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Nieuwsbrief november 2016 

Beste lezers! De herfst vertoont zich in prachtige kleuren als ik deze nieuwsbrief begin te schrijven. Er is deze warme             
zomer veel geweest om van te genieten maar ondertussen hebben we zeker ook niet stilgezeten met onze                  
werkzaamheden voor de Tibetanen. Wekelijks komen er mails binnen met verslagen en verzoeken. 

In augustus is een van onze bestuursleden in noord India 
geweest en heeft daar het nieuwe Tibetaanse 
vluchtelingendorp in Bir bezocht. Na de feestelijke 
opening in mei zijn heel wat huisjes gezellig ingericht 
met de middelen die ter beschikking waren. Het is fijn 
om u te vertellen dat de bewoners dolblij zijn dat ze nu 
eindelijk een eigen plekje hebben en dat lieten ze ook 
duidelijk blijken. Ons bestuurslid verdween zowat onder 
de katags die hij omgehangen kreeg! Zie voor zijn 
reisverslag en meer foto’s onze Facebookpagina.          

Na de geslaagde verbetering van de watervoorziening in kamp 5 kregen we een verzoek uit kamp 8. Ook daar is de 
situatie erbarmelijk. Te weinig water en teveel huizen voor het kleine waterleidingnet dat er ligt. De bewoners zijn 
zelf al flink aan de gang gegaan. Ze hebben alle beetjes geld bij elkaar gelegd en een nieuwe put laten slaan. Die 
moet nu aangesloten worden op de bestaande watertoren die gelukkig nog in goede staat is. Ook daarvoor is al geld 
ingezameld maar nog niet genoeg. We zoeken hiervoor een bedrag van € 3.500 om dit geheel weer goed te laten 
functioneren. Het blijft een terugkerend probleem en zo’n belangrijk onderdeel van onze hulp daar.                           
Helpt u weer mee?  

        

In april zijn we begonnen met de steun aan de renovatie van de 
grote gemeenschapshal in Mundgod. Organisatorische problemen 
ter plekke veroorzaakten oponthoud maar we kregen onlangs 
bericht dat er een nieuwe verantwoordelijke is aangetrokken die 
er vaart achter zet. Dat moet ook wel want in december komt de 
Dalai Lama naar Mundgod en dan is deze hal een belangrijke 
ontmoetingsplek. Natuurlijk willen ze er dan voor zorgen dat alles 
piekfijn in orde is. Wat heeft de Daila Lama toch een enorme 
invloed en betekenis voor de Tibetaanse gemeenschap!                       
We dragen er graag aan bij om deze plek weer veilig en droog te 
laten zijn.  

 

< Gaas wordt voor de kozijnen aangebracht zodat de vogels niet 
langer naar binnen kunnen vliegen. 



 

Er kwam een verzoek van de Sarahschool in Dharamsala. Deze school is een belangrijk opleidingsinstituut en tevens 
een conferentieoord waar buiten de schooldagen mensen komen voor aanvullende studie en ontwikkeling. Het 
studentenaantal breidt zich steeds meer uit. Van 100 in het jaar 2000 naar 300 dit jaar. De riolering en de septic 
tanks zijn daar niet op berekend waardoor de boel dikwijls overloopt. Een nijpend probleem dus. Zeker ook omdat 
de buren (een Indiaas dorp) hiervan veel last hebben. Besloten is om het afval- en rioleringswater te gaan zuiveren, 
een nieuwe stap in ontwikkeling van waterbeheer. Hiervoor is een Indiaas bedrijf gevonden en dit is mooi omdat nu 
gepromoot wordt hoe van rioolwater weer goed water gemaakt kan worden voor de irrigatie van het land. De 
aanleg van de hele installatie kost ongeveer € 20.000 en de Dalai Lama heeft uit zijn fonds hiervan een derde 
bekostigd. Ons is gevraagd mee te doen en we hebben voor dit initiatief al 15 % bijgedragen. Er ligt nu nog een 
restschuld van ruim € 11.000 en het zou mooi zijn wanneer we nog wat meer muntjes kunnen overmaken. 

