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Beste lezers. Wat later dan u gewend bent is hier weer de nieuwsbrief. Het duurde even eer de Indiase stofwolken
waren opgetrokken na mijn reis in april en mei. Graag kom ik u vertellen hoe het met de Tibetaanse mensen en de
projecten gaat. Iedereen was blij om mij als afgevaardigde van de Dolma te zien en tot mijn vreugde constateerde ik
dat de levensstandaard - in ieder geval in Mundgod - er langzaam op vooruit gaat. Dit merkte ik aan de kwaliteit van
de nieuwe huizen en vooral de wegverbeteringen. Wat een mooie ontwikkeling! Natuurlijk word ik toch altijd weer
gebracht naar mensen die het heel moeilijk hebben en waar hulp nodig is. En ook grotere projecten blijven terugkomen om aangepakt te worden. Maar het feit dat door uw niet aflatende steun de basis van het leven daar aan het
verbeteren is, breng ik toch als eerste graag aan u over! En natuurlijk ook de dankbaarheid van de mensen daar!
Het bezoek aan de verschillende projecten die we
hebben gefinancierd verliep goed. Ik was benieuwd naar
de vorderingen bij het landbouwproject. Voor de
irrigatie van de gewassen is een betere oplossing
gevonden dan het aanvankelijke plan. Men wilde tussen
de akkers water-reservoirs aanleggen maar in plaats
daarvan is een al bestaand kunstmatig meertje
opgeknapt De dammen rondom deze vijver zijn
verhoogd en er is een overloopsysteem gemaakt. Op
deze manier is het hele jaar een grote watervoorraad
beschikbaar. Met twee tankwagens wordt het water nu
opgepompt en vervoerd naar de akkers die het nodig
hebben. De boeren betalen een bijdrage en het systeem
werkt goed.
Het was vreselijk heet in Mundgod, wel 40 graden. Pas op dit moment is de regentijd begonnen en dat is natuurlijk
ook de start van het groeiseizoen. Alles zag er dor en droog uit, maar er was wel één groot verschil met een paar
jaar geleden: MANGOBOMEN MET HEERLIJKE MANGO’S ERAAN! Op diverse plekken droegen de bomen die in het
kader van het landbouwproject waren aangeplant al vrucht. Net voor het verzenden van de nieuwsbrief kregen we
een foto van de eerst oogst. VOLLE KRATTEN! Er horen vast en zeker goede inkomsten en blije gezichten bij.
Doordat de aanpassing van het meertje veel goedkoper was dan de aanleg van veel reservoirs, bleef er nog een
flinke som over van het geld dat de Dolma hiervoor had geschonken. Dit bedrag kan nu heel goed gebruikt worden
voor de aankoop van extra mangoboompjes en cashewstruiken. Want nu de rijke oogst van mango’s die aan de
bomen hangt zichtbaar is, worden nog meer mensen enthousiast om die ook te gaan kweken op hun landje.
Wie wil dat niet: van die heerlijke vruchten die goed verkocht kunnen worden?

