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JAARVERSLAG 2009 

 

Met een extra blij gevoel komen we u de nieuwsbrief brengen. We zijn dit keer ietsje later omdat we hebben 

moeten wachten op belangrijke brieven van de Wilde Ganzen en het N.C.D.O.( Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) met daarin een verheugend bericht! We hebben grote 

plannen gemaakt voor de komende 12 maanden en daarover vertellen we u graag meer in een extra pagina. 

Maar natuurlijk eerst ons jaarverslag.  

 

Ondanks de financiële crisis hebben we –vooral door giften van diverse organisaties- onze inkomsten op peil 

kunnen houden. U bent ons blijven steunen en daarvoor extra dank. We zijn heel blij met alle plezierige en 

positieve contacten met de donateurs en bedanken u voor uw betrokkenheid en vertrouwen, dat is echt heel 

stimulerend. Van de kant van de Tibetanen krijgen we altijd veel dankbaarheid en waardering en die delen we 

graag met u. 

 

De uitgaven voor individuele sponsoring zijn behoorlijk gestegen en dat is vooral gekomen omdat we uit de 

algemene middelen van de Dolma hebben geput om toch een aantal zeer zware situaties te helpen. Ook hebben 

we dit jaar 15 projecten kunnen verwezenlijken en het bedrag dat daaraan werd besteed, was aanzienlijk groter 

dan dat van het jaar ervoor. Gelukkig was dat mogelijk doordat we onze reserves konden aanspreken. Ook nu 

kunnen we nog aan al onze verplichtingen (= beloftes) voldoen.  

Wat altijd weer terug komt zijn de uitgaven voor medische voorzieningen. Medicijnkosten werden betaald voor 

twee tbc-patiënten en voor iemand met een medicijnvergiftiging. Bijdragen zijn overgemaakt voor de kosten 

van een hernia-operatie, een galsteenoperatie en een oogoperatie. Een oude geshe kreeg knie-operaties en zijn 

sponsor en de Dolma hebben deze samen betaald. Ook werd een apparaat om bloed te analyseren geschonken 

aan de Gaden Jangtse kliniek in Mundgod.  

 

Wat is het laatste halfjaar verwezenlijkt?                                                                                                                           

 

 

 

 

 

We konden het project om een waterleiding aan te 

leggen naar een klooster in xxxxx  xxxx   xxxxxxx 

afronden. 

De monniken hebben nu goed drinkwater en hoeven 

geen gevaarlijke steile bergwanden meer af te dalen 

naar een modderstroompje om ongezond water naar 

boven te sjouwen. 

 

 

 

 

 

De tweede fase van de bouw van het huis voor de monniken van het Thewo khangtsen in het Drepung klooster 

is zowat afgerond. De monniken kijken er naar uit om de elf nieuwe kamers te betrekken. Dit betekent dat zij nu 

allemaal een dak boven hun hoofd hebben en al  hun energie kunnen besteden aan studie. Veel van hen willen 

daarna weer terug naar hun geboortestreek in Tibet om les en steun te geven aan de mensen daar. 

 

 

 



  

 

Op onze oproep voor vernieuwing van de 

keukeninventaris van de crèche-kleuterschool 

in camp 8 meldden zich donateurs die dit op 

zich wilden nemen. Het geld is meteen 

overgemaakt en de keukeninventaris is met een 

ceremoniële maaltijd in gebruik genomen. 

Geweldig!    

 

 

Bij de crèche-kleuterschool in camp 3 is het 

nieuwe toiletgebouwtje ook al in gebruik 

genomen. Dit is gesponsord door de Marthe 

van Rijswijckstichting. We hebben er nog geen 

foto van ontvangen. 
 

   Zoals wij een lint doorknippen, leggen de Tibetanen een katag neer. 

 

Ook de entree van de crematieplaats 

konden we laten verbeteren met de 

verschillende giften die er van u 

binnenkwamen. Er ligt nu een 

behoorlijke inrit en de modderpartijen 

behoren tot het verleden. 

