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Beste lezers, wat gaat een half jaar toch snel voorbij! Met plezier komen we u hierbij weer vertellen wat de 

activiteiten van de Dolma zijn geweest de afgelopen tijd. En dat zijn er weer heel wat, want ondanks de economisch 

moeilijkere situatie mochten we toch vele donaties van u ontvangen. U kunt lezen dat we er verschillende mooie 

dingen mee hebben verwezenlijkt.  

Hoe staat het met het landbouwproject?  

De Wilde Ganzen hebben onlangs de laatste termijn overgemaakt 

naar de Tibetanen. Door onze grote actie is er in totaal ruim              

€ 77.000 ingezameld! Het project is nu dus geheel afgerond.           

We krijgen enthousiaste berichten binnen over boeren die de 

veemarkten in de regio afstruinen op zoek naar mooie koeien, 

bedrijvigheid alom daar. Op de foto ziet u één van de vele 

vrachtwagens met biologische compost die bij de boeren wordt 

afgeleverd. Het zal drie jaar duren voordat de grond helemaal 

hersteld is. Daarna krijgen de gewassen een ekokeurmerk. Ze zijn 

dus op de goede weg en de aarde zal zo veel zuiverder worden.  
 

 

En ook de mangoboompjes zijn al in grote getale geplant! Behalve particuliere donaties heeft de ASN-Foundation 

zelfs € 1.000 beschikbaar gesteld en medewerkers van de bank waren zo enthousiast dat ze met elkaar nog eens       

€ 500 hebben ingezameld! Op allerlei plekken staan nu de mangoboompjes te groeien en te bloeien. Ik ben heel 

benieuwd hoe dat bij mijn volgende bezoek eruit gaat zien! Wanneer kan ik, natuurlijk samen met de bewoners, van 

de eerste mango gaan smullen? Ik houd u op de hoogte!                                                                                                             

Er zijn nog heel wat braakliggende stukken grond die beplant kunnen worden en zo’n beginnend boompje kost € 4. 

Een mooi geschenk aan de Tibetanen, klein maar fijn!  

We hebben € 350 overgemaakt naar de school van het Gaden Jangste klooster. Hiervan zijn bezems, schorten, 

scheppen en dergelijke gekocht en iedere maand gaan de jonge schoolgaande monniken aan de slag. Ze maken dan 

het kloostercomplex waar 3.000 monniken wonen en de omliggende dorpen vrij van rondslingerend afval. We hopen 

dat een schone leefomgeving de bewoners zal aansporen om deze in de toekomst schoon te blijven houden. 

Ook hebben we al veel kunnen doen aan de slechte watersituatie van de bovenbouw van de basisschool en de hele 

middelbare school in Mundgod. Voor de leerlingen was er veel te weinig water beschikbaar en dat was ook nog eens 

van zeer slechte kwaliteit. Dankzij uw steun waren we in staat om in juni bijna € 6.000 over te maken voor een grote 

waterzuiveringsinstallatie. Alle 1.000 leerlingen en 200 stafleden kunnen nu goed gezuiverd water drinken. Dat is 

echt al een enorme verbetering voor hun gezondheid waar ze ontzettend blij mee zijn.  

Daarbij konden we ook op andere gebieden de school helpen. Voor de bibliotheek zijn 400 boeken aangeschaft.       

In plaats van een enkel versleten boek dat in de schappen stond, kunnen de kinderen nu uit een veel groter aanbod 

kiezen en is er veel meer informatie beschikbaar om bv. werkstukken te maken.  

Voor het les geven aan grotere groepen beschikt de school nu ook over een goede geluidsinstallatie en een 

projector. 

Om de leerlingen weer een paar maanden betere maaltijden te geven is er een donatie gedaan van € 500. De Indiase 

prijzen van etenswaren stijgen schrikbarend en de budgetten worden amper verhoogd. Gevolg is dat de kwaliteit van 

de voeding achteruit gaat met meer kans op tbc en andere ziektes. Goede voeding is zeer belangrijk. We hopen dat 

we deze donatie voort kunnen zetten zolang het nodig is.  



