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Nieuwsbrief en jaarverslag, mei 2017. 
   
In deze nieuwsbrief was ik van plan u uitgebreid te gaan vertellen hoe het met de projecten en de Tibetaanse 
mensen gaat, maar het leven liet weer eens zien hoe onvoorspelbaar het kan zijn. Mijn projectbezoek stond gepland 
van half februari tot eind maart waarvan de eerste drie weken in Mundgod. Om in Mundgod te verblijven is een 
vergunning nodig van de Indiase politie en dat is deze keer fout gelopen. Ergens tussen India en Nederland is de 
aanvraag blijven steken met het gevolg dat er geen permit voor mij klaar lag. Aangekomen in Delhi gaven Tibetaanse 
autoriteiten mij een begeleidende brief en aangezien de treintickets allemaal al geregeld waren, ben ik toch maar de 
trein ingestapt die mij in 40 uur naar Mundgod zou brengen. Tijd genoeg dus om me voor te bereiden op een 
mogelijk afwijkend programma. En inderdaad, bij aankomst werd mij vanuit het klooster en ook vanuit het 
Tibetaanse gemeentekantoor verzekerd dat de brief die ik bij me had van geen enkele betekenis zou zijn en dat ik 
mijn gezicht echt niet moest laten zien. De politie zou me absoluut oppakken en die heeft maar één adres om te 
logeren: de politiecel. Ik verkoos dus de kloostercel boven de politiecel en heb me daar drie weken verscholen. Het 
was een uitdaging om de dagen goed in te vullen in een kamertje van 3 bij 3 en bij een hitte van meer dan 30ᵒ. Toch 
besefte ik heel goed dat mijn gedwongen verblijf daar maar tijdelijk was. De Tibetanen zitten al bijna 60 jaar zonder 
eigen land waar ze zich veilig voelen en in vrijheid kunnen doen wat ze willen!                          
Gelukkig heeft mijn trouwe vriend en vertaler Chime een aantal 
mensen bezocht waar hij dan ’s avonds verslag over uit kwam brengen. 
En ik heb het een paar keer aangedurfd om ’s avonds in het donker 
naar projecten te gaan om zelf te zien hoe het daar mee stond. Al bij al 
was het dus een reis met obstakels en wat maakte het me dankbaar om 
als vrij man na drie weken de trein in te kunnen stappen op weg naar 
Dharamsala! Het komt deze keer goed uit dat een bestuurslid in 
november van plan is naar Mundgod te gaan. 

 
De kralen van mijn mala zijn heel wat  
keren rond gegaan in mijn kloostercel. 

 

Wat kan ik u toch nog vertellen over Mundgod? In het duister ben ik ’s avonds op bezoek geweest bij de werkplaats 
van de landbouwcoöperatie. Daar ligt echt nog een klus te klaren die verbetering betekent voor de hele Tibetaanse 
gemeenschap. De landbouwcoöperatie is jaren geleden opgericht als service-instelling voor de boeren en iedere 
boer is verplicht lid. Alles wat nodig is kan er gehuurd worden zoals landbouwmachines en gereedschappen, 
watertanks om de velden en boomgaarden mee te besproeien, traktoren om de voertuigen te trekken enz.  Er wordt 
onderhoud en reparatie uitgevoerd en omdat er lasapparatuur is, worden er ook stalen constructies gemaakt zoals 
trapleuningen en raamkozijnen. Boeren krijgen er training en voorlichting en zaden worden gezamenlijk ingekocht. 
Een goede instelling dus voor algemeen belang, die ook zeker behouden moet blijven. Door geldgebrek is het hele 
bedrijf zwaar verouderd en verbeteringen zijn dringend noodzakelijk. De manager heeft ons hiervoor een 
programma voorgelegd.  
Herstel van de werkplaats en een eerste aanpassing van 
de inventaris is geraamd op € 1.360  waarmee o.a. een 
brug  gebouwd kan worden zodat reparaties aan 
traktoren veel makkelijker worden.  
Opleiding van personeel om er een dynamischer bedrijf 
van te maken. Hiervoor is ongeveer € 2.140 nodig.  
Vanuit ieder dorp wordt momenteel iemand gezocht die 
tot monteur opgeleid wil worden om o.a. ook de vele 
brommers te repareren en onderhouden. Momenteel 
moeten de mensen hiervoor naar het Indiase Mundgod. 
Wat zou het fijn zijn wanneer we weer een aantal 
Tibetaanse mensen vast werk hebben gegeven! 
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Ik bezocht in het donker de Centrale (middelbare) School 
met ongeveer 1000 leerlingen. Computertechnologie komt 
ook daar de klassen binnen. Het tegenwoordige lesgeven 
vraagt om “smartboard” schoolborden die de oude 
schoolborden vervangen. Het is een scherm waarop via de 
computer informatie wordt geprojecteerd en het geeft veel 
nieuwe mogelijkheden. (Op de Nederlandse basisscholen zijn 
ze in iedere klas te vinden!) Voor de komende jaren kunnen 
3 schermen al voor veel verbetering zorgen. Ieder scherm 
kost € 2.160. Een pittig bedrag. Wat vind u van een 
driejarenplan hiervoor? Ieder jaar één? We hopen dat dit 
gaat lukken. 

