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Nieuwsbrief najaar 2018
Na een warme zomer die maar niet wilde wijken vallen
de blaadjes nu toch echt van de bomen. De Tibetaanse
vlaggetjes komen schitterend uit tussen de kleurrijke
herfstbladeren. Een mooie start voor de nieuwe
nieuwsbrief!

Inspirerend voor ons, de leden van het bestuur van de Dolma, en zeker voor zovele Nederlanders met ons, was het
bezoek van Z.H. de Dalai Lama in Nederland afgelopen september. Tijdens zo’n bezoek is zijn agenda natuurlijk
overvol, maar toch was plaats gemaakt voor een gezamenlijke lunch met een aantal mensen die zich langdurig
hebben ingezet voor de Tibetanen. Het was een eer om daarbij aanwezig te zijn en ik heb van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een aantal in het Engels vertaalde nummers van onze nieuwsbrief aan de Dalai Lama te
overhandigen en toe te lichten. Hij liet duidelijk merken dat hij belang stelt in onze activiteiten en ze erg waardeert.
Natuurlijk wil ik dat hierbij aan u doorgeven, want zonder u is immers niets mogelijk! We gaan dus geïnspireerd
weer door met het werk!
Wat kunnen we vertellen van de doelen die in het afgelopen
half jaar bereikt zijn?
We begonnen in de vorige nieuwsbrief met de werkplaats van
de landbouwcoöperatie. Daar is een mooie, stevige en vlakke
vloer gelegd. Het is er nu veel veiliger en er kan makkelijker en
beter gewerkt worden, zodat de kwaliteit van de producten
verhoogd is.
Ook het trainingsprogramma is afgerond en 5 jonge mannen
hebben een goede basis voor een fatsoenlijke baan.
Met deze foto van de verbeterde vloer van de werkplaats is
dit uitgebreide project afgerond.

De bouw van een openbaar toilet in camp 3, het centraal gelegen kamp in Mundgod heeft flinke vertraging
opgelopen. Het totale bouwbudget is bijeen gebracht door giften van de ondernemersvereniging, onze Dolma en
een Spaanse hulporganisatie. Maar de buitengewoon heftige regenval tijdens het regenseizoen belette de start van
de bouw. De weersomstandigheden lijken overal in de wereld extremer te worden. Ook wij hier in Nederland
merken dat. Hier is de infrastructuur dermate goed dat de extremen, zoals de grote droogte de afgelopen zomer,
van weinig merkbare invloed is. In India is het meteen een groot probleem. De grond werd doordrenkt van water en
het gevolg was dus dat de grote boormachine door zijn gewicht in de grond zou wegzakken en daardoor niet op de
bouwplaats kon komen. Begin oktober was het regenseizoen voorbij en konden alle bouwmaterialen naar de plek
worden gebracht. En toen werden de buren ineens wakker! Ongelukkigerwijze is dat een Indiase politiepost. Zij
beweren nu dat de bouwgrond bij hun terrein hoort. De Tibetanen hebben daar geen enkel document van kunnen
vinden maar de Indiase politie houdt voet bij stuk. Eindeloze besprekingen losten niets op en nu moet de regionale
politiecommissaris, die notabene 300 kilometer verderop zit, de knoop doorhakken. Moet dit gepaard gaan met
geld??????? Hopelijk niet. U gaat het vervolg zeker horen.

Heel fijn is het dat we door uw donaties in staat waren om € 750 over te maken voor de aanschaf van 2 computers
voor de basisschool in camp 3. Het begin is er en de leerkrachten en kinderen zijn er blij mee van start gegaan! Om
alle kinderen computerles te geven en er dagelijks mee te gaan werken zijn er nog 4 nodig voor de hele school. We
blijven doorsparen! Beetje bij beetje komen we er.
Over de Lotus readers hebben we al meerdere keren gesproken: de Engelse leerboekjes op verschillende niveaus.
Een geweldig leuke, leerzame en speelse manier voor de kinderen om de Engelse taal te bemachtigen. Het is een
echt succes! Er liggen nog verschillende nieuwe boekjes klaar met verhalen uit de Tibetaanse cultuur die gedrukt
kunnen worden. Gezien het enthousiasme van de kinderen en de leuke vorm waarmee ze bekend raken met
geschiedenissen uit de Tibetaanse cultuur vinden we het belangrijk om door te sparen voor de druk van deze
nieuwe serie. Spaart u mee?