De eerste groepen kinderen zitten nu ’s avonds buiten te studeren 

omdat we al geld voor twee straatlantaarns op zonne-energie hebben 

kunnen overmaken. De temperatuur is ’s avonds buiten aangenaam 

maar de duisternis valt al vroeg in, dus verlichting is noodzakelijk.    

Om voor alle kinderen goed buitenlicht te hebben zijn er nog  8 

straatlantaarns nodig. Per stuk kosten ze  € 595 en we willen ervoor 

door blijven sparen zodat langzamerhand het hele schoolterrein voor 

iedereen goed verlicht is. 

 

Een peertje hoog in de boom, dat geeft natuurlijk veel te weinig licht > 

om te studeren! 

 

 

Dit is dus wat we in een betrekkelijk korte tijd allemaal al hebben kunnen verwezenlijken. Wij, en vooral de docenten 

en leerlingen, zijn u er enorm dankbaar voor. 

Ondanks deze mooie verbeteringen kampt de school  nog steeds met een groot probleem: de watervoorraad is veel 

te klein. De vijf tanks waarin het water is opgeslagen zijn absoluut niet groot genoeg voor het grote aantal mensen.   

Dat betekent dat ’s morgens, na de wasbeurt van de 200 internaatskinderen, de tanks leeg zijn. Daarna is er geen 

drinkwater, toiletspoelwater, fatsoenlijk kookwater e.d. meer voorradig. De pomp moet eerst het water diep uit de 

grond halen om de tanks weer te vullen. Dit duurt lang, heel erg lang , mede doordat dikwijls de stroom uitvalt.         

Er is dus overdag gewoon veel te weinig water. Voor deze basisbehoefte we willen ons gaan inzetten. 

 
Dit is één van de 5 tanks van 1000 liter water, die momenteel samen 

voorzien in maar  5% van de totale behoefte! Wanneer zal de nieuwe 

grote watertoren hier staan? 

De oplossing is een grote watertoren met 

een capaciteit van 100.000 liter. Die gaat  

ongeveer €  18.000 kosten en dat bedrag 

krijgen we natuurlijk niet zo snel bij elkaar. 

Maar alle druppeltjes zullen tenslotte 

samen een grote plas vormen.  

Dus: gewoon maar starten! 

Naast de donaties die we van u mogen 

ontvangen, zullen we diverse organisaties 

gaan aanschrijven en ook basisscholen 

benaderen om in het kader van “wandelen 

voor water” een sponsorloop te doen.       

Wij zorgen dan voor een (les)programma 

rondom het leven van de Tibetaanse 

kinderen. Als u een school kent die hier 

belangstelling voor zou kunnen hebben, 

horen we dat graag zodat wij met hen 

contact kunnen leggen. Schenkt en denkt u 

met ons mee? 

 

De school wil ook nog graag computers aanschaffen. Behalve het gebruik voor studiedoeleinden is het belangrijk en 

fijn wanneer de internaatskinderen via e-mail en skype contact met hun familie kunnen hebben. Zelfs naar Tibet is 

dat tegenwoordig mogelijk. Ver van huis kunnen de ouders hun kinderen blijven volgen in het opgroeien en zo 

vervreemden ze niet van elkaar. Voor de aanschaf van computers en toebehoren is een bedrag van € 3.000 nodig. 

Ook dit willen we graag proberen te verwezenlijken.  

U ziet dat we veel met deze school bezig zijn. We hopen dat u onze doelstelling steunt om hun achterstanden weg te 

werken zodat de 1000 leerlingen zich in een gezond leefklimaat kunnen ontwikkelen. 

Dan kregen we een noodkreet uit Amdo, gelegen in de noord-oosthoek van Tibet. Ook hier gaat het om het altijd 

weer levensnoodzakelijke drinkwater. De oproep kwam uit een klooster met 28 monniken. Zij haalden altijd prima 

drinkwater uit een beek, een eindje verder onder aan de berg. U kunt zich voorstellen wat een drama zich daar 

ineens voltrok toen bleek dat de Chinezen stroomopwaarts goud gingen delven en daarvoor o.a. chemicaliën gingen 

gebruiken die het water ondrinkbaar maakten. Pas op een afstand van 5 kilometer is een goede waterbron. Wij 

hebben  de vraag gekregen om de materiaalkosten te financieren voor een waterleiding en een waterreservoir. De 

monniken en de Tibetanen die in de omgeving wonen hebben voorgesteld zelf de 5 kilometer lange sleuf te gaan 

graven en hakken. De begroting is al opgemaakt en er is € 3.000 voor nodig. We hopen dat het ons samen zal gaan 



lukken dit te realiseren. Een start is al gemaakt: de eerste € 700 is al gegeven door onze boekwinkel De Boekenboog! 

