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De winter is weer voorbij is, bomen en struiken hebben een mooie frisse groene kleur en de zon zorgt dat alles kan
gaan ontkiemen. Wij hebben hier zoveel reden om blij te zijn. Wat een tegenstelling om te bedenken dat er vreselijk
veel mensen in de Himalaya in verdriet en angst zitten en door de aardbevingen alleen maar puin om zich heen zien.
Geen blijdschap daar maar wanhoop. Geen zon maar stromende regen van de moesson. Mensen die hun naasten
verloren hebben, gewonden met minimale zorg, mensen die dakloos zijn, zoveel lijden. U heeft de beelden ervan
allemaal kunnen zien.
Wij probeerden zo snel mogelijk een beetje duidelijkheid te krijgen en voor
zover wij tot nu toe gehoord hebben, zijn er onder de Tibetanen die aan de
Dolma bekend zijn geen slachtoffers gevallen. Wel is er enorme materiële
schade. Kort na de beving kwamen de eerste foto’s binnen waaronder een van
het huis van een Tibetaanse familie waar ik 3 jaar geleden nog op bezoek was.
Muren naar binnen gevallen, alles in puin, stof overal en de mensen moeten in
primitieve tentjes slapen.
In India probeert de Tibetaanse gemeenschap zoveel mogelijk geld bij elkaar te
sprokkelen. Vanuit de Dolma doen we daar graag ook ons best voor.
Wij hebben contact met een groot Tibetaans klooster in Kathmandu. Zij zetten
zich in voor een afgelegen plek in het midden van het meest getroffen gebied,
namelijk het dorp Sankhu, ten oosten van Kathmandu. Er zijn al heel wat
tenten naar toe gebracht en begin juni vertrekt een ploeg artsen om te helpen.
Wij hopen dat u voor deze onverwachte heftige noodsituatie geld wil doneren
De bank waar ik op zat is onder puin bedolven
en kunnen u verzekeren dat het op een goede plek terecht komt.
Hoe staat het verder het met de lopende projecten?

Nicolas Vreeland met de Dalai Lama en zijn leraar Khyongla
rinpoche bij zijn inwijding

Misschien heeft u begin april op de Boeddhistische Omroep de
uitzending gezien: “Monk with a camera”. Een boeiende
documentaire over het leven van Nicolas Vreeland, een
Amerikaan die door de Dalai Lama tot abt is benoemd van het
Ratoklooster. Dit klooster staat in Mundgod en er wonen ca.
200 monniken. Vlak vóór de uitzending kregen wij van hen de
vraag of wij wilden helpen met de aanplant van mango- en
cashewbomen. Net als de boeren willen ook deze monniken de
grond rondom hun klooster duurzaam bebouwen om hiermee
geld te verdienen. Er is onlangs € 2.500 naar hen overgemaakt
en hopelijk zal de nieuwe aanplant over een aantal jaren een
goede bron van inkomsten zijn. Wanneer u achtergrondinformatie wilt zien van deze groep monniken met zijn
interessante abt, kunt u de uitzending nog nakijken via
http://www.bosrtv.nl/televisie-archief.

Wij schreven al eerder over het lekke dak van de school van het Drepung Loseling klooster. Wat fijn dat we hiervoor
een bijdrage van € 2.900 konden storten en bij het komende projectbezoek in september zal het dak zeker zijn
gerepareerd. Ik hoop dan blije toetjes te kunnen fotograferen van monnikjes die leren schrijven zonder druppels die
op hun schrijfplankje lekken. Dus houd de volgende nieuwsbrief in de gaten!

