tashi Delek 

  WEBMASTER GEZOCHT.                                                                                                                    

  Onze huidige webmaster heeft een paar jaar geleden met veel enthousiasme een mooie website opgezet. Hij 

wordt goed bezocht en levert regelmatig nieuwe contacten en donateurs op. Hij blijkt dus belangrijk!  

Nu heeft zij sinds een half jaar nieuwe bezigheden en ligt het bijwerken van de website stil. Ook is het 

programma verouderd en is het tijd voor een nieuw. Vanzelfsprekend krijgt u alles aangeleverd en het meeste 

kan via de computer gedaan worden. De woonplaats is dus geen belemmering. 

  WIE KAN ONS HIERMEE HELPEN? We hopen op een mailtje of telefoontje! 