 

Dan bleek dat de leraren genoodzaakt zijn om in de avonduren hun lesmateriaal samen te stellen en rapportages 
van de leerlingen te verwerken. Dus altijd overwerk. Waarom is dit? De leraren hebben in de school geen eigen 
computers waar ze aan kunnen werken. Dus worden ‘s avonds die van de leerlingen gebruikt. Het zou een uitkomst 
zijn wanneer hiervoor 6 computers in de school komen te staan. Ze kosten € 400 per stuk. Hierdoor kunnen de 
leerkrachten overdag hun werk doen en ’s avonds vrij zijn. We hopen dat ook u het belang ervan inziet. 
 

Verder zijn er diverse aanvragen voor een studiebeurs. Natuurlijk onderzoeken we zo goed mogelijk of die 
verzoeken ook een kans van slagen hebben. Deze keer vragen we uw aandacht voor 2 studenten die in Tibet wonen. 
Via betrouwbare contacten hebben we begrepen dat ze heel graag verder willen studeren, o.a. voor leraar, en er 
ook de capaciteiten voor hebben maar geen geld. Om hen de komende 4 jaar te helpen is er per jaar €  450 nodig. 
Dit betekent dus € 1.800 in totaal per student. Neemt u het in overweging? 
Het is bijzonder leuk om mooie resultaten te ontvangen van studenten die geholpen worden. Over een half jaar is 
bijv. de tandarts-studente klaar en kan ze aan het werk. Ook gaat het met de student in Tibet grandioos. Van 
nomadenjongen opgeklommen tot 2e jaars scheikunde. Hij blijkt zelfs een tekentalent te hebben, prachtig toch?! 
 

En zo stapte ik na 3 weken opgelucht als vrij man de trein in naar 
Dharamsala en bezocht daar als eerste de Sarahschool. De Dolma 
heeft bijgedragen aan de financiering van een rioolwaterzuiverings- 
installatie en de smerige overstromingen van de septic tank zijn nu 
voorbij. Natuurlijk zijn ze er heel blij mee en bedanken u voor uw 
hulp! Voor de intensief gebruikte bibliotheek heeft de Dolma een 
paar jaar geleden het meubilair bekostigd en nu kregen we een 
aanvraag voor uitbreiding van de ruimte. Naast de bibliotheek is een 
soort patio en wanneer daar een dak op ligt is de ruimte eronder 
goed bruikbaar. Dit wordt geraamd op € 2.200. Op die manier 
werken we mee aan verbetering van het complex en meer 
studieruimte voor de studenten. Gaat u meehelpen? 

 
Dit is de huidige constructie voor een half dak 
van gammele plastic golfplaten. 

 

Studeren is natuurlijk fijn en belangrijk. Extra fijn is het wanneer ook gestimuleerd wordt om met een positieve 
houding in het leven te staan. Met de schoolleiding hebben we gebrainstormd over een soort beloning voor niet 
alleen goede studieresultaten maar daarbij ook voor een positieve houding en gedrag. Het lijkt ons zinvol om dit een 
aantal jaren te gaan doen. Hiervoor willen we € 150 per jaar uittrekken om studenten die opvallen in studie en 
gedrag te belonen met een spiritueel boek. We hopen hiermee bij te dragen dat er niet alleen hard gestudeerd 
wordt maar ook aandacht wordt besteed aan een positieve levenshouding. Vind u dat ook een goed idee? 
 

In Dharamsala bezocht ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik werd er bijgepraat over de noodhulp aan boeren 
die vanwege misoogsten door grote droogte in Indiase regio’s werden ondersteund. De Dolma gaf hiervoor een 
bedrag van € 3.000. Verder kwamen er verschillende zaken aan de orde en was het prettig om mee te denken over 
algemene verbeteringen zoals huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen. Door deze steeds terugkerende 
bezoeken en kontakten met regeringsambtenaren en ministers is een hechte band ontstaan die van grote waarde is. 
Dus een bezoek aan Dharamsala is altijd heel belangrijk. 
 