En dan het te bouwen dorp voor ex-politieke
gevangenen die uit Tibet zijn gevlucht. Natuurlijk
worden wij op de hoogte gehouden van de
bouwactiviteiten. De wegen en de riolering zijn
grotendeels aangelegd. Nu gaan de huizen volgen. Met
elkaar hebben we daarvoor een flinke som gespaard. Er
is intussen al geld voor 2 woningen overgemaakt. Het
streven blijft om alle 75 families een fijne woonplek te
geven. Dan kunnen zij een nieuwe toekomst opbouwen
en hun vreselijke ervaringen in de Chinese
gevangenissen verwerken.
We sparen nog even door om dit doel te bereiken.
De lange koude winterperiode in de Himalaya in het noorden van India is ook weer voorbij en de scholen zijn
begonnen. Dankzij een mooie donatie konden 2 groepen kinderen in de vakantieperiode naar het warmer gelegen
Mundgod afreizen waar ze een fijne tijd hebben gehad en extra lessen kregen in de Tibetaanse taal, geschiedenis en
cultuur. De kinderen zijn blij en vol energie weer terug naar school gegaan.
Ieder half jaar kunt u lezen dat geld is overgemaakt voor medische steun. Deze keer hebben we weer diverse
mensen kunnen helpen bij het betalen van hoge doktersrekeningen van medicijnen of operaties. U kunt op de
jaaropgave de totale bedragen aflezen. Het is een post die altijd zal blijven terugkeren.
Sommige projecten zijn mooi afgerond, sommige lopen nog door en zoals verwacht zijn er ook weer nieuwe
binnengekomen.
De bejaardenzorg. Niet alleen in Nederland maar ook bij de
Tibetanen staat die onder druk! De vele jongeren die 56 jaar
geleden in grote getale over de Himalaya vluchtten en in India
stukken jungle kregen toegewezen zijn inmiddels bejaard. Ze
hebben hun hele leven keihard gewerkt om een basis te leggen
voor een nieuwe woonplek, niet alleen voor henzelf maar ook
voor de velen die in de loop van de jaren zijn gevolgd. En juist deze
groep mensen heeft nu een oude dag vol zorgen. Ze zijn 100%
afhankelijk van giften van de eigen vaak arme bevolking of van
giften uit het buitenland. Wat zou het fijn zijn wanneer juist zij wat
minder zorgen zouden hebben om voldoende eten te krijgen en
geld voor medicijnen. Behalve een donatie zou u eventueel ook
We zouden haar graag wat comfortabelere
een bejaarde kunnen sponsoren. Bij de sponsor-aanvragen stellen
leefomstandigheden geven.
we al één van hen aan u voor. We hebben diverse andere
aanvragen liggen en lichten u er graag wat specifieker over in via
de telefoon of email. Ook op onze website onder ‘Sponsoring’
kunt u hierover informatie vinden.
Hulp voor watervoorziening komt altijd weer terug. Het is onmogelijk om alle projectaanvragen te honoreren, maar
wanneer er watergebrek is kunnen we daar niet aan voorbij gaan. Water is nu eenmaal levensnoodzakelijk en deze
keer kwam een verzoek uit dorpje nr. 5 van het vluchtelingenkamp in Mundgod. Het startte met de vraag om te
helpen bij het herstellen van de waterpomp maar bij verdere navraag bleek dat de totale installatie in slechte
toestand verkeert. Toen ik vorig jaar dit kamp bezocht hadden de inwoners een uurtje per dag water en momenteel
is dat nog maar een half uur, zó snel is het verslechterd. In goed overleg met de kampleiding is besloten dat de
Dolma voor de kosten instaat van de bouw van een nieuwe watertank. Het onderstel waar de tank op rust kon
behouden blijven. De sloop van de oude tank is meteen gestart zodat de nieuwe zo snel mogelijk opgebouwd kan
worden. Wij hebben al € 5.800 overgemaakt en de bewoners hebben zoals gewoonlijk 15 % bijgedragen. Het
volgende en hopelijk laatste probleem heeft zich nu aangekondigd: de verbindingsleidingen naar de huisjes blijken
ook in slechte staat en soms zelfs helemaal verstopt. Niet zo gek want de pijpen liggen al jaren in de grond en zijn
van kunststof en gelijmd, dus zeer kwetsbaar. We verwachten dat we hiervoor nog ongeveer € 4.000 nodig hebben
en dan is de complete waterleiding van dorp 5 vernieuwd. De mensen zijn dan weer voor een lange tijd verzekerd
van fatsoenlijk drinkwater.

