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Nieuwsbrief mei 2013 en jaarverslag 2012 

 

Het voorjaar is eindelijk te voelen en het is weer tijd voor het laatste nieuws van de Dolma en ons jaarlijkse  

financiële verslag.  

Wat kunnen we samen toch veel bereiken! Op onze oproep om de financiële reserve te versterken heeft u bijzonder 

royaal gereageerd. Daardoor konden we 2012 heel positief afsluiten en blijven helpen bij de urgente aanvragen die 

we het afgelopen half jaar kregen. Heel hartelijk dank voor het vertrouwen. 

In december kregen we het bericht dat de grote 

watertoren in Mundgod was afgebouwd en klaar 

voor gebruik. Ongelooflijk om te bedenken dat dit in 

één jaar tijd tot stand is gekomen. In de nieuwsbrief 

van september 2011 hebben we dit omvangrijke 

project aan u voorgesteld en al een jaar later staat er 

een prachtige toren gevuld met kostbaar water. 

Vanzelfsprekend zijn de ruim 1000 leerlingen en 50 

intern wonende stafkrachten hier heel blij mee en 

het komt natuurlijk ieders gezondheid ten goede.  

Dat hebben we met elkaar toch maar weer geklaard! 

 

En het is niet het enige waterproject dat we hebben 

kunnen financieren. Herinnert u zich nog dat we geld 

vroegen voor nieuwe waterleidingen in een ander 

dorpje in Mundgod?   

De Indiase overheid had hun een watertoren 

geschonken maar voor de waterleidingen naar de                        

huisjes toe was geen geld meer beschikbaar. U heeft hiervoor ook ruim gedoneerd zodat we al snel het benodigde 

bedrag (na aftrek van de eigen bijdrage) konden overmaken. Ieder huisje heeft nu weer een stromende kraan! 

De watervoorziening in het Phara-huis, een onderdeel van het Gaden Jangtse klooster, is grondig vernieuwd.            

De ongeveer 100 monniken die hiervan gebruik maken hebben nu weer schoon water, de hevige lekkages in het 

gebouw zijn verleden tijd en het betonijzer op de daken roest niet meer verder weg. U ziet: vernieuwing en 

onderhoud van de watervoorziening blijft een terugkerend opgave.  

Er gaan 9 watervijvers aangelegd worden op het land van de boeren in  Mundgod waardoor het in tijden van droogte 

toch bevloeid kan worden.  Dit is o.a. mogelijk gemaakt door een prachtige donatie van de Vlissingse 

Schoolvereniging. We werden door hen benaderd om binnen hun project “water” gastlessen te geven over Tibet en 

de bijzondere rivieren die vanuit Tibet een groot deel van Azië van water voorzien. Vanzelfsprekend kwam daarbij 

ook de positie van de Tibetaanse vluchtelingen ter sprake en de leerlingen waren zeer geïnteresseerd. Ze 

verzamelden lege flessen wat een mooi bedrag aan statiegeld opleverde en samen met alle inkomsten van het 

eindfeest op de school resulteerde dit in een bedrag van € 2.000! Het was verrassend toen ik een paar dagen later 

op straat 2 kinderen tegenkwam die vroegen: “Mijnheer, hoe is het nu met het water in Tibet?” 

Wanneer u een mogelijkheid heeft om dit op een school bij u in de buurt ook voor te stellen, zowel een project over 

Tibet als een gastles, kunt u ons daarvoor altijd benaderen.  

 



 

De droevige verhalen over zelfverbrandingen zullen u niet zijn ontgaan. Vanwege de onderdrukking door de Chinese 

overheerser kiezen niet alleen monniken maar nu ook burgers deze gruwelijke vorm van protest omdat ze hopen dat 

dit aandacht voor hun zaak trekt en de internationale druk op de Chinese overheid opvoert. Helaas is dat amper het 

geval. Voorheen stonden er nog wel kleine berichtjes in onze kranten maar ook die zijn verdwenen. Zo stonden er 

bijvoorbeeld eind april op internet nog 3 nieuwe zelfverbrandingen genoemd, maar het was nergens in het nieuws. 

Omdat de mensen in China ver weg gehouden worden van westerse informatie, is het heel moeilijk voor hen om 

goed in te kunnen schatten wat de gevolgen zijn van hun wanhopige opofferingen. Ze denken dat ze er veel mee 

bereiken, maar het tegendeel is waar. De Chinese overheid beperkt juist de minimale vrijheden van de Tibetaanse 

mensen en represailles volgen op ieder incident.  

