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Nieuwsbrief oktober 2012
Na een lange, inspannende en boeiende reis naar Tibet en India wil ik u graag vertellen welke resultaten we met
elkaar bereikt hebben het afgelopen half jaar. Het is altijd weer schitterend om met eigen ogen te zien dat de
projecten die door uw steun zijn opgezet ervoor zorgen dat het moeizame leven van de Tibetanen een stuk
verbeterd wordt en hoe onze stichting bijdraagt aan de blijdschap van de mensen.
De eerste drie weken bracht ik in Tibet zelf door, in Xining en omgeving, niet ver van de geboorteplaats van de Dalai
Lama. Het ligt in het uiterste noordoosten van het voormalige Tibet, in de grensstreek met het China van vóór Mao
Tse Toeng. Via een xxxxxxxxxxx contactpersoon zijn daar projecten gerealiseerd die ik jammer genoeg niet zelf kon
bezoeken. De Tibetanen hebben het daar heel moeilijk en alle bemoeienis van buitenlanders wordt door de Chinese
overheid argwanend in de gaten gehouden. Een bezoek van mij zou zeker grote achterdocht wekken en de
contactpersonen in gevaar brengen, dus moest het gesprek in een hotelplaats vinden. Ze gaven me wel foto’s van de
gerealiseerde projecten zodat u er toch een beeld van kan krijgen.

(De gezichten op de foto’s zijn onherkenbaar gemaakt ter bescherming van de mensen)

Een waterleiding is aangelegd naar een dorp met 300 inwoners en naar een klooster met 28 monniken. Gelukkig is er
nu weer zuiver drinkwater en daar zijn ze vanzelfsprekend heel blij mee.
Ook is een dorp op een steile helling nu ontsloten doordat een begaanbare weg is aangelegd. De inwoners hoeven
nu niet meer via een glibberig en gevaarlijk modderpad naar beneden.
De grote kloosters Kum Bum en Labrang die ik bezocht en de vele gesprekken hebben me pijnlijk duidelijk gemaakt
dat de Tibetanen in China een heel zwaar leven hebben. De mooie Tibetaanse cultuur en religie is hier verworden tot
een toeristische attractie. Echte monniken zijn in deze grote kloosters nauwelijks te zien. Het is geen plek van studie
en gebed meer. Daarom is het zo belangrijk dat we samen proberen de kleinere nog bestaande kloosters die door de
Chinezen tot op heden een beetje met rust gelaten worden te ondersteunen en natuurlijk ook de dorpjes waar de
mensen proberen te overleven. Het is van het grootste belang dat we hen laten zien dat we ze niet vergeten zodat ze
zich gesteund en gesterkt voelen om hun cultuur en idealen vast te houden. Het is daarom belangrijk om zoveel
mogelijk gehoor te geven aan de vragen die vanuit Tibet komen. Ook de Tibetaanse vluchtelingen in India
beklemtoonden het belang hiervan en zijn dankbaar dat onze organisatie ook in Tibet zelf actief is.
Ik hoorde van een weeshuis zonder enig meubilair. De kinderen slapen er op stenen bakken die gevuld zijn met zand.
Wat zou het mooi zijn wanneer we kunnen zorgen voor bedden, stoeltjes, tafeltjes en kasten. Hiervoor is ongeveer
€ 2.000 nodig. Zeker in de ijskoude winters met 20 graden onder nul is dat natuurlijk een enorme verbetering. Helpt
u mee om het hen wat gerieflijker te maken?

Ook willen we sparen voor meer waterprojecten omdat nu op allerlei plekken het water ondrinkbaar raakt doordat
de Chinezen er naar goud zoeken en daarvoor niets ontziend zwaar giftige chemicaliën gebruiken.
Verder gaan we zeker geld sparen om de kinderen naar school te laten gaan. Onderwijs is verschrikkelijk belangrijk
om later werk te vinden maar veel ouders kunnen het dure schoolgeld niet betalen en hebben ook geen geld voor de
leermiddelen.
Al deze verhalen stemden me tamelijk droevig maar gaven me tegelijk de overtuiging dat we nog veel kunnen helpen
op deze bijzondere plek in de wereld!

Het grote Blauwe Meer te midden van de grasvlaktes.

Mosterdvelden kleuren het Tibetaanse landschap.