De bibliothecaresse is blij met de boekjes die nu voor
iedereen beschikbaar zijn.

Op de Drepung Gomangschool hebben de monniken veel
interesse in verhalen over hun cultuur.

Ook steunen we een vijftal jongeren bij hun studie. Ze studeren: scheikunde, wiskunde, psychologie, boekhouding
en voor lerares geschiedenis, sociologie en economie. Drie beurzen gaan naar Tibet zelf en twee naar Mundgod.
Gelukkig zijn de vorderingen van hen allemaal goed en ruim voldoende om naar het volgende jaar over te gaan.
Twee studenten hebben een sponsor en omdat we het zo belangrijk vinden betalen we voor de drie anderen de
kosten uit de algemene pot. Dit is een bedrag van € 400 tot € 1000 per jaar, afhankelijk van de opleiding. Wilt u er
eens over nadenken om een studiejaar voor uw rekening te nemen?
Dit najaar vlogen weer 4 grote plunjezakken met nieuw gebreide kinderkleding naar een school in Kalimpong in het
voorgebergte van de Himalaya. De kinderen gaan met lekker warme truien en mutsen de winter tegemoet.
In de loop van een aantal maanden komen er altijd nieuwe aanvragen binnen. Het bestuur bekijkt zeer zorgvuldig
welke verzoeken echt dringend of belangrijk zijn. Het is gewoon onmogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen
maar hieronder toch weer enkele belangrijke hulpvragen.
Allereerst een bijdrage voor een toiletgebouw, aangevraagd door de leden van de Tibetaanse Vrouwen Bond in
Mundgod. Dit is een belangrijke organisatie binnen de Tibetaanse gemeenschap. Al in 1959 bij de opstand in Lhasa
tegen de Chinese onderdrukking en de vlucht van de Dalai Lama naar India organiseerden de vrouwen zich. Het is nu
een belangrijke organisatie die officieel 34 jaar bestaat en wereldwijd meer dan 16.000 leden heeft. Hun streven is
de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit in stand te houden. Dat is ook precies de missie van de Dolma.
In veel kampen in India is een eigen verenigingsgebouw waar ze elkaar ontmoeten en van waaruit al diverse
congressen zijn georganiseerd, zo ook in Mundgod. Hier is dringend behoefte aan een fatsoenlijk toilet, want u
begrijpt dat dit zeker tijdens congressen met afgevaardigden uit ongeveer 50 kampen noodzakelijk is. We hebben
vanuit het bestuur laten weten dat we bereid zijn de helft van de kosten bij te dragen. Dit is ongeveer € 2000. Een
flink bedrag, maar wanneer we gewoon beginnen met sparen komt het uiteindelijk bij elkaar. Zelf hebben ze al
€ 400 ingezameld. Helpt u mee?

