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Nieuwsbrief november 2014 

 

25 jaar! Een flits in de tijd maar desondanks een heuglijk feit!  

Ja, zo lang zorgen wij al met elkaar voor het welzijn van de Tibetaanse mensen en het behoud van die 

mooie cultuur. De initiatiefneemster Noortje Toetenel stichtte op 12 oktober 1989 de Dolma en we zijn nu 

25 jaar verder. Wat is er veel bereikt! Bij elkaar is ruim 1,7 miljoen euro ingezameld, een enorm bedrag 

waar heel veel mee tot stand is gebracht. Op het laatste blad ziet u een aantal grafieken zodat u een indruk 

krijgt van de uitgaven, de projectverdelingen en de soort bestemmingen. Omdat al het werk door 

vrijwilligers is gedaan zijn de organisatiekosten altijd net onder de 2% gebleven.  Aan iedereen die hieraan 

heeft bijgedragen, mede namens de Tibetaanse mensen, een woord van grote dank die we met de groene 

gebedsvlag die we meegestuurd hebben, vorm willen geven. Het is één van de vijf kleuren die over de hele 

wereld in de wind wapperen en de wensen van vrede verspreiden. Op deze groene vlag ziet u een 

afbeelding van Dolma (ook bekend als Groene Tara) met een gebed aan haar 21 verschijningsvormen. Zij is 

de vrouwelijke boeddhistische heilige die mensen helpt bij zorgen en verdriet. Zij blijft onze inspiratiebron. 

 

 

Nu het landbouwproject waar we de afgelopen zes jaar intensief voor gewerkt hebben, is afgerond kunnen 

we ons concentreren op een belangrijk nieuw project dat door de Tibetaanse regering is opgezet: de 

oprichting van een nieuw te bouwen dorp voor mensen die in Tibet gevangen hebben gezeten en naar India 

zijn gevlucht. We hebben er al eerder over geschreven: in de Chinese gevangenis hebben deze mensen een 

vreselijk tijd meegemaakt waarin ze dikwijls gemarteld zijn. Na hun vrijlating leefden ze als paria’s en 

vanwege de voortdurende dreiging van de Chinese overheid proberen zij, soms met hun hele familie omdat 

ook voor hen het leven niet meer leefbaar is, over de Himalaya India te bereiken. Er is al een wachtlijst van 

75 families en nog steeds komen deze mensen uit Tibet gevlucht dus blijft het aantal toenemen.  

In onze laatste nieuwsbrief sprak ik over het terrein dat door de Tibetaanse regering is aangekocht en waar 

momenteel hard gewerkt wordt aan het bouwrijp maken van de grond. Een woning kost ongeveer € 6.000 

en onze stichting heeft al geld kunnen overmaken voor vier huizen. Wat zou het mooi zijn als we dat aantal 

de komende tijd kunnen uitbreiden en deze families in een stel Dolmahuizen vredig kunnen gaan leven. 

Draagt u een steentje bij aan dit plan?  



De kloosterschool in een ver hoekje van Tibet kan ook op onze steun rekenen. Medio oktober was de 

minister-president van de Tibetanen, Lobsang Sangay, in Nederland en ook de Dolma was aanwezig bij de 

ontmoeting die hij had met verschillende organisaties. Hij besprak o.a. de hulp die geboden wordt in Tibet 

zelf. De nood is daar enorm hoog, maar als er niet uiterst voorzichtig gewerkt wordt, dus geen vermelding  

van naam en plaats, blijkt dat de opgebouwde projecten weer verwoest worden door de bezetter en de 

mensen groot gevaar lopen. Door zijn uitleg geïnspireerd hebben we naast de € 3.100 die we eerder 

hebben gegeven nog een extra donatie van € 1.000 aan deze afgelegen school gedaan. Hiermee krijgen de 

kinderen weer een tijdje fatsoenlijk te eten en kan het salaris voor de leraren worden betaald. Omdat we 

een zeer betrouwbare contactpersoon in India kennen, zijn we in staat om te helpen zonder dat de mensen 

gevaar lopen. Wat fijn dat we een manier hebben om ook in Tibet te actief te zijn! 

 
Ontmoeting met minister-president Lobsang Sangay Een vrolijke huiswerkklas in de kloosterschool 

 

Het cultuurbehoud in India blijft hoog op onze lijst staan. We kregen een aanvraag uit Mundgod voor 

reisgeld en ondersteuning voor eten en drinken om een groep van ca 70 internaatskinderen te kunnen 

opvangen. Nu de lange wintervakantie weer voor de deur staat vertrekken de kinderen die ouders in India 

hebben naar huis. De andere kinderen blijven dan achter en hebben lange tijd niet veel om handen. Het 

plan is om deze 70 kinderen van het ijskoude Himalayagebied naar het veel warmere Mundgod te laten 

komen waar leerkrachten en monniken klaar staan om hen extra lessen te geven in hun taal, geschiedenis 

en cultuur. De kinderen zien deze tijd als een soort vakantie ofschoon ze ijverig de lessen volgen. De Dolma 

heeft dit al eerder ondersteund en ook dit jaar willen we graag € 1.000 geven. 

