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Nieuwsbrief april 2012 en jaarverslag 2011. 

 

De winter hebben we weer achter ons gelaten, de voorjaarszon straalt ons tegemoet en de natuur komt overal tot 

leven. Wat een sprankelend gevoel geeft dat toch ieder jaar opnieuw! 

We starten onze nieuwsbrief echter met een leven dat beëindigd is en waar we een moment bij stil willen staan. De 

eerste Tibetaanse leraar die in Nederland kwam wonen en les geven, Geshe Konchog Lhundup, is op 17 februari op 

83-jarige leeftijd tijdens zijn slaap overleden. Wat jammer dat het hem niet gelukt is om in zijn geboorteland te 

sterven, dat was zijn grote wens. Hij heeft hiervoor echter geen permanent visum  gekregen van de Chinese 

overheid.  Geshe Konchog Lhundup heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van onze stichting. Toen Geshela in 

Nederland begon les te geven, kreeg hij uit India veel verzoeken om steun en zijn Nederlandse studenten zochten 

een collectieve manier om hulp te bieden. In 1989 is daaruit de Dolma opgericht.                                                         

Nadat in 1992 een nieuwe Tibetaanse leraar (Geshe Sonam Gyaltsen) zijn onderricht 

overnam, bleef hij zich inzetten om op allerlei plekken in Nederland les te geven en geld 

in te zamelen voor ondersteuning van zijn landgenoten. Zodra het mogelijk werd om 

naar Tibet te kunnen reizen, bezocht hij regelmatig zijn geboorteplaats en in het jaar 

2000 had ik het voorrecht om 3 maanden met hem mee te reizen, wat een prachtige en 

leerzame ervaring is geweest. Recenter zijn we nog samen naar India afgereisd en ook in 

Mundgod kon ik zien dat hij in zeer hoog aanzien stond. Hij is een toegewijd en bekwaam 

leraar geweest en hij hielp waar hij maar kon. Namens de Dolma hebben zijn 

medemonniken in het klooster in Mundgod een puja (gebedsdienst) gehouden. Hiermee 

hebben we als stichting onze dankbaarheid aan hem vorm willen geven. 

 

 

Wanneer we terugkijken op het jaar 2011 kunnen we niet anders dan tevreden zijn. De som van de binnengekomen 

donaties is ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren. Natuurlijk sprong het jaar 2010 er flink uit zoals u kunt zien in  

het financiële jaarverslag. De inkomsten lagen toen een stuk hoger maar dat kwam door onze grote actie in 

samenwerking met de Wilde Ganzen. Ondanks de onzekerheid die bij velen ervoor zorgt voorzichtig te zijn met geld 

uitgeven, bleven uw donaties toch binnenkomen.                  

Daardoor hebben we de projecten waar we vorig jaar aandacht voor vroegen allemaal in gang kunnen zetten. Ook 

was er gelukkig genoeg geld beschikbaar om dringende medische kosten te betalen en hebben we weer sponsors 

gevonden voor de mensen die we in de nieuwsbrief aan u voorstelden. Samen hebben we er weer een geslaagd jaar 

van gemaakt! 

De uitvoering van het landbouwproject is nu overal gestart. Compostbakken zijn gebouwd en het land is voor de 

eerste keer bemest met compost. Koeien, gereedschap en biologische zaden zijn gekocht. De grond is ingezaaid en 

de eerste oogst is binnengehaald. Helaas viel die een beetje tegen omdat het regenseizoen zeer heftig was, maar de 

boeren gaan vol moed en in de overtuiging dat ze op de goede manier bezig zijn verder.                

Maar……na dit eerste seizoen werd duidelijk dat er diverse verbeteringen nodig zijn: 

1. Waterreservoirs.  In het regenseizoen is de neerslag zeer groot maar daarbuiten is het kurkdroog. Waterbeheer is 

dus noodzakelijk voor een goede oogst en men heeft een aanvraag gedaan voor de aanleg van 30 vijvers met een 

inhoud van 12.000 liter. Per vijver zijn de kosten € 230. 

2. Rotavetors. Een werktuig dat achter een trekker wordt gehangen en het land omwoelt en de overtollige 

beplanting fijnmaalt. Via de coöperatie waarvan alle boeren verplicht lid zijn worden de machines beheerd en 

ingezet. Er zijn er twee gevraagd, ze kosten € 1.700 per stuk. 

3. Opzetten van een compostbedrijfje.  Gebleken is dat de hoeveelheid compost die iedere boer momenteel maakt, 

niet voldoende is. De wens is om op een centrale plek een compostfabriekje te gaan runnen. Zo wordt er ook weer 



voor extra werkgelegenheid gezorgd en dat is altijd mooi! Om de compost af te schermen tegen te veel regen en te 

veel  zon is een afdak nodig. Kosten € 300. Voor het leveren van de mest waarmee de compost gemaakt wordt 

moeten twee speciaal gefokte koeien gekocht worden. Naast de benodigde mest geven die ook melk. En uit de 

opbrengst daarvan worden de twee mensen betaald die in de compostfabriek gaan werken.  Zo’n koe kost € 300. 