Ook de Dolma heeft dat al ondervonden. In september vroegen we om geld voor meubilair van een weeshuis, waar 

de kinderen in zeer primitieve omstandigheden woonden. We ontvingen  van u voldoende om de kinderen een 

leefbaardere omgeving te bieden, maar in februari hoorden we dat het weeshuis plotseling is ontruimd en gesloten. 

De kinderen zijn helemaal aan hun lot overgelaten en we hopen dat er in de buurt gezinnen zijn die hen hebben 

willen opnemen. Het geld dat we zo rijkelijk van u hadden gekregen hebben we  in goed overleg besteed aan een 

school. Het onderwijs aan etnische minderheden zoals de Tibetanen, heeft heel weinig prioriteit. Klassen van 60 tot 

80 leerlingen zijn heel normaal en het is haast ondoenlijk om aan zo’n grote groep iets te onderwijzen zonder 

hulpmiddelen. Een beamer met bijbehorende computer zorgt ervoor dat de stof op een groot scherm getoond kan 

worden waardoor de kinderen de les beter kunnen volgen. Dankzij uw grote bijdragen konden we hieraan € 4.050 

besteden, genoeg voor drie sets, en natuurlijk zijn de leerkrachten en kinderen er zeer blij mee en dankbaar voor! 

Naar aanleiding van onze eindrapportage van het 

landbouwproject kregen we de laatste termijn van 

de NCDO van € 2.365. Dit geld is gebruikt voor 

verbetering van het compostbedrijfje in het kamp, 

waar alle boeren voor een redelijke prijs goede 

compost kunnen kopen. We schreven er al over in de 

vorige nieuwsbrief.  Om de volle bakken met 

compost en krioelende pieren te beschermen tegen 

te veel zon en te veel regen is er behoefte aan een 

degelijke overkapping. Daar was € 4.000 voor nodig 

en dat is nu dus verminderd tot € 1.600. We hopen 

dat we dat bedrag weer bij elkaar kunnen sparen. 
Het primitieve zeil verteert snel door zon en regen 

Er kwam een noodoproep voor een ander afgelegen Tibetaans kamp in het oosten van India. De mensen daar waren 

door Indiase boeren gewoon van hun land verdreven en hadden geen oogst en dus geen eten. Dit is echt een 

uitzonderlijke situatie in het meestal zo vreedzame India t.o.v. de Tibetaanse bevolking. Kennelijk hadden de Indiase 

boeren het zelf dermate slecht dat ze tot deze actie waren overgegaan. We hebben € 500 geschonken en dit is 

gebruikt voor het kopen van voedsel. We hopen dat de rust er is teruggekeerd en de mensen dit jaar hun land weer 

kunnen bewerken. 

Van de kliniek van het Gaden Jangtse klooster kregen we het verzoek tot medefinanciering van een apparaat om 

bloed te analyseren zodat de arts een betere diagnose kan stellen en daardoor passende medicatie kan geven. In 

deze kliniek worden zowel Tibetanen als Indiërs uit de omliggende dorpen geholpen en doordat er merendeels 

vrijwilligers werken blijven de behandelingskosten zeer laag tot gratis. Nu hoeven de mensen geen dure reis naar de 

grote stad te maken en betalen ze maar weinig voor de onderzoekskosten. Hiervoor is € 1.430 beschikbaar gesteld. 

Naast enkele kleinere voorzieningen zoals een boekenkast en schoolbanken, kon er onlangs ook € 3.000 

overgemaakt worden voor meubilair in de nieuwe bibliotheek van de Sarahschool in Dharamsala. Dit is een 

belangrijke hogeschool waar het Tibetaanse kader wordt opgeleid waarvan de afgestudeerden hard nodig zijn om de 

Tibetaanse gemeenschap in ballingschap goed te besturen.       

 

Práchtige kinderschoenen van een hoge kwaliteit hebben we gekregen, dozen vol!!! De 

marktontwikkeling dwong de eigenaar van een gerenommeerde schoenenzaak de winkel 

te sluiten en wat er overbleef schonk hij aan de Dolma. Schoenen zijn in Tibet heel duur 

en veel kinderen lopen op goedkope slippers die snel kapot gaan. De eerste pakketten zijn 

al verstuurd  maar de verzendkosten zijn tamelijk hoog. Toch is het de moeite waard want 

één paar schoenen kost daar al snel € 60,00 terwijl de verzendkosten € 2,50 per paar zijn.        

Voor iedere € 2,50 die u schenkt geeft u een kind dus een paar schoenen!    Doet u mee?  