De Sarahschool bij Dharamsala is een afgelegen internaat. Er wordt hoger onderwijs gegeven en de afgestudeerden
gaan vaak werken in het onderwijs en als functionaris bij het Tibetaanse bestuur. We kregen bericht dat de
waterzuiveringsinstallatie in het woongebouw van de meisjesstudenten stuk is en niet meer te repareren. Een zeer
vervelende situatie omdat de studenten nu met kunst en vliegwerk aan schoon water moeten komen. Een
noodsituatie dus. Een filter die 150 liter water per uur kan zuiveren met een bijbehorende watertank kost ongeveer
€ 2.100. Ook weer een hoog bedrag en ook hiervoor vragen we uw hulp omdat schoon water gewoon
levensnoodzakelijk is. Fijn wanneer u helpt!
En dan willen we u nu informeren over een besluit dat ingrijpend is voor alle Tibetaanse scholen in India. Tot nu toe
vielen de scholen waar Tibetaanse kinderen op zitten onder de verantwoordelijkheid van de Indiase regering. Daar
is na een langdurig en moeizaam proces een einde aan gekomen. Het beheer van de scholen is aan de Tibetanen
overgedragen. Dit is een grote opgave, vooral wat betreft het onderhoud van gebouwen en aanschaf van
materialen. De afgelopen jaren heeft de Indiase regering nog maar heel weinig in de scholen geïnvesteerd met het
gevolg dat er veel achterstallig onderhoud is. Het centrale Tibetaanse bestuur ziet kans om ongeveer 80% van de
kosten voor zijn rekening te nemen en dit betekent dat de overige 20% door de plaatselijke bevolking bij elkaar
gesprokkeld moet gaan worden. Dat lukt natuurlijk nooit zonder hulp. Wat staan ze ineens weer voor enorme
kosten!!!!! Wat blijft de afhankelijke situatie van de Tibetanen toch steeds weer voor problemen zorgen.
In Mundgod is een overzicht gemaakt van alle achterstallig onderhoud en ernstige gebreken op de middelbare
school. We hebben een gespecificeerde aanvraag ontvangen van wat hoognodig aangepakt moet worden. Het gaat
om zaken als: herstel van elektriciteitsleidingen (€ 925), waterleidingen (€ 740), reparatie van toiletdeuren (€ 240),
herstel van afrasteringen en golfplaten als dakbedekking (samen in totaal € 7.143). Ook de waterzuiveringsinstallatie
die wij in 2011 hebben geschonken moet worden gerepareerd, de kosten daarvan worden begroot op € 1.135. Het
totaalbedrag is echt schrikken! De school is aan het zoeken of ook andere organisaties hulp kunnen bieden maar het
is wel duidelijk dat een bijdrage van onze kant met open armen ontvangen zal worden. Tot nu toe hebben ze
ongeveer € 800 van een Indiase organisatie gekregen. We gaan er ons uiterste best voor doen en gaan u op de
hoogte houden wat wij als Dolma kunnen betekenen voor de schoolkinderen. Want daar doen we het tenslotte
allemaal voor!
Dit soort problemen spelen natuurlijk op alle scholen in India die zijn overgedragen aan de Tibetanen. In de vorige
nieuwsbrief meldden we u over het waterprobleem van de school in Kalimpong. Dat is nu opgelost, mede dankzij
een forse donatie van onze stichting, en ook zij deden verdere verzoeken voor de gebreken die moeten worden
aangepakt. Het is altijd lastig om keuzes te maken, wat wel en wat niet op te pakken. Ons beleid is dat we ons
concentreren op het kamp in Mundgod, omdat we daar al jaren werken en er goede informatie over krijgen, ook
doordat we er regelmatig op projectbezoek gaan. Ook speelt mee dat we beperkte reserves hebben.
Schrijnende sponsorverzoeken kregen we de afgelopen maanden waarvan hier weer onderstaande mensen die hulp
hard nodig hebben:
Tsering Kyizom
heeft een zoontje
van 12 die ver weg
op een internaat
zit. Ze heeft
ernstige diabetes
en haar linkerbeen
moest onder haar
knie worden geamputeerd. De buren
helpen haar zo veel
mogelijk. Er is geld
nodig voor
levensonderhoud
en medicijnen,
minimaal € 25.

Dawa Dolma (50
jaar) woont met
haar 5 dochters
en haar moeder
die veel kwalen
heeft. Zelf heeft
ze ernstige
nierproblemen
en ze zou 2 x per
week
gedialyseerd
moeten worden,
als ze voldoende
geld heeft. Er is
minimaal
€ 30 nodig.

Graag brengen we dit mooie beeld van
Boeddha Sakyamoenie onder uw aandacht.
De Dolma kreeg dit beeld uit de
nalatenschap van een donateur om te
verkopen. De totale hoogte is ruim 70 cm
en het weegt 20 kg. Het is zeker € 850
waard. Het is een prachtig sieraad in huis of
in een centrum, zodat er meer mensen
door geinspireerd kunnen worden. Bent u
erin geïnteresseerd of kent u iemand die
het zou willen kopen, dan horen we dat
graag!
Ook hebben we diverse kleurrijke Tibetaanse hangers ontvangen en deze kosten tussen de € 6 en de € 10. Zie de
foto’s hieronder. Als u belangstelling heeft kunt u contact met ons opnemen.
We waarderen dit prachtige gebaar als laatste gift van iemand die zeer lang de Tibetaanse mensen gesteund heeft.
En zo proberen we allemaal op onze eigen manier hulp te bieden waar het nodig is. U kunt erop vertrouwen dat er
altijd met de grootste zorg wordt omgegaan met uw donaties. Het bestuur blijft zich toegewijd inzetten en namens
hen wens ik u een mooie decembermaand en een inspirerend 2019.

Gedrukte thanka € 20

Thingsa € 8

Halsketting lapis lazuli € 15

Tapijtje 45 x 45 cm € 8

Hanger Om Mani Peme
Hung € 6

Hanger tekst Dalai Lama

Hanger divers € 6

Hanger 8 gelukstekens

€8

€ 9, de rechter € 6