Om het land goed te bewerken moet een freesmachine worden aangeschaft. Die kost € 3.100.          

Nu we de boeren zo goed op weg geholpen hebben met de omschakeling zou het toch mooi zijn wanneer we de rest 

van het karwei ook nog samen zien te klaren.  Zullen we er ons best voor gaan doen? 

Dan onze hulp voor de grote school in Mundgod. Op onze oproep 

heeft u vrijgevig gereageerd waarvoor we u namens de leraren en 

ruim 1000 leerlingen hartelijk danken. Ze zijn heel blij met de nieuwe 

waterzuiveringsinstallatie:  eindelijk goed drinkwater!  

De kwaliteit van het onderwijs hebben we kunnen verbeteren door 

het aanschaffen van een goede geluidsinstallatie en een beamer. De 

bibliotheek is sterk uitgebreid door de aankoop van 300 nieuwe 

boeken. En om ’s avonds buiten in de koelte huiswerk te kunnen 

maken zijn 2 mooie straatlantaarns op zonne-energie geplaatst.  

Groepen kinderen zitten daar nu onder te lezen en te studeren.  

Voor het maken van huiswerk en het contact met hun familie hebben 

de ruim 200 kinderen die op het internaat zitten computers nodig. 

Een donateur van onze stichting die bij de Rabobank werkt heeft een  

 
           De waterzuiveringsinstallatie 

groot aantal afgeschreven maar voor dit doel nog uitstekend geschikte computers kunnen regelen. Binnenkort 

worden die naar India opgestuurd. Het is nog niet duidelijk hoeveel invoerrechten er betaald moeten worden en wat 

het zal kosten om alles deskundig te installeren. Hiervoor hebben we nog een budget nodig. Wilt u ons helpen het 

potje te vullen?              

De omstandigheden op de school zijn dus al enorm verbeterd.                

Er is nog één ding van groot belang en dat is de bouw van een grote watertoren, waarover we u ook al in de 

nieuwsbrief van september vertelden. Op dit moment staan er bij de school een paar kleine tanks die zo weinig 

water bevatten dat ze ‘s morgens na de wasbeurt van de 200 internaatskinderen gewoon leeg zijn. Het duurt dan 

weer heel lang voor er drinkwater, kookwater, toiletspoelwater enz. opgepompt is uit de bodem. U bent hiervoor zó 

veel geld gaan doneren dat we al een eind op weg zijn. Wat geweldig dat u toch altijd weer geïnspireerd blijft om te 

helpen! De watertoren kost ongeveer € 16.500 en van de Marthe van Rijswijckstichting kregen we het fantastische  

aanbod dat zij de laatste € 4.500 zullen schenken. Van Rabo Share4More kregen we een toezegging van € 3.500.   

 

We hebben nu nog ongeveer € 1.200 nodig. Wat zou het mooi zijn wanneer ik bij mijn komende bezoek 

in augustus kan vertellen dat we het benodigde bedrag binnen hebben. Iedere door u geschonken euro 

staat voor ongeveer 8 liter opslagruimte, dus met één euro schenkt u al een aardig emmertje water.  

Wij informeerden u in september over het verzoek uit Amdo, in het noord-oosten van Tibet. Een klooster met 28 

monniken kwam zonder water te zitten. De Chinezen gebruiken bij de goudwinning  chemicaliën die het drinkwater 

vergiftigen. Op onze oproep om € 3.000 te verzamelen voor het aanleggen van een waterleiding naar een verre bron 

kwamen zoveel overschrijvingen binnen dat we al na 4 maanden het geld konden opsturen. We waren blij dat 

hiermee het waterprobleem was opgelost. Maar onlangs kregen we van hen echter een nieuwe noodkreet. In de 

buurt van het klooster is een dorp met 300 inwoners en ook daar bleek het drinkwater vergiftigd. De monniken 

hebben toen voorgesteld dat het dorp de bron zou gebruiken en nu ligt er dus een waterleiding naar het dorp i.p.v. 

naar het klooster. Wat een mooi voorbeeld geven zij op deze manier van onzelfzuchtig handelen!      

Maar nu is hun eigen probleem nog steeds niet opgelost. De noodkreet hield in dat ze extra geld vroegen om een 

waterleiding aan te leggen naar een verder weg gelegen bron. Dit kost nog € 3.000 extra. We brengen dit verzoek 

hierbij aan u over en hopen dat u opnieuw meehelpt. 