Onderwijs, wat is het toch belangrijk. Het staat altijd hoog op onze prioriteitenlijst. Gelukkig zijn we nog steeds in 
staat om de kloosterschool in Tibet te blijven ondersteunen met eten voor de kinderen, salaris voor de leerkrachten 
en andere benodigdheden. Ook nu willen we weer een flink bedrag aan hen overmaken. Het is altijd puzzelen hoe 
we het geld daar kunnen krijgen. In januari geeft de Dalai Lama weer de Kalachakralessen. Dit keer in Bodh Gaya, 
India. Voor de Tibetanen is dit een enorme gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Van alle hoeken van de aarde 
komen ze daar dan samen. Zelfs lukt het vaak om uit Tibet te komen met een speciale pas. Dus deze keer kunnen we 
het geld aan iemand meegeven die in de buurt van de school woont……. Steunt u de onderwijspot? 

Ook In Nepal hebben de Tibetanen het zwaar. Er is enorm veel armoede en heel weinig werkgelegenheid. Veel 
mensen hebben geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Kinderen blijven thuis en zitten zonder 
onderwijs. De Tibetaanse regering kwam met een verzoek om een school in Katmandu te helpen. Met een bedrag 
van € 1.000 kan deze draaiende gehouden worden en we willen graag proberen dit geld bij elkaar te krijgen zodat de 
kinderen samen met hun vriendjes kunnen leren. Een mooi doel voor de komende tijd! 

 

Rapport in het Chinees. Alleen   
de cijfers zijn leesbaar en die zijn 
uitstekend! 

Momenteel krijgen 8 jongeren via onze 
stichting de mogelijkheid een voortgezette 
opleiding te volgen. Jammer genoeg is één 
studente afgevallen omdat zij niet slaagde 
voor haar examens, maar de anderen lukt 
het tot nu toe goed. Met name de twee 
leerlingen in Tibet gaan snel door hun 
studie heen en halen mooie cijfers. Het is 
toch fantastisch dat wij hun deze kans 
kunnen geven zodat zij hun bijdrage 
kunnen gaan leveren aan het in stand 
houden van de Tibetaanse cultuur! De 
studiebeurzen in India bedragen ongeveer 
€ 400 per jaar, los van de eigen bijdrage 
van de ouders. Houdt u het in overweging 
om te helpen? 

 

Werkstuk van een studente die 
een opleiding tot tandarts volgt. 

Er zijn weer twee winterscholen die we graag willen steunen zodat de kinderen een fijne en nuttige 
vakantiebesteding hebben. Het is voor de kinderen die niet naar hun familie kunnen gaan heel fijn om samen met de 
Tibetaanse cultuur en taal bezig te zijn. 

Leesboeken hebben ook altijd onze aandacht. De centrale school in Mundgod kreeg een bedrag om boeken aan te 
schaffen en in kamp 6 is zelfs een bibliotheekje dat door de Dolma is betaald. Een fijne gedachte! 



We hebben een leuk idee: Adopteer een leesboekje.                                                                                                                 
Op mijn laatste reis kwam ik in contact met een bijzondere Nederlandse vrouw die al meerdere jaren als 
vrijwilligster een paar maanden naar een Tibetaanse "basis"school in het noord-oosten van India gaat om Engelse 
les te geven. Omdat er weinig leesboekjes zijn met aansprekende typisch Tibetaanse verhalen, kwam ze op het idee 
om die zelf te gaan maken. Terug thuis is ze ermee aan de slag gegaan en ze heeft al aardig wat grappige leesboekjes 
geschreven. Wat een leuke manier om de kinderen Engels te leren en tegelijk de Tibetaanse cultuur levend te 
houden! Maar dat kost natuurlijk wel geld en alles moet gedaan worden van haar AOW! Zo'n boekje met een 
Tibetaans verhaaltje in het Engels kost ongeveer 18 cent. Zou het niet geweldig zijn wanneer u een stel boekjes 
adopteert en daarmee haar project ondersteunt? Een mooi sinterklaas- of kerstcadeau! We zijn benieuwd!... 

