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Nieuwsbrief voorjaar 2016 en financieel jaarverslag

Beste lezers! Het is alweer juni, dus de hoogste tijd om u de laatste berichten die we binnenkregen te vertellen.

Minister-president Lobsang Sangay bij het officiële
gedenkbord.

Het was feest in Bir op 17 mei! Het dorp voor de
Tibetanen die wegens politieke redenen gevangen
hebben gezeten in Tibet en na hun vrijlating naar India
zijn komen vluchten, was zover afgebouwd dat het
geopend kon worden. De Premier en de Minister van
Binnenlandse Zaken kwamen ervoor naar Bir toe en de
opening ging natuurlijk gepaard met veel rituelen,
zegeningen en uiteindelijk een heerlijk feest. De
bewoners zijn zo blij dat ze als Tibetanen met dezelfde
heftige ervaring bij elkaar kunnen wonen en ze hoeven
nu geen woekerhuur elders meer te betalen. Voor
onze begrippen zijn de huisjes wel heel erg klein maar
er gaat natuurlijk niets boven een eigen plekje! We
mogen er trots op zijn dat we in totaal € 33.288
hebben kunnen bijdragen en ook de naam van de
Dolma stichting is op het gedenkbord te vinden!

In camp 5 hebben we vorig jaar een nieuwe watertank laten bouwen. En die doet het prima! We vroegen u in de
laatste nieuwsbrief voor een extra donatie om ook de waterleidingen te kunnen vernieuwen en dat is gelukt! Ook de
waterleidingen zijn weer in orde en de bewoners van camp 5 kunnen voor heel wat jaren verzekerd zijn van een
goede watertoevoer. We kregen een enthousiaste bedankbrief vol lof voor onze stichting en onze contactpersoon in
Mundgod meldde ons dat die brief ook was voorgelezen tijdens een algemene vergadering van alle campleiders. Die
lof geef ik graag aan u door!
Een ander waterproject is de bevloeiing van de
mango-boomgaard van het Rato klooster. Vorig jaar
heeft het klooster van ons een budget gekregen om
mangoboompjes aan te schaffen. Omdat het land
nogal hoog ligt t.o.v. de omgeving is een goed
irrigatiesysteem noodzakelijk. Dankzij een donatie van
€ 2.500 van de ASN Foundation konden ze een
waterput laten slaan en op deze manier is er nu
voldoende water om de bomen mooi te laten groeien.
Met plezier laten we u een luchtfoto zien waarop de
mango- en cashewbomen goed zichtbaar zijn. Iedere
groene stip is een Dolmaboom die hier in camp 8 al
vrucht draagt.

Voor extra foto’s en verslagen zie: www.facebook.com/TibetFondsDolma/

Tibetanen zijn gek op voetbal! Dit voorjaar werd er in
Mundgod een groot voetbaltoernooi georganiseerd
waarbij teams uit alle verspreid liggende kampen uit heel
India en Nepal bij elkaar kwamen om te strijden om het
kampioenschap. Dat is altijd een groot festijn waar veel
Tibetanen naartoe stromen. En deze keer konden de
spelers voor de eerste keer genieten van stromend water
om te drinken en te douchen en u snapt het misschien al:
de aanleg van de waterlvoorziening is door de Dolma
betaald! Het is fijn om op deze manier mee te werken aan
de sociale samenhang van de gemeenschap.