De centrale school in Mundgod heeft twee aanvragen gedaan. De grote koelkast heeft het begeven. De
schoolkinderen krijgen een warme maaltijd en kwetsbare etenswaren moeten natuurlijk in dat hete klimaat in de
koeling. Een nieuwe koelkast kost ongeveer € 600 . Helpt u mee?
De andere aanvraag: een extra zonnelamp op het schoolterrein. In 2011 konden we twee zonnelampen schenken
waardoor de kinderen buiten hun huiswerk kunnen maken tijdens de minder hete avonduren. Om nog meer
kinderen hiervan te kunnen laten genieten is een extra lamp nodig. Een zonnelamp kost € 375. Ook is er nog zo’n
bedrag nodig voor reparatie en onderhoud van de andere zonnelampen.
En dan de altijd terugkerende sponsoraanvragen. Wat fijn dat ondanks de nog steeds instabiele financiele situatie in
Nederland zich toch weer sponsors aangemeld hebben voor 2 van de 3 aanvragen uit de laatste nieuwsbrief.
Onderstaand kunt u over 3 nieuwe personen/families lezen die uw steun hard nodig hebben:

Geden Choephel en Tsering
Thankchoe hebben een zoon van 13.
De vader is helper in een garage en
verdient maar heel weinig. Zijn
vrouw heeft zware asthma en
overgewicht door oedeem en
hartproblemen. Hun huisvesting is
beroerd: alleen een kamer, geen
sanitair. Met € 25 per maand zou
hun situatie aanzienlijk verbeteren.

Phuntsok Tsering woont samen met zijn
bejaarde moeder. Hij verdient heel
weinig als knecht bij een constructiebedrijfje. Zijn moeder kan niet goed meer
lopen en ziet slecht. Eerder verdiende ze
wat geld met het verkopen van melk van
haar koe. Nu doet hij dat na zijn werk.
Steun van € 20 per maand zal hen enorm
helpen.

Okaree woont samen met haar
man Norgyen in het
bejaardenhuis. Ze hebben geen
kinderen. Ze kan moeilijk
ademen en moet altijd een
inhaler bij zich hebben. Omdat
het bejaardenhuis afhankelijk is
van sponsors zoeken we voor
ieder van hen een sponsor. Wij
denken aan € 20 per maand.

Zoals u op het financieel overzicht kunt lezen, is er in 2014 jammer genoeg minder gedoneerd (-13%) dan het jaar
daarvoor. Ofschoon de economie licht aantrekt, lijkt het erop dat iedereen nog steeds erg voorzichtig is met
uitgaven. Toch zijn wij verheugd dat we bij de meest urgente situaties hebben kunnen helpen. En natuurlijk
bedanken wij u daarvoor namens de Tibetaanse mensen. Met elkaar is toch weer veel bereikt.
En dan komt er ineens een verrassing opduiken! Dit voorjaar kreeg de Dolma een grote donatie van € 11.340 van het
Consultancyhouse, een bedrijf dat diensten levert in de automatisering. Samen is overlegd over welke projecten dit
prachtige bedrag verdeeld gaat worden en één ervan is extra bijzonder om te benoemen: de school in Tibet die we
nu al een aantal jaren steunen en waar al heel wat verbeteringen zijn aangebracht, wil nu gaan uitbreiden met een
afdeling voor meisjes. Dit is vrij uniek en we werken hier graag aan mee.
De nieuwsbrief willen we graag eindigen met deze leuke foto: de 15jarige Kelsey
nam onze hele voorraad gebedsvlaggetjes over en verkocht ze binnen één uur
waarbij ze € 130 verdiende om de aktie voor Nepal te steunen. Geweldig!
Nu roept de International Campaign for Tibet op om gebedsvlaggen te laten
wapperen voor de 80ste verjaardag van de Dalai Lama. Wij zijn door de aktie van
Kelsey uitverkocht maar de ICT biedt ze gratis aan: www.dl80.nl
Ik sluit af met de wens dat de Dalai Lama nog lang in ons midden blijft met zijn
wijze lessen en als voorbeeld van een tomeloze inzet voor liefde en vrede.

