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Onze nieuwsbrief bevat deze keer twee uitersten. Mooie berichten en droevige berichten, maar laten we met de mooie 

beginnen.                                                                                                                                                                             

Het was voor de Dolma een bruisende zomerperiode die helemaal in het teken stond van activiteiten om zoveel 

mogelijk geld bijeen te brengen voor onze grote landbouwactie. En we zijn heel ver gevorderd want we zitten al op 

85%! Ongelooflijk, we hebben dus al meer dan driekwart van de weg afgelegd. Er zijn veel mooie donaties 

binnengekomen op de rekening van de Wilde Ganzen en daarvoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken.              

 

En ook wijzelf hebben natuurlijk niet stilgezeten. 

We stonden op diverse markten waar we Tibetaanse spullen en natuurlijk de boeken uit onze tweedehands boekwinkel 

verkochten. Hierdoor konden we onze actie en de ondersteuning van de Wilde Ganzen en het NCDO onder de aandacht 

van een groot publiek brengen en dat resulteerde in enthousiaste reacties en inkomsten van zowel de plaatselijke 

bevolking als de vele toeristen.  

 

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen werd een Tibetaanse avond georganiseerd met een optreden van de Tibetaanse 

dansgroep uit Antwerpen en na de pauze zong Lama Karta mooie boeddhistische liederen. De kerk hing vol met 

kleurrijke Tibetaanse gebedsvlaggetjes en op diverse plekken werd de Tibetaanse samenleving uitgebeeld. Er was een 

fototentoonstelling, een power-point presentatie van de activiteiten van de Dolma in het algemeen en van de 

landbouwactie in het bijzonder en dan mogen we zeker de heerlijke momo’s niet vergeten, dé Tibetaanse lekkernij, die 

geproefd kon worden. Een feestelijke avond met een mooie opbrengst!  

 

Een andere geslaagde activiteit was het project dat basisschool De Zandplaat in Ovezande ten behoeve van de Dolma 

realiseerde. In alle klassen werden we uitgenodigd om uitleg te komen geven over Tibet, over de vluchtelingen die nu 

op allerlei plekken buiten Tibet proberen te overleven en de omschakeling van de boeren naar gezondere 

landbouwmethodes. Het was verrassend te merken dat de kinderen enorm geïnteresseerd waren. Met veel enthousiasme 

van zowel de leerlingen, de ouders en het hele schoolteam is een eindfeest georganiseerd. De door de ouders heerlijke 

zelfgemaakte lekkernijen werden verkocht en alle kinderen liepen een sponsorloop, in de druipende regen en fier met 

de Tibetaanse vlag voorop! De opbrengst aan het eind van de avond was grandioos!  

 

Ook liggen in diverse Nederlandse winkels onze kleurrijke flyers op de toonbank. Verschillende lezers onder u hebben 

aangeboden deze te verspreiden en er staan hier en daar zelfs collectebussen bij. Ook dit brengt bekendheid en extra 

inkomsten. Mooie initiatieven!                                                                                                                    

Tenslotte leidden de contacten met de ASN Bank en de Triodosbank tot twee grote donaties. 

 

U ziet dat we met ieders inspanning al ver gevorderd zijn en we zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken om het 

streefbedrag van € 26.000 bij elkaar te krijgen.  

 

 
Blijde gezichten na de mooie dansvoorstelling in de kerk. 

 
Schoolkinderen halen € 4000 op voor Tibet! 



  

 

Natuurlijk bleef onze aandacht ook gericht op de lopende aanvragen en hebben we verschillende ervan kunnen 

realiseren. 

 

Dorbi’s droom: weet u het nog? Hij wil hard werken om advocaat te worden. Een sponsor heeft zich aangemeld en hij 

is al flink aan het studeren!  

Ook voor Dawa Dolma en nog 6 andere nieuwe sponsoraanvragen hebben we een sponsor kunnen vinden. Zij zijn heel 

blij en dankbaar voor de hulp. 

 

 

 

De waterleiding in Camp 6 is verbeterd. De Dolma heeft 

het boorwerk voor de nieuwe waterpomp, de pomp zelf en 

het bijbehorende gebouwtje gefinancierd. De bewoners 

hebben hun eigen deel bijgedragen door het buizenstelsel 

en de huisaansluitingen voor hun rekening te nemen. We 

kregen blijde reacties uit Mundgod omdat iedereen nu 

weer voldoende drinkwater heeft. 

 

 

 

Rekeningen van doktersbezoek en medicijnen blijven binnenkomen. Het zijn bedragen die mensen niet kunnen betalen 

en waarvoor ze dure leningen aangaan. Door de slechte leefomstandigheden komen veel ziektes voor en de kosten van 

behandelingen zijn vaak te hoog om van het magere inkomen te kunnen betalen.  Mensen zitten dikwijls hun leven lang 

vast aan leningen met hoge rentes. We  hopen dat we  met uw donaties in staat blijven de zieken te helpen. 