In dezelfde streek, ook in Tibet dus, vond deze zomer een congres plaats over de kunst en kennis van het religieuze 

(thangka) schilderen. Het werd georganiseerd door een van oorsprong Nederlandse vrouw die al jaren in deze streek 

woont en zich inzet voor de Tibetaanse gemeenschap en voor het behoud van de cultuur. In onze laatste nieuwsbrief 

hebben we daar al over geschreven.                                                                                                                                                   

Het congres was een groot succes en we hebben er een uitgebreid verslag van gekregen. Er was heel veel 

belangstelling en enthousiasme. Het blijkt dat de Tibetanen weer graag willen weten hoe er precies geschilderd 

moet worden (verhoudingen, kleur enz.) en wat de betekenis is van de symbolen. Er zijn haast geen meesters meer 

die dit nog kunnen overdragen en het is geweldig dat de schilderkunst weer nieuw leven wordt ingeblazen. Tot onze 

verrassing werd het congres ook bijgewoond door een aantal vrouwen die de schilderkunst beoefenen. Langzaam 

pakken de Tibetanen hun oude tradities weer op en wordt de eeuwenoude waardevolle kunst in ere hersteld.          

Nu is de volgende stap om geld te verzamelen voor cursussen, aanschaf van materialen en herdruk van 

instructieboeken. We vinden het belangrijk om dit te ondersteunen en wat is het een bijzonder bijkomend gegeven 

dat een in Nederland geboren vrouw zich daar in Tibet zo hard voor inzet!  

 

     
 

 

 

 

Alle 17 deelnemende thangkaschilders namen één van hun 

werkstukken mee naar het congres. 

 

We schreven in onze laatste nieuwsbrief over de situatie in de Tibetaanse kampen in Nepal. Blijkbaar zijn daar weer 

allerlei politieke spanningen omdat we merken dat de communicatie heel moeizaam verloopt. Er is geld gestuurd om 

nieuwe toiletten te bouwen in het kamp Paljoring in de stad Pokhara en we hebben  berichten gekregen dat er hard 

aan wordt gewerkt.  

Ook de kinderen in dit kamp hebben dankzij uw bijdrage nu weer een behoorlijke warme maaltijd tussen de middag. 

Het geld was voldoende voor een half jaar, dus ook voor de komende tijd hopen we dat u het mogelijk maakt dat we 

dit voort kunnen zetten. Een goede maaltijd behoort toch tot de eerste levensbehoefte en is nodig voor een goede 

groei en ontwikkeling.  

De stichting “Geef een mensje warmte” heeft ons onlangs weer zes zakken met nieuw gebreide kleding, quilts en 

prachtige schoenen gegeven. De zakken zijn naar Tibet opgestuurd en alles is daar onder de nomaden verdeeld. 

Deze keer schrokken we wel van de angst voor de bemoeizucht van de Chinezen. Onze Nederlandse contactpersoon 

vroeg ons om absoluut geen enkele foto in zowel de nieuwsbrief als op de website te zetten omdat ze niet kon 

instaan voor de gevolgen. Al het werk dat ze daar doet voor de Tibetanen wordt in de gaten gehouden en ze 

probeert alles zo onzichtbaar mogelijk te regelen. Daarom kunnen we de mooie foto’s die we ervan hebben 

ontvangen jammer genoeg niet plaatsen. Ondanks de hoge kosten van verzending, nl. € 58,30 per pakket, proberen 

we de mensen ook op deze manier te blijven helpen. Adopteert u een pakket? 