Vanuit Tibet reisde ik naar Mundgod in zuid-India en dat was een hele verademing. De mensen moeten er echt nog
wel ploeteren voor hun dagelijks eten maar ze leven er in vrijheid en hoeven niet bang te zijn voor wat ze zeggen.
Toen ze daar hoorden dat ik in Tibet was geweest vroegen ze meteen hoe het met hun landgenoten was. Ofschoon
ze blij zijn met de steun van de Dolma om hun leven te verbeteren, moedigden ze me heel duidelijk aan om vooral
ook in Tibet zelf hulp te bieden.
Mijn aandacht in Mundgod ging in de eerste plaats uit naar het landbouwproject. Wat is daar hard gewerkt!
86 families hebben meegedaan aan het project om over te schakelen op biologische landbouwmethoden. Met
gepaste trots lieten de boeren hun akkers zien die er door de natte moesson schitterend groen uit zagen. Er zijn
grote aantallen mangoboompjes geplant en de vooruitzichten dat deze veel vruchten gaan voortbrengen zijn goed.
Er groeiden veel nieuwe gewassen zoals soja, pinda’s, aardappels, diverse soorten bonen en zelfs gember.

Voor het eerst groeit hier biologische rijst. In het dagboek wordt alles

nauwkeurig bijgehouden.

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft u voor verschillende projecten geld gegeven en dat is op een goede
manier besteed.
1. Waterreservoirs. Drie konden er al aangelegd worden, maar er zijn er nog veel meer nodig om de gewassen te
bevloeien. Het kostbare water loopt nu nog op veel plekken zomaar weg de grond in. Ze kosten € 230 per stuk.
2. Compost. Ook in de toekomst blijft er voortdurend compost nodig en er is een speciaal bedrijf voor opgestart. Er
stonden volle bakken met compost en krioelende pieren. Om het terrein te beschermen tegen te veel zon en te veel
regen is behoefte aan een degelijke overkapping met golfplaten. Hiervoor is nog ongeveer € 4.000 nodig.
Ter plekke stelde ik de laatste vragen over het landbouwproject waarna het volledige eindverslag vanuit India
opgestuurd kon worden naar de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Bij mijn thuiskomst was het
verslag door hen goedgekeurd en stond de laatste termijn zelfs al op onze rekening!

De watertoren voor de school in aanbouw

U ziet hoe hard er gewerkt werd.

3. En dan natuurlijk de nieuwe watertoren die we het afgelopen jaar bij elkaar hebben gespaard. Bij mijn aankomst
lag de fundering er al en toen ik vertrok stonden de draagkolommen ver boven de grond. Wanneer u deze
nieuwsbrief leest is de toren afgebouwd en hebben de kinderen eindelijk voldoende water. De waterzuiveraar doet
het overigens ook prima. Voor de eerste keer kon ik gewoon water uit de kraan drinken en dat smaakte uitstekend!
Wat een vooruitgang! De rector vertelde dat bij de periodieke gezondheidscontrole van de kinderen voor het eerst
sinds jaren geen ernstige ziekten waren geconstateerd en volgens hem kwam dat door het goede drinkwater. Hun
dankbaarheid is hartverwarmend. De schoolleiding organiseerde een geweldige avond samen met alle leerlingen. Ze
waren heel nieuwsgierig naar die Dolma uit Nederland en ze zongen uit dankbaarheid ontroerende liedjes.
Het was een onvergetelijke avond, wat zou het mooi geweest zijn als u dat mee had kunnen maken!
We kregen twee nieuwe verzoeken om te helpen bij waterprojecten. Eén van de dorpjes van het kamp heeft een
watertoren gekregen van de Indiase overheid, maar ze moeten zelf de leidingen naar de woningen betalen. Voor de
bewoners is dat een erg kostbare zaak, we hebben hiervoor € 1.325 nodig.
De monniken van een afdeling van het Gaden Jangtse klooster hebben een versleten en lekkende watertank op het
dak, waardoor de muren beschadigd en beschimmeld raken. Vernieuwing van tank en leidingen kost € 1.830.
Bij mijn bezoek aan een flink aantal mensen in verschillende dorpen bleek dat degenen die ondersteund worden
door de Dolma allemaal een flinke verbetering hadden doorgemaakt en er veel gezonder uitzagen. Uw geld komt
echt op de goede plek terecht!
Jammer genoeg kwamen er nog nooit zoveel mensen met ernstige gezondheidsproblemen om hulp vragen als op
deze reis. Voor sommigen was het zelfs noodzakelijk om hun ter plekke een voorschot te geven en niet te wachten
tot ik terug thuis was en het met het bestuur kon bespreken. Een weduwnaar met een dochtertje van 3 had een
zware darmoperatie ondergaan, een jonge monnik vluchtte in januari uit Tibet en heeft veel lichamelijke
aanpassingsproblemen, een non heeft hepatitis B en veel complicaties daarbij, iemand die geopereerd moet worden
aan aambeien, een vrouw die hoognodig een baarmoederoperatie moet ondergaan en twee meisjes, een monnik en
een non met tbc. Jaarlijks krijgen we zo enige tientallen aanvragen maar nu waren het er wel heel veel tegelijk.

