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Nieuwsbrief november 2013 

 

De eerste herfststorm is voorbij en de blaadjes vallen van de bomen. Het is ook de hoogste tijd om het blad van de 

Dolma bij u binnen te brengen.  

 

Gelukkig kwamen er het laatste half jaar vanuit India of Tibet niet veel dringende oproepen en dat gaf ons de 

gelegenheid om veel tijd en energie te steken in de verbouwing van de nieuwe winkelruimte van onze tweedehands 

boekwinkel “de Boekenboog”. We hebben het al een aantal keren genoemd: de boekwinkel bij ons aan huis was de 

afgelopen jaren een mooie inkomstenbron. Er is in totaal voor ongeveer € 45.000 aan boeken verkocht en al dat 

geld is naar de Tibetanen gegaan!  

We kregen de mogelijkheid om een lokaal in gebruik te 

nemen van een oud schoolgebouw dat een nieuwe 

functie kreeg en in mei ontvingen we de sleutel. Er is 

met een clubje mensen hard gewerkt om de ruimte om 

te toveren tot een mooie winkel. Er kunnen veel meer 

boeken geplaatst worden en omdat we op een 

bekendere plek zitten komen er ook meer bezoekers.  

De Tibetaanse vlaggetjes hangen voor de ramen en de 

uitstraling van de winkel is Tibetaans! Zelfs Koningin 

Maxima is op bezoek geweest, weliswaar bij een 

medegebruiker, maar we hebben de winkeldeur wijd 

open gezet zodat ze de Tibetaanse vlaggen goed in het 

zicht had! Veel publiciteit dus!  
We zijn blij dat we dit hebben kunnen verwezenlijken en we met een fijne groep vrijwilligers nog meer kunnen gaan 

verdienen om de Dolma te ondersteunen.  

 

 

 

 
Fier met de nieuwe schoenen terug naar huis! 

Behalve de boeken die bij ons het huis uit gingen, 

werden ook geleidelijk de vele zakken met 

kinderschoenen naar Tibet verstuurd. Het was een groot 

succes! In samenwerking met twee andere organisaties 

die zich ook inzetten voor de Tibetanen, zijn de zakken 

naar vier verschillende plaatsen gestuurd: drie naar 

Tibet en één naar een vluchtelingenkamp in het uiterste 

noorden van India. Gelukkig zijn ze ook allemaal 

ongeschonden aangekomen! Uit Tibet kregen we enkele 

mooie foto’s en daar laten we u graag van meegenieten. 

De kosten van het verzenden waren hoog, maar het 

plezier dat de kinderen ervan hebben is enorm. Heel erg 

bedankt voor uw bijdrage! 

 



 

 

De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Dolma Gyari, bezocht op 9 augustus de Tibetaanse gemeenschap in 

Amsterdam. Ook was een ontmoeting georganiseerd met een aantal organisaties die zich voor de Tibetaanse 

mensen inzet, waaronder de Dolma. Het was interessant om erbij aanwezig te zijn. 
 

Ze vertelde hoe de Tibetaanse regering probeert contact te onderhouden met de vele Tibetanen die tegenwoordig 

over de aardbol zijn uitgezwermd. In India leven ze nog sterk in contact met hun cultuur. In het buitenland wordt dat 

veel moeilijker. Het westerse leven vraagt om een andere levenswijze dan in India op allerlei gebied:  huisvesting, 

werk, scholing, activiteiten, enz. Het is daarom extra belangrijk dat de mensen die in het buitenland wonen in 

verbinding blijven met hun wortels en de aandacht van de Tibetaanse regering gaat uit naar activiteiten die dat 

zoveel mogelijk bevorderen. Dat is echt een hele opgave.  
 

Ook sprak zij over een aantal zaken waar de Tibetaanse regering momenteel hard aan werkt om op te lossen. 

Schrijnende situaties waar echt iets aan moet gebeuren en één hiervan is de huisvesting voor een grote nog steeds 

groeiende groep ex-gevangenen die uit Tibet naar India komt. Het heeft ons dermate geraakt dat we hier graag aan 

mee willen helpen. 