 

Er was door zelfwerkzaamheid van de 

leden van het Jeugdcongres zelfs nog 

geld over om de andere crematieplaats in 

het vluchtelingenkamp te verbeteren. 

 

Er is ruim € 1.000 besteed aan meubilair voor een klaslokaal van het Drepung Loselingklooster in Mundgod. 

Dit bedrag kwam grotendeels uit een donatie van een 40-jarig huwelijkscadeau! 

 

Intussen hebben we contact gekregen met monniken die na hun studie in India weer naar Tibet zijn 

teruggekeerd. Ze zitten in het uiterste noordoosten, vlakbij de geboorteplaats van de Dalai Lama. Er is onlangs  

€ 400  naar hen overgemaakt voor bescherming tegen hepatitis, een infectieziekte die daar de kop op steekt en 

die is meegenomen uit India. Het is heel inspirerend om op deze manier een concrete bijdrage te kunnen leveren 

aan het behoud van de  cultuur en religie in Tibet zelf. 

 

Een bijzondere “match” kwam tot stand bij een aanvraag afgelopen december. De leiding van de basisschool in 

camp 6 stuurde ons een brief met het verzoek om de warme maaltijden voor de leerlingen te bekostigen. Het 

ging om een bedrag van ongeveer  € 1.500. En diezelfde dag kregen we een gift van precies hetzelfde bedrag! 

Mooier kan haast niet! Nu krijgen zeventig  kinderen een jaar lang iedere schooldag warm eten! 

 

En wat vindt u van deze bijzondere donatie: een grote verzameling ongebruikte Nederlandse postzegels in 

guldens. De zegels hebben nog steeds hun waarde en we kunnen ze te gelde maken bij onze verzendingen. We 

hoeven voorlopig geen postzegels meer te kopen!  

 

Met al deze projecten en bijzondere giften hebben we dus een mooi jaar kunnen afsluiten. Maar we kunnen niet 

stil gaan zitten want nieuwe verzoeken liggen alweer op het bureau! 

 

1) Het wordt zo’n beetje traditie dat de Dolma gevraagd wordt om problemen met de watervoorziening op te 

lossen. Dit keer heeft Camp 6 een verzoek ingediend. Ook daar is de waterleiding verouderd en niet meer 

toereikend voor alle bewoners. De mensen leveren zelf weer een belangrijke bijdrage, want ze betalen 40% van 

de kosten. Ook voor Camp 6 willen we het resterende bedrag van € 4.000  proberen bijeen te krijgen. Helpt u 

hieraan mee?    

2) Afgelopen zomer vroeg Pempa Tsering (de voorzitter van het parlement-in-ballingschap) om onze 

inspanningen in Tibet te vergroten en extra aandacht aan het onderwijs te besteden. We hebben geprobeerd hier 

invulling aan te geven door met onze contactpersoon ter plekke de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw 

van een  school die daar hard nodig is. Helaas kregen we onlangs een dringende mail van hen om dit project te 

stoppen.  De Chinese overheid is momenteel alert op projecten die met buitenlands geld zijn bekostigd. Deze 

worden direct buiten gebruik gesteld. Hiermee verder gaan heeft dus geen zin.  



  

 

 

 

Daarop kregen we een lijstje van een aantal leerlingen die dringend een 

financiële ondersteuning nodig hebben om verder te studeren.  

We hebben besloten de kosten van de studie van een zeer ijverige leerling te 

gaan sponsoren. Als Dolma hebben we nooit studiebeurzen gegeven omdat 

we vinden dat deze kostbaar zijn en maar aan één persoon ten goede komen. 

Maar om aan de vraag van Pempa Tsering te voldoen, maken we dit keer 

een uitzondering. Onze keus is gevallen op xxxxx. Zijn ouders zijn erg arm 

en het is xxxxx  droom om advocaat te worden!  

Dat zou wat zijn: ouders die nog geen letter kunnen lezen en een zoon die 

advocaat wordt.  