Vanzelfsprekend zijn er weer financiële ondersteuningen geweest voor mensen die hoge doktersrekeningen moeten 
betalen. Dat zal altijd door blijven gaan. Een probleem met de gezondheid zet mensen meteen in een afhankelijke 
situatie waar ze zelf haast niet meer uit komen. Wat fijn dat wij vanuit onze mogelijkheden mensen kunnen helpen.  
 
 



 
 
Zo’n afhankelijke situatie geldt ook weer voor onderstaande mensen van wie we een aanvraag binnen kregen. 

              
Dawa Dolma (50j) zorgt voor haar 5 
dochters en haar bejaarde moeder. 
Zelf heeft ze een nierziekte en moet 
ze 2 x per week gedialiseerd 
worden, zie de pleister op haar keel. 
Een sombere situatie dus.  
Sponsoring met € 40 is hard nodig. 

           
Tsering Dolkar (41 j) heeft 2 
opgroeiende kinderen (11 en 8j) en 
een bejaarde moeder die ziekelijk is 
en medicijnen nodig heeft. Ze 
wonen erbarmelijk. In het seizoen 
werkt ze op het land. Sponsoring 
met € 30 is hard nodig. 

            
Dolma heeft 2 kinderen, zoon in het 
leger, dochter studeert voor 
verpleegster.Ze hoopt dat die haar 
later kan ondersteunen. Ze verdient 
wat geld als naaister. Heeft maag- 
problemen en hoge bloeddruk. 
Sponsoring met € 20 zou helpen. 

 

Zoals gewoonlijk staat op de achterzijde ons financiële overzicht van 2016. U kunt er weer lezen dat we samen veel 
hebben verwezenlijkt en mensen blij gemaakt. Die blijheid en ook dankbaarheid die ik altijd weer ervaar wil ik u 
natuurlijk weer graag overbrengen. Zonder u lukt het niet!! 
Voor de toekomst verwachten we toch wel een terugloop van inkomsten. De bestaande donateurs zijn heel trouw 
maar worden ouder en krijgen allerlei redenen om het donateurschap te eindigen of minder geld te doneren. 
Daarbij lijkt het erop of in het algemeen de belangstelling voor de Tibetaanse gemeenschap verminderd is. Nieuws-
items gaan over zoveel andere schrijnende plekken in de wereld. Oorlog, honger, ontheemding, hulpeloze mensen 
en kinderen die in nood zijn. En dat zelfs dichtbij huis. We leggen allemaal ons steentje bij waar we de meeste 
verbinding mee hebben. 
Toch is het juist in deze onstuimige wereld zo belangrijk om de Tibetaanse gemeenschap te blijven ondersteunen. 
Want bij hen ligt de basis van de kracht van mededogen, geweldloosheid en innerlijke rust die het boeddhisme leert. 
Het zijn kwaliteiten die de wereld zo hard nodig heeft. De Tibetaanse samenleving staat flink onder druk. Sommige 
mensen raken moedeloos en zijn geneigd naar het buitenland uit te wijken om daar geld te gaan verdienen. Dat 
zorgt weer voor ontwrichting van gezinnen en verzwakking van de samenleving.  
Ons werk blijft dus hard nodig en de ervaring leert dat mond op mond reclame nog steeds de mooiste en meest 
succesvolle manier is om mensen met het werk van de Dolma te laten kennismaken. Wilt u folders om aan vrienden 
te geven of ze ergens neer te leggen? Wij sturen ze graag aan u op.  
 

 
Maitreya € 90 

 
Dolma € 90 

Ook dit jaar heb ik tijdens mijn reis 
verschillende cadeaus ontvangen. 
Enkele thanka’s willen we voor een 
schappelijke prijs verkopen en bieden 
die via deze nieuwsbrief aan. We 
willen ze later op de website zetten 
voor een breder publiek, maar u krijgt 
als donateur de eerste keus. Belt u me 
gerust op voor wat meer uitleg. De 
opbrengst gaat volledig naar de 
projecten. Prijs is excl. verzendkosten. 
 

 
4-armige Avaloki- 
teshvara € 90 

 
appliqué Sakyamoeni 
Boeddha € 25 

 

En dan staat nu de zomer alweer voor de deur. Samen met u gaan wij als bestuur op dezelfde weg voort om zoveel 
mogelijk Tibetaanse mensen bij te staan. Alhoewel India gastvrij is, is het leven er qua leefomstandigheden en 
klimaat hard en moeilijk. Met een dankbaar gevoel dat ik hier in vrijheid mag leven en daardoor mijn steentje kan 
bijdragen wens ik u een fijne zomer waarin u in vrijheid kunt doen wat u graag wilt.  
Tashi Delek! 

 



 
 