In de volgende situaties is dringend sponsoring nodig:
Karma Choedron is een weduwe van ongeveer 67 jaar. Ze heeft
twee inwonende gescheiden dochters die elk een kind hebben van
resp. 8 en 12 jaar. Haar zoon heeft psychiatrische problemen. Een
inwonende zwager is alcoholist. Ondanks hun dagelijks zwoegen
op hun landje krijgen ze het niet voor elkaar voldoende geld te
verdienen. Haar droevige situatie zou met € 25 per maand een
stuk verbeteren.

Tamdin Phuntsok is
54 jaar. Zijn
onderlichaam is
verlamd, en
daardoor is hij niet
meer in staat zijn
land te bewerken of
kleding te verkopen.
Zijn vrouw probeert
het gezin met nu
nog 4 thuiswonende
kinderen draaiende
te houden.

Met € 25 per maand helpt u
hen een eind op weg.

Sonam Sangmo
woont samen met
haar moeder van
bijna 90 jaar.
Moeder is dement
en zelf kampt ze met
veel gezondheidsklachten. Haar man
is al 20 jaar geleden
overleden en haar
kinderen wonen ver
weg. Ze heeft het
zwaar.

€ 20 per maand is nodig.

Tenslotte reisde ik door naar Dharamsala en sprak er met verschillende regeringsfunctionarissen over het
landbouwproject, het watertorenproject en mijn reis naar Tibet.
De minister van veiligheid ontving me omdat hij benieuwd was naar mijn ervaringen in Tibet. Ondanks de
gruwelijkheden die daar plaats vinden waren we het er wel over eens dat de Chinese regering het steeds moeilijker
krijgt om het land onder controle te houden. We hoopten beiden dat het niet al te lang meer zal duren voordat de
Chinese bevolking meer democratie gaat opeisen en er meer vrijheden voor alle bevolkingsgroepen worden
toegestaan. Hopelijk zal dat met minder bloedvergieten gaan dan momenteel in Syrië.
Onze aandacht voor projecten in Tibet waardeerde hij zeer.
In de Sarah School waar het Tibetaanse kader wordt opgeleid was een Taiwanese delegatie aanwezig met wie ook
een uitwisseling van bevindingen en gedachten plaats vond over de ontwikkelingen in China en de verwachtingen
voor de toekomst. De Dolma heeft een bijzondere verbinding met deze belangrijke hogeschool en er is door ons al
veel bijgedragen aan verbetering van gebouwen en opleiding.
Momenteel wordt er een bibliotheek annex studiezaal bijgebouwd en we kregen het verzoek om te helpen het
meubilair aan te schaffen. Hiervoor is ongeveer € 3.000 nodig.
Ook in Dharamsala was men dankbaar voor alle inspanningen die de Dolma doet en die dank breng ik graag aan u
over, want het is dankzij uw voortdurende steun en volharding dat we steeds opnieuw kunnen helpen en projecten
kunnen verwezenlijken.
En deze keer is uw steun weer heel hard nodig omdat we op dit moment geen financiële reserves meer hebben.
Door de bouw van de grote watertoren en de wegaanleg in Tibet hebben we dit jaar hoge bedragen uitgegeven en
op mijn reis heb ik deze keer ter plekke me genoodzaakt gevoeld om mensen meteen financieel te helpen.
Daarom hopen we dat u ons weer royaal wilt steunen of dat u in uw kennissenkring iemand kunt vinden die met ons
mee wil doen. U zou bijvoorbeeld als cadeau voor uw verjaardag of een andere feestelijke bijeenkomst een bed, een
tafel of een stoel voor het weeshuis kunnen vragen. Iedere bijdrage is heel welkom. U weet het: onze
overheadkosten zijn zeer laag en we zijn heel secuur dat uw geld goed terecht komt. Het was ook een fijn
compliment toen iemand van het Tibetaanse gemeentebestuur aan de nieuwe vertegenwoordiger van de regering
uitlegde dat de Dolma “highly effective” is.
Een schenking via een notariële acte is voor u aantrekkelijk vanwege de belastingvrijstelling. We hebben een
afspraak gemaakt met een notaris die dit gratis voor ons doet. Wanneer u bijvoorbeeld een jaarlijkse donatie van
€ 300 doet, krijgt u daarvan al gauw tussen de € 75 en € 150 terug, afhankelijk van uw inkomen. Denkt u er eens over
na of bel voor meer inlichtingen.
En zo hoop ik dat u een beeld hebt gekregen van de situatie in Mundgod en in Tibet. De innerlijke kracht van de
Tibetanen is enorm groot en vanuit die inspiratie gaan we hier weer verder met het werk voor onze stichting.
Graag kom ik na de winter weer vertellen wat we met elkaar hebben kunnen bijeen brengen en verwezenlijken.
Mede namens het bestuur wens ik u een mooie en gezonde wintertijd toe! Tashi delek!