Deze mensen hebben in Chinese gevangenissen gezeten omdat zij opkwamen voor hun vrijheid van religie en de 

wens dat de Dalai Lama naar Tibet terug kan komen. Het gaat dus om Tibetanen die vanwege hun strijd voor de 

mensenrechten zijn opgepakt en gevangen gezet en uiteraard niet om criminelen! Sommigen zijn zwaar 

getraumatiseerd en de meesten hebben echt hulp nodig. Na hun straf worden ze in China uit de gevangenis gezet  

en staan ze op straat. Het is ten strengste verboden dat iemand hen in dienst neemt, dus ze zijn totaal afhankelijk 

van de steun van een goedwillend medemens. Velen proberen dan maar naar India te vluchten en ook dat is een 

enorme opgave wanneer je niets meer bezit.  
 

Enkele uren rijden van Dharamsala is nu een groot stuk grond gekocht als uitbreiding van een bestaand 

vluchtenlingenkamp. De regering wil daar huizen gaan bouwen voor de ex-gevangenen zodat ze een goede opvang 

krijgen en een plek om hun leven in het vrije India uit te gaan bouwen. Het gaat om ongeveer 375 mensen.  

De Dolma wil zich hiervoor gaan inzetten.  Wat zou het mooi zijn wanneer we met elkaar een paar huizen kunnen 

gaan financieren. We weten allemaal hoe belangrijk het is om een  veilig thuis te hebben en zeker aan de mensen 

die het zo zwaar gehad hebben in de Chinese gevangenissen willen we heel graag datzelfde veilige gevoel geven. De 

bedoeling is dat enkele gevangenen samen gaan wonen of het gezin waar een gevangene uit komt weer herenigd 

wordt. De kosten van de bouw van een huis bedragen ongeveer € 5.700. We hopen dat het voorstel u ook 

aanspreekt en we samen kunnen gaan sparen. Wilt u ook een steentje bijdragen? 
 

Ook het landbouwproject waar de Dolma al veel aan heeft bijgedragen valt onder de verantwoordelijk van mevrouw 

Dolma Gyari. Op onze laatste nieuwsbrief heeft u een mooi bedrag voor dit project gedoneerd en samen met de giften 

van de ASN en de Triodos Foundation konden we haar een cheque van 300.000 Indiase rupies ( ongeveer € 3.800 ) 

overhandigen. Ze was er heel blij mee en vertelde dat het geld gebruikt zal worden voor de aanleg van waterreservoirs 

die nodig zijn om de gewassen in tijden van droogte te blijven bevloeien.  
 

 

 
Waterreservoir op het akkerland 

 



 

 

 

 

Verschillende mensen hebben weer een aanvraag gedaan voor steun bij medische kosten. Medicijnen voor 

behandeling van hepatitis, tbc , kanker en terminale pijnbestrijding zijn bekostigd. We krijgen altijd weer een bericht 

terug dat men zo vreselijk blij is met de hulp. 

 

En ook deze keer vragen we uw aandacht voor een paar mensen die het zeer zwaar hebben. Met een sponsoring 

van €  25  per maand krijgen ze een flinke verlichting van hun dagelijks terugkerende zorgen. We sponsoren de 

mensen in principe voor 3 jaar en dat geeft hen een bevrijdende rust en ruimte. 

 

 

 
 

Lhakpa Dolma woont met haar bejaarde moeder, haar 

zus, neefje en nichtje en haar gehandicapte broer. Ze 

heeft lang tbc gehad en is daardoor dermate verzwakt 

dat ze niet voor inkomen kan zorgen. Er woonde nog 

een broer in huis die het geld verdiende maar die is 

twee jaar geleden bij een treinongeluk overleden. De 

zus is nu de enige die wat geld binnen brengt door 

overal klusjes te doen. Deze familie is heel arm. 