 

We ontvingen nieuwe sponsorverzoeken. De meest schrijnende leggen we aan u voor. We hopen dat ook voor hen weer 

iemand zich zal aanmelden.  

 

 
 

  

Hier ziet u Tsering Chophel en zijn 

vrouw. Beiden zijn heel bescheiden en 

zwak en ze hebben veel gezondheids- 

klachten. Ze vluchtten al heel lang 

geleden uit Tibet en werkten in India in 

de wegenbouw en later als boer. Hun 

enige dochter woont ver weg in het 

noorden van India. Ze hebben geen 

inkomen, kunnen niet meer werken en 

zijn afhankelijk van de welwillend- heid 

van buren. Met  € 25 per maand kunnen 

ze hun problemen beter het hoofd bieden. 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn Dhondup Tashi en Ngawang 

Dolma, beiden hoog bejaard en met 

ernstige gezondsproblemen. Ngawang 

Dolma heeft een hersenbloeding gehad en 

haar gezicht is halfzijdig verlamd. Haar 

man moest een dure galblaasoperatie 

ondergaan waarvoor een lening is 

afgesloten. Ze wonen in bij hun zoon en 

zijn gezin. Ook hij heeft gezondheids-

problemen maar ondanks dat besteedt hij 

als enige kostwinner al zijn tijd aan het 

vergaren van wat geld. Naast zijn werk 

als boer wast hij in het klooster 

monnikskleren en probeert hij bij feestjes 

in het dorp als kok nog iets bij te 

verdienen. Met € 25 per maand wordt hun 

situatie een stuk dragelijker. 

Tashi Dorjee is 68 jaar en 

leeft in zeer armoedige 

omstandigheden in een 

onderkomen zonder gas,  

electriciteit of fatsoenlijk 

tafel of bed. Hij zorgde 

altijd voor zijn moeder die 

7 jaar geleden overleden is. 

Zijn gezondheid is ronduit 

slecht omdat hij niet 

genoeg geld heeft voor 

voldoende goede voeding.  

Hij probeert wat geld te 

verdienen als herder van 

koeien maar is dikwijls 

afhankelijk van het eten 

dat hij van buren krijgt. Hij 

staat er compleet alleen 

voor. Met € 15 per maand 

kan hij menswaardig leven. 

 

 



  

 

Naast de feestelijke activiteiten die we deze zomer hadden, kwamen helaas diverse keren droevige noodoproepen 

binnen. Wat een vreselijke situaties overal in de wereld. Ze werden veroorzaakt door hevige natuurrampen waaraan 

ook India en Tibet niet ontkwamen.  

 

Het begon in april met nieuws over een grote aardbeving in een gebied dat China als “west China” benoemt. Dit bleek 

Jeykundo te zijn, dat slechts 700 km ten oosten van Lhasa ligt, halverwege de weg naar de oorspronkelijke oostgrens 

met China. Dat betekent dat het getroffen gebied in Tibet zelf ligt en 93% van de bevolking daar is Tibetaans. 

Natuurlijk is ieder slachtoffer er één teveel, Tibetaan of Chinees, maar de informatie uit China was wel erg misleidend. 

Op een luchtfoto zijn grote ravages te zien, meer dan 85% van de huizen zijn verwoest. Officiële Chinese cijfers geven 

2.064 doden en 12.000 gewonden aan  maar vanuit de lokale Tibetaanse gemeenschap wordt gemeld dat deze cijfers 

flink hoger liggen.   

De eerste hulptroepen waren duizenden Tibetaanse monniken die uit de omliggende streken naar het getroffen gebied 

trokken om overlevenden onder het puin te bevrijden en gewonden naar medische posten te vervoeren. In alle delen 

van Tibet werd geld, voedsel, en kleding ingezameld en lange kolonnes trucks beladen met hulpmiddelen vertrokken 

naar het getroffen gebied. Op de markten in Lhasa was tsampa, het basisvoedsel van de Tibetanen, niet meer 

beschikbaar want alles was naar de slachtoffers vervoerd.  

Ofschoon het bezit van een afbeelding van de Dalai Lama in China wordt gezien als een misdaad, lagen ineens foto’s 

van hem overal  tussen de puinhopen.  Ook verscheen zijn afbeelding op de daken van de auto’s en trucks die als 

ambulance dienst deden. Meer dan eens is hier weer eens bewezen hoe groot de standvastigheid van de Tibetanen is en 

hoe het geloof in de steun en de kracht van de Dalai Lama ondergronds blijft bestaan.                                                                                             

Na verschillende mail-contacten over mogelijkheden om de eerste nood te lenigen heeft de Dolma  € 1500 beschikbaar 

gesteld waarmee een tsampamolen gekocht is. Dit is een apparaat om geroosterde gerst te malen. Vermengd met 

boterthee wordt hiervan tsampa gemaakt, deegballetjes. We hopen dat we hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren 

aan de eerste levensbehoefte van de slachtoffers. 

 

Toen kwamen in juni heftige berichten uit Mundgod over zware moessonregens met veel water- en stormschade. 