Wij danken de eigenaar voor deze prachtige gift en wensen hem een goede toekomst. 



Wat zijn we blij dat we steeds in staat zijn om aan noodoproepen voor steun bij medische kosten tegemoet te 

kunnen komen. Hier wordt iedere maand ongeveer € 250 aan besteed. Dit is alleen maar mogelijk door uw blijvend 

vertrouwen en inzet! We hielpen o.a. Kelsang Rabten, een monnik met tbc, Kalsang Khenrab in Nepal met 

keelkanker, Tashi Tsering een monnik met diverse ziektes waaronder hepatitis b, een Rinpoche (= hoge monnik) die 

naar Mundgod kwam voor de lessen van de Dalai Lama en onderweg bij een ongeluk zijn beide benen brak, een man 

in Amdo (Tibet) die geopereerd moest worden vanwege galstenen en daarbij een infectie opliep vanwege een vuile 

naald, Ngwang Tsekyi een non met zware hepatitis (gelukkig meldde iemand zich om haar te sponsoren) en 3 nieuw 

aangekomen vluchtelingen met infecties vanwege het hete klimaat. 

Ons land zit nu al lange tijd in een moeilijke financiële situatie en dat merken we ook aan de sponsoring. Deze blijft 

teruglopen maar gelukkig lukt het tot nu toe om de ergste problemen uit de algemene pot van de Dolma te 

ondersteunen. Er liggen de volgende dringende aanvragen: 

   
Tsering Dolkar (38 jaar) heeft een 

zoontje van 8 en een dochtertje 

van 5. Ze woont bij haar ziekelijke 

moeder (76). Haar man heeft het 

gezin verlaten. Ze heeft zelf ook 

problemen met haar gezondheid, 

maar geen geld voor een 

behandeling. Ze verdient weinig 

geld als landarbeidster. 

Dolma (35) is getrouwd en heeft 6 

kinderen. Haar man, Sonam Sangpo is 

50 en heeft tbc. Daardoor kan hij niet 

werken. De kinderen zitten allemaal 

nog op school. Ze werkt op de was- 

serij van het ziekenhuis en verdient 

daarmee te weinig om het hele gezin 

te onderhouden en de noodzakelijke 

medicijnen te kunnen betalen.         

                           

Gyaltsen Wangdue is 7 jaar 

geleden uit Tibet gevlucht. Hij 

liep al snel tbc op maar door 

onbekendheid en geld- 

gebrek schonk hij er geen 

aandacht aan. Daardoor is zijn 

maag nu ook beschadigd. Hij 

heeft zeker 3 jaar geld nodig 

voor zijn behandeling. 

 

In februari van dit jaar kregen we het bericht dat na 

een lang ziekbed Lama Karta, de spirituele leider van 

het Tibetaans Instituut in Huy in België op 53-jarige 

leeftijd is overleden. Onder zijn leiding is er heel veel 

tot stand gekomen. Ook voor de Dolma heeft hij zich 

ingezet door op onze culturele Tibet-avond in de 

St.Jacobskerk in Vlissingen in 2010 te komen zingen 

met zijn prachtige stem. We zijn blij dat hij nog 

aanwezig kon zijn toen de Dalai Lama op 28 mei 2012 

de prachtige nieuwe tempel in Huy kwam inzegenen.  

We denken met dankbaarheid aan hem terug.  

 

Op onze mededeling dat we een notaris hebben gevonden die bereid is gratis een schenkingsactie ten behoeve van 

de Dolma op te stellen, hebben 4 donateurs gereageerd! Zij profiteren nu van een volledige belastingvrijstelling en 

hun jaarlijkse donatie komt de Tibetaanse vluchtelingen ten goede. Wilt u daar ook eens over nadenken?                

Ook vragen mensen ons wel eens om behulpzaam te zijn bij de financiële afwikkeling van een project of sponsoring 

die ze als privé-persoon zijn aangegaan, dus niet via ons of een andere instantie. Als u dat via de Dolma laat lopen 

heeft u recht op belastingaftrek. Wij helpen daar graag aan mee, zolang het projecten voor Tibetanen betreft. 

Minder lasten voor u en vooral: méér hulpmogelijkheden voor de Tibetanen. 

En zo blijven we ons inzetten en doorsparen voor hulp waar het nodig is en om de lopende projecten te kunnen 

financieren. En zoals de Tibetaanse mensen altijd weer met een positieve instelling aan de dag van morgen denken, 

zo wens ook ik u toe dat u in blijheid van het voorjaar en de zomer zal genieten!   

Tashi Delek ,      

 
 