 

 

Tsering Lhamo is 45 jaar en heeft de zorg voor haar 

man, haar 2 kinderen, haar schoonouders en nog een 

zieke oude vrouw. Zelf heeft ze drie buikoperaties gehad 

en een zwakke gezondheid. Haar echtgenoot heeft een 

zeer simpele baan en er komt niet genoeg geld binnen 

om alle medicijnen en het eten te betalen. Op het 

moment van de aanvraag was de oude vrouw net weer 

in het ziekenhuis opgenomen, dus opnieuw een extra 

kostenpost . Haar verzoek om steun is begeleid door een 

schrijven van de plaatselijke kampleider. 

Ondanks de moeilijke omstandigheden blijven ze 

optimisme uitstralen. 

 

 

 

Lokyi is een weduwe van 50 jaar met twee schoolgaande 

kinderen. Ze heeft meerdere lichamelijke problemen en 

daarbij een paar jaar geleden tbc gekregen. Ze scharrelt 

wat geld bij elkaar door in de wijde omtrek brandhout te 

zoeken en probeert dat dan te verkopen. Geld voor 

medicijnen moet ze lenen bij de bank die veel rente 

vraagt. Ook van dit gezin is een aanvraag gekomen via 

de kampleider. 

 

 



 

Tijdens mijn laatste reis naar Tibet hoorde ik van 

een klooster dat een klein schooltje had 

gebouwd voor kinderen die tot dan toe nog 

nergens naar school konden gaan. Wij hebben 

hun via contactpersonen € 500  geschonken en 

daar is meubilair van gekocht. Dit voorjaar kwam 

er nogmaals een verzoek om te helpen het 

schooltje uit te breiden zodat meer kinderen 

naar school konden gaan en een aantal er ook 

konden overnachten. Omdat onderwijs zo 

belangrijk is, heeft de Dolma nog eens € 1000 

overgemaakt.  

 

 
 

Het klooster ligt als een dorpje tegen een heuvel. 

 

Berichten uit Tibet komen schaars binnen. Omdat er weinig berichtgeving is lijkt het er wat rustiger te worden maar het 

tegendeel is waar. Op internet staan meerdere zelfverbrandingen vermeld, de laatste nog eind september. Het zijn 

daden van wanhoop en machteloosheid. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven proberen te helpen daar waar 

mogelijk is.  

 

Uit Dharamsala kregen we een noodkreet over de gebrekkige watertoevoer. Door de vele bouwactiviteiten in die 

omgeving, komen bronnen leeg te staan en moet goed drinkwater van steeds verder worden aangevoerd. De 

hogeschool heeft nu een ernstig watertekort en er moet een pijpleiding van bijna 2 km. worden aangelegd. De kosten 

daarvan bedragen ruim € 3.000. Wij zouden hiervoor graag € 2.600 willen geven en de resterende € 400 is dan hun 

eigen bijdrage. 

 

Volgend jaar medio maart vertrek ik weer naar India en dan zal ik zeker vertellen van uw steun. Het is geweldig dat de 

mensen hier, ondanks de financieel moeilijkere situatie, nog steeds royaal geven. Al is het ver van uw leefwereld en 

hoort u maar twee keer per jaar de berichten, weet dat hun dankbaarheid groot is.  

 

Tenslotte nog een tip voor een sinterklaas- of kerstcadeau: Monique Tekstra-van Lochem  heeft een educatief boek 

geschreven over een Tibetaans monnikje Tenzin dat uit nieuwsgierigheid naar het leven van andere kinderen de 

wijde wereld intrekt. Dit bijzondere boekje kost €  15,25  en wanneer u het bij haar bestelt,  schenkt zij de Dolma 

een donatie. Kijkt u eens op haar website:  www.antropomo.nl en vul bij uw bestelling onze speciale code in: Dolma 

Tenzin. 

 

Zo staan we weer voor de komende winter en de jaarwisseling. We hopen dat u in de donkere dagen toch dikwijls 

lichtpuntjes ziet die de dagen verlichten en namens het bestuur wens ik u een goede winterperiode toe en een 

gezonde ontvangst van onze volgende nieuwsbrief. 

 

 
 