Tijdens mijn werkbezoek vorig jaar is gevraagd om hulp bij het opknappen van de grote centrale dorpshal. Hier
worden alle belangrijke gasten ontvangen en het is de plaats waar dikwijls de hele bevolking wordt toegesproken.
Ook worden er veel culturele manifestaties gehouden en op die manier heeft de hal een belangrijke functie voor de
onderlinge communicatie en het behoud van de cultuur. De hal is na ca. 20 jaar in slechte toestand en zeker geen
mooie plek meer voor dit belangrijke doel. Dankzij veel donaties die we van u kregen kunnen we het project al
grotendeels financieren. Het gaat om een flink bedrag van € 12.000! De eerste € 3.600 is overgemaakt en er is een
comité opgericht dat zich met de werkzaamheden gaat bezighouden. Dit houdt in: verbetering van de watervoorziening, reparatie van muren, ramen, dak en de elektrische installatie en het totale schilderwerk dat in het hete
en vochtige klimaat veel te verduren heeft. Door uw steun komt er een mooie vernieuwde hal voor alle bijzondere
samenkomsten. Het eerstvolgende evenement is het bezoek van Z.H. de Dalai Lama in juli! Geweldig, toch?
Voor het bejaardenhuis is een stroomgenerator
gekocht. Het gevraagde bedrag bleek niet genoeg om
een machine met voldoende capaciteit te kopen.
Gelukkig konden we dit bedrag verdubbelen tot
€ 3.000. Er staat nu een groot apparaat en dat
voldoet prima. Bij stroomuitval (bijna dagelijks!)
blijven de ventilatoren draaien en is er toch wat
verkoeling in het dikwijls hete klimaat. En de koelkast
en diepvriezer vallen niet meer uit dus het voedsel
blijft eetbaar en dat is grote winst. Fijn dat we dat
hebben kunnen verwezenlijken met elkaar

Dankbare bejaarden

Zo hebben we dus samen weer veel tot stand gebracht. Het is iedere keer weer verrassend dat we met elkaar
genoeg geld kunnen bijeen brengen om aan de belangrijkste vragen voor hulp tegemoet te komen. En dat blijft
natuurlijk doorgaan zolang er geen echte oplossing is voor de Tibetanen die nu in kampen verspreid zitten.
In dat kader kwam een groot nieuw project onlangs bij ons binnen.
De populatie in de 9 kampen van Mundgod blijft groeien. Twaalf jaar geleden woonden er ruim 13.000 mensen en
nu zijn dat er bijna 18.000. Een groot deel van hen zijn monniken en nonnen die in de kloosters goed worden
opgevangen. Anders is dat voor de burgerbevolking. Het tekort aan woningen dat al jaren speelt, is nu zo groot dat
besloten is een nieuwe woonwijk te gaan bouwen. Deze wijk gaat camp 10 genoemd worden. Er is een comité dat
zich met deze grote uitbreiding bezighoudt en het centrale bestuur heeft een bedrag van ongeveer € 50.000 euro
beschikbaar gesteld. Diverse boerenfamilies die land hadden gekregen om te bewerken, maar meer succes bleken te
hebben in de handel, hebben hun grond beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. Het plan is om ongeveer 50
gezinnen te gaan huisvesten. Om te beginnen is het terrein ontsloten met een nieuwe weg en is het ommuurd. De
komende jaren staan heel wat werkzaamheden op het programma waar veel geld voor ingezameld moet worden.
Het lijkt ons een mooi doel om ook vanuit de Dolma hieraan te gaan bijdragen. Wat zou het fijn zijn wanneer we
samen voor een aantal gezinnen een huisje kunnen bijeen brengen! Als eerste steentje hebben we € 650
overgemaakt om de toegankelijkheid van het terrein te verbeteren. Natuurlijk doen we dit in goed overleg met de
verantwoordelijken ter plaatse. Verdere aanvragen zullen zeker gaan volgen en zodra er meer over bekend is, zullen
we u informeren. Een nieuw project dus waar we mensen heel blij mee gaan maken!
In het financiële verslag van vorig jaar kunt u een duidelijke verhoging van de inkomsten zien. HOERA! We zijn
ontzettend blij dat u de Tibetaanse mensen blijft steunen met kleine en grote donaties. Ook aan de aanvragen voor
medische hulp kunnen we daardoor blijven tegemoet komen.
Voor extra foto’s en verslagen zie: www.facebook.com/TibetFondsDolma/

We merken wel dat de belangstelling om mensen te sponsoren geleidelijk aan afneemt. Kennelijk is het bezwaarlijk
om voor een periode van 3 jaar de kosten van een sponsoring aan te gaan. Gelukkig kunnen we als Dolma stichting
de mensen die het echt heel hard nodig hebben ondersteunen vanuit de algemene pot. Toch brengen we enkele
mensen onder uw aandacht waarvan we de afgelopen maanden een aanvraag binnen kregen.