 



Aanvragen voor medische steun blijven voortdurend binnenkomen. Voor de volgende nare situaties hebben we de 

laatste tijd geld nodig gehad: een man die op reis plotseling een niersteenaanval kreeg en geopereerd moest 

worden. Dit kostte € 400 en de Dolma heeft hiervan de helft voor haar rekening genomen. Aan een monnik met 

diverse ziektes (hepatitis, gastritis hoge bloeddruk en huidproblemen) werd € 150 overgemaakt voor medicijnen     

en behandeling. Een meisje kreeg ernstige infectie aan haar blaas en de Dolma heeft haar ouders € 80 gegeven.                                                                                                              

Onlangs kregen we nog aanvragen voor hulp aan een vrouw met vergevorderde kanker en voor een monnik met  

een ernstige maagontsteking en hoge bloeddruk. We proberen altijd eerst een duidelijk beeld te krijgen van de 

ziekte en mogelijkheden van ondersteuning en helpen dan in de mate dat het ons mogelijk is.                                  

Jammer genoeg is ziekte niet te voorkomen en is het noodzakelijk dat de medische pot gevuld blijft. 

Naast alle projecten willen we ook graag behoeftige mensen blijven sponsoren. We merken dat aardig wat 

donateurs het moeilijk vinden om de sponsoring vol te houden. Wanneer een sponsoring stopt, proberen we de 

ernstigste situaties uit de algemene middelen van de Dolma te blijven financieren, maar dan is het natuurlijk wel 

belangrijk dat er voldoende geld in kas is. Als we maandelijks voldoende geld binnen krijgen, lukt dat wel. Bij ieder 

bedrag dat we ontvangen zijn we blij omdat we dan beseffen dat we daarmee het werk kunnen voortzetten.    

Hierbij brengen we een aantal concrete sponsorverzoeken van de afgelopen maanden onder uw aandacht: 

 
  

Tsering Dhondup is een 38-jarige 

alleenstaande man. Hij heeft tbc in 

een ernstig stadium waarbij hij al 

bloed ophoest. Hij moet een paar 

jaar dure medicijnen gebruiken maar 

heeft hiervoor geen geld.                

Met € 25 per maand helpt u hem zijn 

ziekte te boven te komen. 

Norbu Choden is een vrouw van 72 

jaar. Samen met haar man werkte ze 

op het land en zo konden ze zorgen 

voor hun gehandicapte zoon. Een 

operatie aan haar been en dure 

medicatie heeft het echtpaar in 

financiële nood gebracht. Helpt u dit 

gezin met €25 per maand? 

Sherab is 69 jaar en heeft geen 

inkomen. Hij is aan beide knieën 

geopereerd en kan zeer slecht lopen. 

Door de hoge operatiekosten en de 

medicijnen die hij nodig heeft leeft 

hij in bittere armoede. Zijn leven zou 

met € 15 per maand een heel stuk 

verbeteren . 

 

Dan nog even iets heel anders. U hebt vast de kleurrijke postzegels gezien op de envelop: oude zegels van vóór de 

euro. Al een paar jaar geleden werden we voor de eerste keer verrast met zulke zegels en onlangs kregen we 

opnieuw een grote collectie! Alle zegels vanaf 1977 kunnen nog gebruikt worden en dat scheelt ons dus flink in 

portokosten. Zeker voor het opsturen van de boeken die we via internet verkopen hebben we er heel wat nodig. Het 

was dus een plezierige verrassing toen weer een verzameling postzegels ontvingen.                                                      

Misschien heeft U nog een verzameling in een kast opgeborgen liggen die op deze manier prachtig gebruikt kan 

worden? U helpt ons er geweldig mee! 

En zo heeft u weer een idee wat de activiteiten van de Dolma het laatste half jaar hebben bewerkstelligd. Er is toch 

weer heel wat tot stand gebracht. En dat kan alleen maar door uw niet aflatende bijdrage waardoor u de Tibetaanse 

medemensen aan de andere kant van de wereld helpt om het leven daar een stukje dragelijker draaglijker te maken. 

Weer heel hartelijk dank voor al uw inzet en na een hopelijk gezonde en knusse winterperiode komen we graag in 

het nieuwe jaar weer bij u terug.  

Tashi Delek! 