   

Uiteraard komen regelmatig noodsignalen binnen van mensen met ernstige gezondheidsklachten. We hebben de 
afgelopen periode 7 mensen kunnen helpen door een bijdrage te geven voor dokterskosten en medicijnen. Ik ga hen 
zeker opzoeken om te zien hoe het met hen gaat. 

Ook dit keer hebben we weer een aantal verzoeken om sponsoring: 

          

Tsering Yangki woont al 
een tijd in het bejaarden-
huis en is niet in staat zelf 
iets bij te dragen. Ze heeft 
de nodige ouderdoms-
klachten, maar ondanks 
dat is ze altijd opgeruimd 
en een voorbeeld voor 
iedereen. € 20 per maand 
is nodig. 

Tamdin Phuntsok was een sterke man met 
een groot gezin dat hij goed kon onderhou-
den. Na een ernstige hersenbloeding kan hij 
alleen nog maar wat schuifelen en is haast 
onverstaanbaar. Hij moet veel medicijnen ge-
bruiken en het gezin heeft geen inkomen. Een 
paar kinderen zitten in het Indiase leger, en 
dat doet iemand pas wanneer er geen andere 
inkomstenbron is. Er zijn nog drie school-
gaande kinderen. € 40 per maand is nodig.  

Dit zijn Dolma Yangki met haar man 
en hun zoontje. Haar eerste man was 
alcoholist en mishandelde haar en 
hun kinderen. Eén is gehandicapt, 
één kind op school, een ander is 
leraar en een dochter zwerft in New 
Delhi. Haar tweede man heeft de 
zorg op zich genomen van dit gezin 
en probeert als taxichauffeur geld te 
verdienen. € 30 per maand is nodig. 



 

 

En nu ook nog een mooie gebeurtenis om te 
vertellen. Begin september werd in Brussel een 
internationale conferentie gehouden die door de 
Dalai Lama werd geopend. Ruim 250 mensen uit 
50 landen waren aanwezig, waaronder behoorlijk 
wat Chinese mensenrechtenactivisten uit 
Taiwan. Ook de Dolma stichting was uitgenodigd, 
een bijzondere eer en verantwoordelijkheid.      
Er werd gediscussieerd over de politieke rol die 
Tibet kan hebben in het wereldgebeuren en 
acties werden besproken om de situatie van 
Tibet en de Tibetanen te verbeteren.  

    
De blinde Chinese mensenrechtenadvocaat     
Chen Guangchen ontmoet de Dalai Lama.              
In 2012 ontvluchtte hij China, waar hij huis- 
arrest had vanwege zijn acties.  

Het waren levendige dagen, gevuld met gesprekken en 
ontmoetingen met bekende en onbekende mensen uit 
diverse landen.Naast acties om de sterk verslechterde 
mensenrechtensituatie onder de aandacht te brengen, zal er 
o.a. correcte informatie over Tibet in het Chinees worden 
vertaald als tegenwicht tegen de propaganda van de Chinese 
overheid. Er zal meer aandacht worden gevraagd voor de 
vernietiging van het Tibetaanse milieu door grootschalige 
mijnbouwactiviteiten in kwetsbare gebieden, waarbij het 
water ernstig wordt vervuild. De aanleg van hele grote 
stuwdammen is een enorme verstoring van het milieu met 
grote risico’s. We kwamen tot de conclusie dat 
internationaal toezicht door milieubeschermingsorganisaties 
noodzakelijk is. Het was interessant en inspirerend om aan 
deze geslaagde conferentie deel te nemen. 

 

En zo leest u wat er het afgelopen halfjaar allemaal weer is gebeurd. We zijn als bestuur actief en gemotiveerd om 
ons in te blijven zetten.  

Het is bijna zover: begin volgend jaar zal ik weer naar India reizen om mensen te bezoeken en projecten te bekijken. 
Ik neem u in gedachten mee op reis en besef dat het werk alleen maar gedaan kan worden doordat u blijft helpen 
met uw giften. Dat is ook altijd de boodschap die ik doorgeef, zo probeer ik een verbinding te leggen tussen u en de 
Tibetaanse gemeenschap. 

Ik wens u een goede winterperiode toe. Tashi delek! 

 
 