Op de basisschool van het Drepung Loseling 

klooster leren de jonge monnikjes ook te schrijven 

in het Tibetaans. Er staat daar een grote hal 

waarin ze op de grond zitten met een ouderwets 

schoolbordje op hun knieën. Er wordt krijt op 

gestrooid en met een bamboepennetje schrijven 

ze daarin. De letters komen in het zwart naar 

boven. De kinderen oefenen tot ze de 

ingewikkelde letters onder de knie hebben. Als ze 

wat verder gevorderd zijn mogen ze een schriftje 

gaan gebruiken. Het dak van de leshal is lek en dat 

is tijdens de natte moesson geen pretje. Wij willen 

graag een bijdrage geven in de reparatiekosten die 

begroot zijn op € 3.760.  

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan  om een talentvolle jongere een studiebeurs te 

geven. Het is zelfs gelukt om TWEE jongeren 4 jaar te laten studeren. Ze zijn heel enthousiast en dankbaar 

aan hun studie begonnen! 



Eerder schreven we u over de grote problemen bij 

de watervoorziening in Dharamsala. Het dorp is 

overbevolkt en water moet van ver weg 

aangevoerd worden. Bovendien laat de kwaliteit 

erg te wensen over, met als gevolg dat de mensen 

er vaak ziek van worden. Met onze toestemming is 

het geld dat we eerder gaven aan de hogeschool 

voor de aanleg van een nieuwe waterleiding 

gebruikt voor de bouw van een waterzuiverings- 

installatie. Met minder ziektes tot gevolg.   
Het tappunt van schoon water wordt goed gebruikt. 

Sponsorverzoeken blijven binnenkomen. Mensen kunnen ineens in situaties terechtkomen waar ze zelf niet 

meer uitkomen en een aantal jaren zekerheid van het kunnen kopen van eten kan dan net iemand het 

laatste zetje geven om er weer bovenop te krabbelen. 

 

  

Choeku Dorjee en Urgyen 

Dolma zijn bejaard en niet 

meer in staat om op hun 

akkertje te werken doordat 

ze allerlei kwalen hebben. 

Choeku is amper in staat 

om iets te eten. Op de foto 

staat Urgyen Dolma in haar 

keuken. 

Een bijdrage van € 20 per 

maand helpt hen enorm!  

 

 

Tenzin Yangdak en haar man 

Jampa Namgyal hebben twee 

jonge kinderen en een bejaarde 

moeder. In de wintermaanden 

verkopen ze kleding in Mumbai.  

Deze verdiensten zijn  te weinig  

voor de opvoeding,  school van 

de kinderen en de kosten van 

medicijnen i.v.m. astma en 

pijnlijke gewrichten. 

Ondersteuning van € 25 per 

maand is erg welkom! 

Karma Tashi en zijn vrouw 

(beiden half de zeventig) hebben 

al hun geld moeten besteden 

aan de behandeling van zijn 

diabetes. Een deel van een voet 

is zelfs afgezet. Ze hebben geen 

kinderen die hen kunnen 

verzorgen.  

Met € 20 per maand geeft u hen 

een stukje zekerheid. 

Cadeaus komen soms zomaar op onze rekening! In het voorjaar kregen we ineens een donatie van  € 1.500  

van kringloopbedrijf de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Bij navraag bleek dat de vrijwilligers daar een goed 

doel mogen aandragen om geld aan te schenken. Eén van onze donateurs had haar vriendin die daar werkt 

op ons bestaan gewezen. Zij heeft de Dolma voorgedragen, met succes! Wat een verrassing en wat een 

mooi bedrag. Hartelijk dank daarvoor!  

Mag ik u nog een keer herinneren aan de verandering die de wetgever begin dit jaar invoerde? Voor 

volledige vrijstelling van belasting moest voorheen een notariële akte worden opgemaakt, met alle kosten 

en werk van dien. De nieuwe wet zorgt ervoor dat u op eenvoudige wijze een overeenkomst met een goed 

doel kunt afsluiten met volledige aftrekking van de belasting, wanneer u zich voor minimaal 5 jaar verplicht 

een bepaald bedrag te doneren. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Het standaardformulier staat 

ook op onze website zie www.tibetfondsdolma.nl  De eerste 5 overeenkomsten zijn al afgesloten! 



 

Met de Sint en de Kerstman in aantocht is het voor velen de tijd van cadeautjes. Wij willen u attent maken 

op het nieuwe bijzondere boek van Myra de Rooy dat 14 november feestelijk is uitgegeven: “Dochters van 

de bergen”.  De levensbeschrijving van 4 sterke strijdbare vrouwen uit Ladakh, Iran, Oost- Turkestan en 

Tibet. Twee van de vier vrouwen konden ook bij de boekpresentatie aanwezig zijn. Zie ook: 

http://www.myraderooy.nl/publicaties/boeken En zoals al vernoemd in de voorjaarsnieuwsbrief maakt 

Myra bij iedere verkoop van haar vorige boek “het Windpaardhuis” € 5 aan de Dolma over. Vermeld dan bij 

de bestelling: Dolma. 

In de onderstaande taartgrafieken kunt u zien hoe de 1,7 miljoen euro is verdeeld over de verschillende 

doelen. 

  
 

 
 

 

 

1,7 miljoen euro:  wat is het leven van veel mensen hierdoor makkelijker geworden.  

We hopen dat de groene Dolmavlag een inspiratiebron zal blijven om de noden waarover wij u via de 

nieuwsbrief informeren te helpen verminderen. Op naar de volgende 25 jaar (dan loop ik wel met een 

stokje door Tibet ☺). 

Tashi Delek, 
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