Hij is een harde werker en erg gemotiveerd om later zijn lotgenoten te 

kunnen helpen. De studiekosten zijn de eerste drie jaar € 32,50 per maand. 

Het zou mooi zijn als we dat met uw bijdrage kunnen verwezenlijken. 
 

 

3) Dan ligt er hier een prachtige hoeveelheid quilts en kinderkleertjes ter verzending klaar. Een grote groep 

creatieve vrouwen heeft ze gemaakt met de speciale intentie om Tibetaanse kindertjes warmte te schenken. 

Eigenlijk is het ons beleid geen goederen te verzenden, maar voor deze bijzondere gift maken we een 

uitzondering. We hebben diverse adressen in India en Tibet waar dit meer dan welkom zal zijn. Helpt u mee de 

kosten van verzending te betalen?  

 

Ook zijn er urgente sponsoraanvragen binnengekomen: 

 

 

 

 
Dit is Dawa Dolma. Haar familie heeft het erg zwaar. 

De vader heeft een ernstige vorm van diabetes en zeer 

waarschijnlijk ook tbc. Om de vele behandelingen te 

betalen zijn er hoge schulden gemaakt. Het weinige 

geld dat binnenkomt wordt verdiend door Karma 

Dolma, de moeder. In de winter is ze lang van huis 

om truien te verkopen en in de zomer werkt ze op het 

land. De leefomstandigheden voor de kinderen zijn 

zeer slecht. Wie helpt hen? 

Dit zijn Kelsang Damcho en Gyatso, de vader en oom 

van monnik Tamdin uit het Gadenklooster. Tamdin is 

de enige van de tien kinderen die nog leeft en daarom 

zijn beide hoogbejaarde mannen (80 en 85 jaar) vorig 

jaar naar Mundgod gekomen om onderdak te vinden. 

Ze wonen momenteel in een afgekeurd huisje van het 

klooster en hebben dringend geld nodig voor eten en 

medicijnen. 

 

 

Onze website is weer (bijna) in bedrijf!! We zijn blij dat iemand zich gemeld heeft om het beheer op zich te 

nemen en er wordt hard gewerkt om alle informatie te actualiseren. Kijkt u op www.tibetfondsdolma.nl! 

Ook hebben we een nieuw e-mailadres: tibetfondsdolma@kpnmail.nl.  Dus past u dat even aan? 

 

En zo kunnen we 2009 afronden. In het financieel overzicht kunt u zien dat we een gezonde organisatie zijn. We 

gaan altijd pas verplichtingen aan als we zeker weten dat we ze ook kunnen nakomen. Onze reserves zijn 

zodanig dat we de lopende projecten volledig kunnen laten uitvoeren en voor nieuwe urgente aanvragen nog 

voldoende middelen hebben. 

Er is op zoveel plekken in de wereld armoede en verdriet. Met uw steeds terugkerende giften kunnen we vanuit 

de Dolma op een klein plekje in de wereld de moeilijke leefomstandigheden een beetje verlichten. Heel hartelijk 

dank! 

 

EN LEEST U NU VOORAL VERDER, WANT WE HEBBEN NOG IETS MOOIS TE MELDEN! 

ER  WACHT ONS EEN SPANNEND JAAR!!!                              1 euro  wordt   2,50 euro!!!!!!!! 

 

 



  

 

 

HET GROTE LANDBOUWPROJECT SAMEN MET DE WILDE GANZEN EN DE NCDO. 
 

Over dit omvangrijke project hebben we in de laatste nieuwsbrieven al herhaalde malen geschreven. De 

Tibetaanse regering heeft plannen ontwikkeld om alle boeren in de Tibetaanse vluchtelingenkampen in India 

om te laten schakelen van landbouw met milieubedervende kunstmest naar een duurzame en milieuvriendelijke 

manier. We hebben hiervoor al heel wat giften van u gekregen en geld overgemaakt om koeien te kopen. 