 

 

In Pokhara (Nepal) werd met succes het project om de toiletvoorzieningen te 

verbeteren en herstellen uitgevoerd. Een kennis van ons ging er kijken en kreeg 

een goede uitleg van de leiding van het vluchtelingenkamp. De gezamenlijke 

toiletten van de mensen zijn nu weer op peil en u kunt zich voorstellen hoe blij ze 

daarmee zijn. Het is een grote verbetering van de hygiëne en de leefbaarheid.  

 



Tot in Lhasa brengen we als Dolma hulp. Via een bevriende relatie zijn in januari 100 kg nieuw gebreide kinder- 

kleertjes en gloednieuwe kwaliteitsschoenen en laarzen naar een weeshuis gestuurd.  Zakken vol dus!!! We hebben 

er nog geen foto’s van maar u  zult de glunderende gezichtjes in de volgende nieuwsbrief zeker kunnen bekijken.  

We zijn blij dat er toch steeds mensen zijn die voor ten minste 3 jaar een financiële verplichting op zich willen nemen 

door iemand te sponsoren. Ook nu weer brengen we enkele dringende aanvragen onder uw aandacht. 

Yeshe Gawa is vader van een gezin met vier jonge 

schoolgaande kinderen. Samen met zijn vrouw zorgt hij 

ook nog voor zijn ouders, zijn vader is al jaren verlamd. 

Ze hebben veel schulden omdat er hoge medische 

kosten waren toen hij zijn hand en been had gebroken 

en ook de zorg voor vader is kostbaar. Uw sponsoring 

komt dus ten goede aan een hele familie en geeft hun 

de mogelijkheid de kinderen naar school te laten gaan. 

Sponsorbedrag van € 30 of € 35. 

               

 

Kalsang Choephel is een monnik van 28 jaar. In 2002 is 

hij uit het oosten van Tibet naar India gevlucht. Hij 

studeerde hard. Maar nu heeft hij tuberculose 

opgelopen en deze ziekte is in het ernstigste stadium. 

Dat betekent dat hij in quarantaine moet en zeer 

kostbare medicijnen nodig heeft. Contact met zijn 

familie is niet mogelijk. Bovendien zijn ze te arm om 

hem te kunnen onderhouden. Hij heeft een sponsor 

nodig zodat hij de noodzakelijke medische behandeling 

kan betalen. Daarvoor is de komende drie jaren te 

minste € 20 per maand nodig. 

 

 

              

Tsering Mingyur kreeg een hersenbloeding waardoor hij 

halfzijdig verlamd is en niet meer kan praten. Hij heeft 

ook ernstige hartklachten, maar geen financiële 

mogelijkheden voor een operatie. Hij wordt verzorgd 

door zijn vrouw en hun jongste dochter die nog thuis 

woont. Er zijn veel schulden door doktersrekeningen. De 

sponsoring zou ervoor kunnen zorgen dat ze in elk geval 

nog voldoende  te eten hebben. We denken aan een 

bedrag van € 25. 

 

               
Zo heeft u kunnen lezen welke prachtige resultaten er weer zijn bereikt. Wat de Dolma kan doen hangt rechtsreeks 

af van uw giften. Daarom vinden we het ook belangrijk om u ieder half jaar via de nieuwsbrief over de vorderingen te 

vertellen. Het is ook een mooi middel om over de activiteiten van de Dolma met andere mensen te praten.        

Mond-op-mond reclame is erg belangrijk. Mocht u nog meer exemplaren van de nieuwsbrief willen hebben om deze 

aan bekenden door te geven of op geschikte plaatsen neer te leggen, dan sturen we u die natuurlijk graag op. 

De verzoeken om hulp bij medische kosten en steun voor mensen die in zware problemen zitten, stellen ons steeds 

voor een nieuwe opgave. Samen met de nieuwe projecten die we hier hebben voorgesteld, zal het een uitdaging zijn 

om met uw hulp dit komende jaar hard aan de slag te gaan. In augustus ga ik weer naar India en van daaruit zal ik 

ook twee plaatsen in Tibet bezoeken. Juist in Tibet zelf is het zo belangrijk dat we de mensen laten weten dat we hen 

niet vergeten. U zult ongetwijfeld de berichten hebben gehoord dat zeer regelmatig monniken en nonnen zichzelf in 

brand steken uit wanhoop tegen de fysieke en spirituele onderdrukking door de Chinese regering.  Ik zal hen zeker 

vertellen dat er in Nederland een grote groep mensen is die met hen meeleeft en de Tibetaanse gemeenschap via 

donaties blijft steunen. Graag zal ik u in de herfstnieuwsbrief de resultaten van mijn bezoek vertellen.  

Mede namens het bestuur wens ik u een zonnige zomer toe met veel mooie momenten! 

Frans de Reeper 



 

 