Gelukkig bleken er geen slachtoffers te zijn maar er werd wel dringend hulp gevraagd om een familie te helpen die 

haar hele huis was kwijtgeraakt door de storm. Met kleine beetjes was men ter plaatse al geld gaan inzamelen maar er 

bleef een flink tekort.  In principe ondersteunt de Dolma alleen projecten die een grotere groep mensen ten goede komt, 

maar voor deze totaal ontwrichte familie is een uitzondering gemaakt. Het benodigde geld is gestort en men is meteen 

gaan bouwen. De geholpen familie liet ons weten zeer blij en dankbaar te zijn en dat brengen we u natuurlijk graag 

over. 

 

Augustus was helemaal een rampmaand. We zien de enorme overstromingen in Pakistan met de miljoenen 

ontheemden. De Indus is overal buiten de oevers is getreden. Diezelfde Indus loopt ook door het noorden van India, de 

gebieden Kasjmir en Ladakh. Ook in Ladakh, waar veel Tibetaanse vluchtelingen wonen, ontstonden modderstromen. 

Ons bereikten berichten van 200 doden en 600 gewonden en er is enorme schade aan de huizen in de 

vluchtelingencentra. Twee van onze donateurs waren daar juist in deze periode op vakantie en ze hebben hard 

meegewerkt om de mensen te helpen. Ze lieten ons weten dat ook in Ladakh veel mensen al hun bezittingen zijn 

kwijtgeraakt.  De Tibetaanse regering in Dharamsala verzocht ons dringend om noodhulp en ook voor deze mensen 

heeft de Dolma € 2000 over kunnen maken.                                                                                                                                                            

Op hetzelfde moment kregen we hier een telefoontje dat er weer 7 plunjezakken met nieuw gebreide kinderkleding, 

dekentjes en quilts voor ons klaarstonden. Dat kwam op het juiste moment! Na overleg met de Tibetanen ter plaatse 

hebben we de hoge verzendkosten voor onze rekening genomen en de zakken naar Ladakh verstuurd. 

 

 
 

 
 

Ravage na de modderstromen in een vluchtelingenkamp in Ladakh. 

 



  

 

 

Al deze onverwachte kosten aan noodhulp waren dermate dringend dat we ze uit onze reserves hebben genomen. 

Aanvulling ervan is noodzakelijk zodat we nieuwe situaties kunnen blijven ondersteunen. Helpt u ons om het wel erg 

snel geslonken potje weer aan te vullen? 

 

Eind augustus kwam er nog een bijzonder bezoek uit Dharamsala.  

Tenzin Topgyal, de secretaris van het IBD, was door zijn sponsor uitgenodigd naar Nederland te komen en het was 

hem gelukt een uitreisvisum te bemachtigen. Het IBD is een belangrijk Boeddhistisch Onderwijs Instituut waar 

studenten uit de hele wereld les krijgen. Het was een mooie gelegenheid voor de leden van het Dolmabestuur om  nu 

ook eens de hand te schudden van iemand met wie er altijd email contact is.   

Tenzin Topgyal bleek een uitgebreid overzicht te hebben  over al de projecten die de Dolma al had helpen verwezen- 

lijken en sprak namens de Tibetaanse Gemeenschap zijn dankbaarheid uit. 

Natuurlijk kwamen de grote overstromingen en aardbevingen in Ladakh en Tibet  ter sprake. Ook in Dharamsala blijkt 

er flinke wateroverlast te zijn. De moessonregens hebben het waterafvoersysteem overbelast met het gevolg dat het 

water de fundering van het schoolcomplex ondermijnde. Het gebouw staat op een helling en gevaar van instorten was 

aanwezig. Reparatie werd noodzakelijk en kon niet worden uitgesteld. Hierdoor is een bedrag van € 1100 blijven 

openstaan, waarvoor hij om hulp vroeg. 

 

En zo gaan we na een drukke zomer een wat kalmere herfst in. Enkele lezingen en markten staan de komende maanden 

nog op onze agenda om de laatste 15% voor het landbouwproject bijeen te krijgen. Natuurlijk is ook uw donatie op 

bankrekening 40.000 van De Wilde Ganzen o.v.v. TIBET FONDS DOLMA nog van harte welkom.Vele vrijwilligers 

hebben zich deze zomer ingezet om ons te ondersteunen. Zonder hen was het zeker niet gelukt! Helpt u mee om in uw 

eigen omgeving onze actie bekend te maken door het verspreiden van de kleurige flyer?  U kunt eventueel nog meer 

exemplaren bestellen. 

 

De aarde en de atmosfeer zijn sterk in beweging. Resultaten ervan zijn overal in de wereld merkbaar. Wat wonen wij 

hiermee vergeleken in Nederland nog in een paradijs. Het is voor ons een extra stimulans om samen met uw hulp ons in 

te blijven zetten voor onze medemens.  

 

Hartelijk dank en tashi delek,  

 

 

 

 

 
 

Een indrukwekkend overzicht van de duizenden monniken die zijn toegestroomd om te helpen in Jeykundo. 

 