Het microkredietsysteem is nu ook bij de Tibetaanse gemeenschap ingevoerd. Wat een mooie verrassing! Er zijn
ongeveer 250 boeren in een groot aantal groepen bij aangesloten. Samen beslissen zij welke plannen uitgevoerd en
gefinancierd gaan worden. Dit betekent dat de Dolma vanaf nu niet meer actief fondsen hoeft te werven om het
landbouwproject te steunen en dat we ons kunnen gaan richten op andere aanvragen. Er is een degelijke basis
gelegd waarop de boeren zelf gaan voortbouwen. Veel dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen!
En dat voortbouwen brengt me op het plan dat ik u voorstelde in
de laatste nieuwsbrief: de bouw van woningen voor mensen die
om hun mening of geloof in Tibet gevangen zaten en die
noodgedwongen zijn gevlucht naar India. Deze mensen hebben
een vreselijke tijd meegemaakt in de Chinese gevangenissen en
na hun vrijlating leefden ze als paria’s. Zijzelf en ook hun familie
worden streng in de gaten gehouden. Niemand mag hen meer in
dienst nemen en ze mogen zelf geen bedrijfje opstarten.
Vluchten naar India is dikwijls nog de enige mogelijkheid en met
hele families, voor wie het ook niet meer leefbaar is, proberen ze
dan India te bereiken. Daar zijn ze in ieder geval vrij, maar de
problemen zijn natuurlijk niet opgelost. Zie maar eens een
bestaan op de bouwen in zo’n arm en overbevolkt land als India!
De Tibetaanse regering is bezig om voor deze getraumatiseerde mensen een speciaal dorp te bouwen. Er is al een
wachtlijst van 75 families. Ik kwam op een bijzonder moment in Dharamsala aan, want juist twee dagen daarvóór
was de secretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken erin geslaagd een terrein aan te kopen. In India is dat
beslist niet eenvoudig! Het ligt ruim twee uur rijden van Dharamsala bij een al bestaand vluchtelingenkamp. Trots
met de aankoop bracht hij me erheen en was ik een van de eersten die het gebied kon bekijken. Het is een tamelijk
vlak terrein dat aan de voet van een prachtig klooster ligt. Het is een mooie plek voor deze speciale groep. Ze zullen
zich er veilig voelen en krijgen eindelijk de rust en de ruimte om hun leven te herpakken. De bedoeling is om deze
voormalige akker aan te sluiten op de hoofdweg en er steeds blokjes van 2 huizen te gaan bouwen.
Een woning kost ongeveer € 6.000. Na de oproep in onze laatste nieuwsbrief is er al zó veel gegeven dat we al in
december het geld voor twee huizen konden overmaken. Het derde huis is al weer bijna gespaard. Wat zijn ze er blij
mee in Dharamsala! Het is een mooie gedachte dat we het samen voor elkaar proberen te krijgen dat Tibetanen die
tot op de dag van vandaag met zware trauma’s uit India komen vluchten het vooruitzicht hebben van een huisje in
vrijheid en rust en ruimte. Helpt u mee?
U kunt ook helpen door het boek “Het Windpaardhuis” van Myra de Rooy te kopen. In dit mooie boek schrijft zij
over de levens van Tibetaanse ex-politieke gevangenen. Voor ieder boek dat u bestelt maakt zij € 5,00 naar de
Dolma over voor dit project. Zie http://www.myraderooy.nl/publicaties/boeken. Vermeld bij uw bestelling: Dolma.

De nieuwe bibliotheek-studiezaal van de
Sarah-school bij Dharamsala werd met een
feestelijke ceremonie ingezegend door de
vorige minister-president Samdong Rinpoche.
Aan deze belangrijke hogeschool werd het
meubilair grotendeels geschonken door onze
Dolmastichting. Het zag er piekfijn uit!

Benieuwd was ik ook naar de stand van zaken bij het klooster in Tibet waar we geld naar toe gezonden hebben voor
verbetering van het schoolgebouw. Van een groep monniken die oorspronkelijk afkomstig is uit dit klooster hoorde
ik dat met het geld de school is opgeknapt en zelfs uitgebreid. Er wonen nu al 70 kinderen. Het leven in China is veel
duurder dan in India en het klooster ligt zo ver weg van de meer bevolkte gebieden dat alles wat aangevoerd moet
worden extra kostbaar is. De onderwijzers wonen er vanwege de afstand intern wat ook hogere kosten met zich
meebrengt. Maar juist door de geïsoleerde plek schenken de Chinezen er geen aandacht aan en is het er dus veiliger
dan op veel andere plaatsen. Daarom is het belangrijk dat we de school blijven ondersteunen zodat de kinderen er
fijn kunnen wonen en rustig kunnen leren.
We willen voor de lopende kosten € 1.250 overmaken en afhankelijk van uw donaties dit bedrag nog verhogen. Het
geld komt er dus gelukkig zonder problemen goed terecht en heel erg van pas.
Fijn om ook in Tibet te kunnen blijven helpen!