Tashi en Dolma hebben 4 begaafde
kinderen. Ook haar moeder woont
bij hen. Alleen met de verkoop van
kleding in de winter.verdient Tashi
een beetje geld. De ouders en oma
hebben veel kwalen en dus hoge
doktersrekeningen. De kinderen
krijgen gedeeltelijke beurzen maar
er zijn nog teveel extra kosten. Een
maandelijkse steun helpt hen!

Chime Khando is een weduwe en
woont met haar dove zoon,
schoondochter en twee
kleinkinderen samen. Haar zoon is
helper bij de straathandel en
verdient maar heel weinig.
Ondersteuning voor dokterskosten en de opvoeding van de
kinderen is hard nodig.

Tashi is als jong Indiaas straatkind door
een oude Tibetaan geadopteerd. Hij is
totaal opgenomen in de Tibetaanse
gemeenschap en zelfs getrouwd met
een Tibetaanse. Ze hebben 4 kinderen.
Hij heeft ook Tibetaans stemrecht. Hun
huis is erg vervallen en als bewaker
verdient hij heel weinig. Dit gemengde
gezin kan uw steun heel goed
gebruiken.

De wereld is op dit moment heftig in beweging. Zoveel mensen die verjaagd zijn van hun geboortegrond en
afhankelijk worden van mensen die het goed hebben en iets willen delen daarvan. We kunnen niet anders dan
keuzes maken omdat het onmogelijk is om alle mensen in nood te helpen ook al zouden we dat allemaal wel willen.
Wij doen vanuit ons plekje ons best om de Tibetaanse gemeenschap te ondersteunen, opdat die mensen een beetje
menswaardig kunnen leven en hun prachtige cultuur behouden blijft. Ik hoop dat u kunt genieten van de vrijheid die
we hier hebben en de mogelijkheden om veel dingen te doen die elders in de wereld ondenkbaar zijn. Ik wens u een
fijne zomer! Tashi Delek

Naar aanleiding van de vorig nieuwsbrief kwam een vraag over de inrichting van het Tibetaans bestuur. Hierbij wil ik daar graag
een overzicht van geven.
Tot 2011 was de Dalai Lama het staatshoofd en de spirituele leider van de Tibetanen. In dat jaar heeft hij zich als staatshoofd
teruggetrokken omdat hij een volledig democratisch gekozen bestuur wilde instellen. De bevolking wilde dat liever niet maar
heeft zijn wens uiteindelijk geaccepteerd.
De belangrijkste man van het Centrale Tibetaanse Bestuur in Dharamsala is de minister-president. Hij is gekozen uit en door de
bevolking voor een periode van 5 jaar.
De minister-president benoemt de 6 ministers die samen met hem de ministerraad vormen. De 6 ministeries zijn: Binnenlandse
zaken, Onderwijs, Gezondheid, Veiligheid, Financiën en Informatie-en Internationale Relaties.
De ministerraad wordt gecontroleerd door het parlement. Het parlement wordt ook gekozen door de bevolking en bestaat uit
44 leden: 10 uit elk van de 3 provincies van Tibet, 2 uit elke 5 religieuze stromingen en 2 uit de Tibetaanse gemeenschappen in
Europa en in de V.S.
Een vluchtelingenkamp (in Mundgod bestaat dat uit 9 dorpjes en 2 grote kloosters) wordt als volgt bestuurd:
Voor het hele kamp is een gekozen plaatselijke raad die bestaat uit leken en kloosterlingen. Deze raad adviseert de abtenaren
van het kampkantoor waar de "representative" de hoogste abtenaar is. De representative is een medewerker van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en heeft dus ook alleen maar zeggenschap over zaken die onder dit ministerie vallen zoals huisvesting,
ouderenzorg, economische ontwikkeling, sport e.a. (Andere zaken die vallen onder een van de 5 andere ministeries worden
rechtstreeks bestuurd vanuit Dharamsala). Ieder dorpje van het vluchtelingenkamp heeft een kampleider die door en uit de
plaatselijke bevolking wordt gekozen voor 1 jaar. De kampleider heeft geen echte bevoegdheden maar moet de belangen van
het kamp behartigen. Hij heeft een aantal assistenten om boodschappen huis aan huis rond te brengen.
De kloosters hebben hun eigen structuur en opereren volledig los van het centrale bestuur.

Voor extra foto’s en verslagen zie: www.facebook.com/TibetFondsDolma/
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