Koeien produceren mest voor de compost en zijn sterk genoeg om het land te bewerken. Natuurlijk leveren ze 

daarbij ook nog melk.                                                                                                                                                  

Het afgelopen jaar hadden de Tibetanen nogal wat organisatorische problemen en hebben we vanuit de Dolma 

het geld op onze rekening laten staan totdat de problemen opgelost zouden zijn. Bij mijn laatste bezoek heb ik 

veel gesproken met de plaatselijke leiders en ook in Dharamsala heb ik met de betreffende minister overlegd. 

De Tibetanen hebben de startproblemen goed opgelost en het resultaat is dat de Dolma samen met de Tibetaanse 

regering van landbouw een subsidieaanvraag heeft ingediend bij De Wilde Ganzen en de NCDO  (Nationale 

Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Beide organisaties hebben het  

project goedgekeurd en dit betekent dat iedere euro die we de komende twaalf maanden inzamelen wordt 

verhoogd tot 2,50 euro! Om het project te kunnen verwezenlijken moet de Dolma € 26.000 inbrengen en met 

de genoemde subsidies komt dat dan op  € 64.000. Met dit geld kunnen 78 boeren omschakelen naar duurzame 

landbouw. 

 

  

 

Graag willen we u uitleggen waarom deze grote operatie zo belangrijk is. 
 

De Tibetaanse regering-in-ballingschap heeft naast de zorg voor de toekomst van het Tibetaanse volk ook een 

belangrijke taak om de vluchtelingen te helpen in hun bestaan. De Tibetanen leven in tamelijk geïsoleerde 

vluchtelingenkampen. Buiten grond om te boeren zijn er eigenlijk amper inkomstenbronnen: de opbrengst uit de 

productie van Tibetaans handwerk, wierook en verder donaties. Buiten de kampen is er ook niet veel mogelijk, 

want zij zijn vluchtelingen in het arme en overbevolkte India. Veel meer dan straathandel of werken als militair 

of wegwerker in de Himalaya is niet mogelijk. De landbouw is dus vanaf het begin heel belangrijk geweest als 

voedselbron en door het intensieve gebruik is de grond uitgeput geraakt. Met kunstmest wordt geprobeerd de 

oogsten te verbeteren en daardoor is een steeds groter probleem ontstaan. De inkoop van de kunstmest bedraagt 

al meer dan de helft van de opbrengst van de grond en dit vermeerdert ieder jaar met gemiddeld 5%.   

Met andere woorden: de mensen werken voor een groot gedeelte om geld te verdienen om kunstmest te kopen! 

Hierdoor leven veel mensen beneden de armoedegrens. 

 

Duurzame (=biologische) landbouw is het enige alternatief om dit proces om te keren en de Tibetaanse regering 

heeft voor alle vluchtelingendorpen plannen uitgewerkt om dit te gaan doorvoeren: de grond bewerken in 

evenwicht met de natuurlijke omgeving waardoor het land producten levert van een goede kwaliteit. Daarbij  

kan een deel van de oogst dat de mensen niet zelf nodig hebben goed verkocht worden omdat het een eko-

keurmerk heeft. Ook in India is daar een groeiende belangstelling voor. 

Op deze manier worden belangrijke doelen gediend: vermindering van de armoede en de honger, verbetering 

van de gezondheid van moeders en hun kinderen, leven in een duurzaam milieu en eerlijker handel met minder 

schulden. Dit zijn enkele van de zgn. mileniumdoelen die door 189 landen van de Verenigde Naties zijn 

afgesproken en waarvan het streven is dat deze in 2015 bereikt worden. 

Door dit project zullen de mensen meer zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk van externe hulp en dus 

ook van de Dolma. 

 

Om zo ver te komen moet er flink geïnvesteerd worden. In Mundgod is al heel wat werk verzet. Op het 

glooiende land zijn overal dammetjes aangelegd om het water en de aarde vast te houden zodat niet alles 

wegspoelt tijdens de moessonregens. De boeren hebben trainingen gevolgd en er is een deskundige 

landbouwvoorlichter aangesteld. 