Een nijpend probleem vormen de jongeren, meestal jongens, die op straat rondhangen. Vaak eindigt de middelbare
schoolopleiding in werkloosheid of een baantje in het Indiase leger, wat natuurlijk vreselijk is. Veel jongeren hebben
meer in hun mars, maar het geld om te studeren ontbreekt. Het baarde mij tijdens mijn reis grote zorgen en ik was
blij verrast dat ik onlangs dit punt aan de Dalai Lama zelf kon voorleggen. Tijdens zijn bezoek aan Nederland was
namelijk een audiëntie georganiseerd voor groepen die voor de Tibetaanse zaak werken en ik was één van hen.
Toen ik dit punt aan de orde stelde vertelde de Dalai Lama dat het zeker onder de aandacht is van de Tibetaanse
regering en dat er wordt overlegd met de Indiase overheid om oplossingen hiervoor te zoeken.
.
Bij wijze van proef willen wij dit jaar voor het eerst aan een talentvolle jongere een studiebeurs geven. Daarvoor is
4 jaar lang € 365 nodig. We hopen dat hiermee aan de jongeren een sein wordt afgegeven dat voor ieder een goede
toekomst mogelijk is en dat ze met een goede baan positief kunnen bijdragen aan de Tibetaanse samenleving en
een gezin onderhouden. Hoop voor de toekomst is ó zo belangrijk en wij vragen uw hulp daarbij.
Gelukkig hebben we ook in 2013 de grootste noden kunnen opvangen van medische zorg. Zoals u hier in Nederland
steeds opnieuw mensen kent die door een ziekte of ongeval medische bijstand nodig hebben, zo blijft dat natuurlijk
ook terugkomen bij de Tibetanen. Het grote verschil is dat wij hier een ziektekostenverzekering hebben en de
mensen in India en Tibet meteen met een enorme hoge levenslange schuld blijven zitten of gewoon niet geholpen
worden. Dus we proberen waar mogelijk te steunen. We brengen hierbij drie schrijnende situaties van families
onder uw aandacht, maar in de map zitten er nog veel meer. U kunt mij natuurlijk daar altijd over bellen.

Thinley Tsomo vluchtte uit Tibet. Ze
heeft een dochtertje van 10 jaar.
Haar man Kunga werd blind toen zij
zwanger was. Hun dochtertje zit op
school in Dharamsala. Thinley
verdient wat geld met de verkoop
van hapjes. Er is geen geld om hun
dochtertje te bezoeken. Met € 20
per maand hebben ze geld voor
dokterskosten en om hun kind zo
nu en dan te knuffelen.

Tashi Chomphel en Chonzom zijn
bejaard, hun kinderen zijn al
overleden. Buren en verre familie
geven hun af en toe wat geld. Zelf
hebben ze helemaal niets. Ze mogen
tijdelijk in een klein huisje wonen.
Met € 25 per maand hebben ze geld
om te eten en wat medicijnen te
kopen.

Tenzin Dolkar en haar man,
Ngawang Tsering hebben drie
kinderen. Hij heeft een ernstige
infectie aan zijn been gehad. Een
grote operatie was nodig en nu kan
hij amper lopen. Ik schrok van het
enorme litteken. Hun enige bron van
inkomsten is de verkoop van eieren.
Ze hebben maar 10 kippen. Met € 25
per maand hebben ze geld om te
eten.

Met ingang van dit jaar is de wetgeving m.b.t. schenken veranderd. Voor volledige vrijstelling van belasting moest
een notariële akte worden opgemaakt, met alle kosten en werk van dien. Nu kunt u op eenvoudige wijze een
overeenkomst met ons (of een ander goed doel) afsluiten en als u zich voor ten minste 5 jaar verplicht een bepaald
bedrag te doneren, mag u deze donatie volledig van de belasting aftrekken. U kunt daarvoor met ons contact
opnemen. Het standaardformulier staat ook op onze website, zie www.tibetfondsdolma.nl De eerste overeenkomst
is al gesloten!
Zoals u op het laatste financiële blad ziet mogen we met een tevreden gevoel terugkijken op een mooi jaar 2013.Het
leven van veel mensen is door uw hulp weer iets makkelijker geworden. Dat geeft blijheid voor iedereen!
Met een van de grote aandachtspunten die de Dalai Lama naar voren bracht toen hij in een overvol Ahoy-gebouw
de 10.000 mensen toesprak tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland wil ik graag deze nieuwsbrief eindigen:
Leven met compassie en vriendelijkheid is van belang voor ieder mens. Daar is geen religie voor nodig. Het geldt voor
iedereen ongeacht leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, achtergrond, ras of geloof.
Een fijne zomertijd toegewenst! Tashi Delek.