 

 

 

De grote klus is nu om de kwaliteit van de aarde weer terug te krijgen. Om de tekorten aan te vullen zal er eerst 



  

 

natuurlijke mest en compost worden gekocht. Ook worden er kwalitatief goede zaden aangeschaft voor een 

gezonde oogst. Intussen wordt een deel van het land ingericht om plantaardig compostmateriaal te kweken. Dat 

moet worden aangevuld met dierlijke mest en daarvoor zijn KOEIEN  (donatiebedrag € 74) nodig. Het hele jaar 

door moet er compost worden gemaakt en daarvoor moeten BAKKEN (donatiebedrag € 48 per stuk) worden 

aangeschaft.  

Voor de bestrijding van ongedierte wordt met koeienurine en plantaardig materiaal een vloeistof gemaakt die op 

de gewassen wordt gespoten. Daarvoor zijn CONTAINERS (€ 7,50), GIETERS ( € 22), ZADEN ( € 22,50) en 

diverse andere materialen nodig. 

 

In de eerste twee dorpen van de negen is het 

project van start gegaan met steun uit 

Noorwegen.  

De Dolma wil zich gaan inzetten voor de 78 

boeren uit de volgende twee dorpen. Per boer 

komt dit uit op ongeveer € 926.  Een flink bedrag 

dat we dus met behulp van De Wilde Ganzen en 

het NCDO kunnen verlagen tot € 370. Dus voor 

iedere € 370 die we binnenkrijgen aan donatie of 

als opbrengst van acties kunnen we één boer 

volledig ondersteunen. Ook hier is er weer een 

inbreng van de Tibetanen: zij sluiten zelf een 

lening af om 10 % van de investeringen te 

betalen. 

 

 

 

 

 
Het project is gestart  in camp 8, de boeren maken daar zelf 

al grote bergen compost. 

Dat gaat een grote inzet aan activiteiten vragen dit komend jaar. We hebben heel wat plannen in ontwikkeling. 

Culturele manifestaties, spreekbeurten, verschillende markten waar Tibetaanse spullen worden verkocht en niet 

te vergeten de boeken uit onze boekwinkel. Bedrijven worden aangeschreven en fondsen geworven. Als uzelf 

suggesties heeft, laat het ons weten want we zetten dit jaar alles op alles om zoveel mogelijk geld te verzamelen. 

Wilt u zelf een activiteit organiseren, dan willen we u natuurlijk met raad en daad bijstaan. Aarzel niet om 

contact op te nemen want we hebben flyers voor u klaar liggen om te verspreiden. 

 

Tip: ga naar een natuurvoedingswinkel bij u in de buurt en vraag of de donatiepot voor dit doel gebruikt mag 

worden.  

 

Deze keer hebben we naast de gebruikelijke acceptgirokaart ook een kaart met een eenmalige machtiging van 

de Wilde Ganzen toegevoegd. Zij stellen het op prijs wanneer u uw gift rechtstreeks aan hen overmaakt. Al het 

geld dat op deze manier bij hen binnenkomt wordt aan het eind van de actieperiode – vermeerderd met hun 

bijdrage – rechtstreeks naar de Tibetanen overgemaakt. 

Natuurlijk kunt u ook op de gebruikelijke manier geld aan de Dolma schenken via de acceptgirokaart. Deze 

donaties kunnen dan door het bestuur ook (gedeeltelijk) voor andere bestemmingen worden gebruikt. Want we 

blijven vanzelfsprekend nieuwe urgente aanvragen ondersteunen. 

 

Onze activiteiten en vorderingen zullen we de komende maanden natuurlijk via de website bekend blijven 

maken. Dus houd ons in de gaten op www.tibetfondsdolma.nl.  

We hopen dat we u net zo enthousiast hebben gemaakt als we zelf zijn om ons doel te bereiken en dat u ons 

royaal gaat steunen. De aktie loopt van 1 april 2010 tot 1 april 2011. 

 

We zijn heel benieuwd en bedanken u alvast hartelijk voor uw giften en medewerking. 

 

Tashi Delek. 

 

 

 


