
  

 

STICHTING TIBET-FONDS “DOLMA” 
                                                         Hendrick Vroomlaan 78 
                                                         4383 TN Vlissingen 
                                                         0118 47 42 53       
                                                         info@tibetfondsdolma.nl 
                                                         www.tibetfondsdolma.nl 
                                                         NL41ABNA0465533280 
                                                         NL62INGB0000136838 
                                                         Facebook.com/TibetFondsDolma/ 

  
  
  

 
 

 

 

 
Beste lezers, deze oktobermaand heeft een speciaal tintje! Het is precies 30 jaar geleden dat de 
stichting Dolma werd opgericht en er is in die 30 jaar meer dan 2 miljoen euro door u bij elkaar 
gebracht. Wat een tijd en wat een prachtig bedrag! Vele donateurs zijn al jaren betrokken bij het 
werk voor de Tibetaanse vluchtelingen en het wekt iedere keer weer onze dankbare bewondering 
dat giften overgemaakt blijven worden. Dankzij uw bijdragen kunnen we in deze nieuwsbrief 
opnieuw vertellen wat er allemaal weer tot stand is gebracht. 
 
We beginnen graag met de afronding van de bouw van het openbare toiletgebouw in kamp 3. Het 
kostte nogal wat inzet en volharding want toen de financiering rond was kwam er flink protest van 
omwonenden: niemand wilde hiervan de buurman zijn. Een bekend gegeven, dat we ook hier in 
Nederland tegenkomen. Met de nodige inspanning is er toch een geschikte plek gevonden die aardig 
centraal gelegen is en een piekfijn toiletgebouw  is gerealiseerd. Behalve de toiletten zijn er ook 
douches in gemaakt en dat zal voor veel mensen een uitkomst zijn want de meeste huizen hebben 
geen douche, hooguit een kraantje. Bovendien is het in het hete en stoffige seizoen van mei tot 
september een uitkomst je even te kunnen opfrissen. De tarieven zijn: kleine boodschap 2 roepie, 
grote boodschap 5 roepie ( wie gaat dat controleren, ha ha ha). Voor een douche betaalt men 10 
roepie. Voor dat laatste bedrag kun je langs de weg een glaasje thee kopen, dan heeft u een beeld 
van het prijsniveau. Bovendien is er een permanente schoonmaker/bewaker aangesteld, geen 
overbodige luxe natuurlijk! Een mooi initiatief van de vereniging van winkeliers en houders van 
eethuisjes, die zelf ook hebben bijgedragen aan het bouwbudget, samen met een Spaanse stichting, 
een Tibetaans bedrijf in de V.S. en de Dolma als hoofdsponsor. Hartelijk dank dat we het samen weer 
hebben kunnen verwezenlijken!  

 
Een enorme verbetering voor de hygiëne in het kamp 

 
Applaus bij de opening 

 

Uit kamp 6 kregen we verzoeken voor een nieuwe koelkast met daarbij een accu die gebruikt wordt 
bij de zeer frequente stroomuitval. Voor de peuters en kleuters wordt iedere dag een warme lunch 
bereid en dit is een belangrijk deel van hun verder karige voeding de rest van de dag. Om voedsel in 
te slaan en te bewaren is een koelkast in het hete en vochtige klimaat noodzakelijk. Door een royale 
donatie van de stichting Rigdzin konden we het benodigde bedrag overmaken.  
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Er kwamen ook nu weer aanvragen voor medische steun en 4 mensen hebben we een bijdrage 
kunnen sturen waarbij het ging om een hartkatheterisatie, een maagprobleem, kanker en ernstige 
diabetes. Op deze manier kunnen we hun zorgen een klein beetje verminderen. 
 
 

Geslaagd! 
Uit Tibet kregen we het verheugende bericht dat een student (uit 
veiligheidsoverwegingen kunnen we geen naam en actuele foto 
tonen) zijn studie heeft afgerond. Hij is precies 9 (!) jaar gesponsord 
voor studie op de middelbare school en daarna de universiteit. 
Hierdoor is hij in staat geweest om zich als zoontje van een Tibetaanse 
nomadenfamilie te ontwikkelen en om uiteindelijk chemicus te 
worden. Wat een geweldig doorzettingsvermogen heeft hij gehad! 
Het is diep spijtig dat zijn sponsor dit mooie feit niet meer heeft 
kunnen meemaken, want hij overleed dit voorjaar kort voor het 
afstuderen. Toen hij het bericht kreeg dat hij niet lang meer te leven 
had, was zijn grootste zorg dat hij het laatste stukje van de studie voor 
zijn sponsorkind niet meer kon betalen. We hebben hem verzekerd 
dat we uit de reservepot zouden bijspringen zodat hij die zorg kon 
loslaten. We vonden het een mooi verhaal om met u te delen. 

 
Van nomadenjongen tot 
chemicus. 

 
We blijven nog even in de studiesfeer. De Lotus readers, de Engelse leerboekjes op verschillende 
niveaus met verhalen gebaseerd op de Tibetaanse cultuur, worden steeds met groot enthousiasme 
gebruikt op de scholen. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen de Engelse taal beheersen en 
het is zo’n  speelse en informatieve manier. De Dolma verzorgt de drukkosten en we kregen bericht 
dat de Indiase overheid nu een BTW heft van 18%. Dat is best een flinke verhoging. Het is op zich een 
teken van ontwikkeling, want belasting is in India nog steeds heel slecht geregeld. Maar die 
ontwikkeling heeft dus wel een nadeel dat we meer geld moeten betalen voor de drukkosten. We 
hopen dat u mee blijft sparen. 
 
 

 

Dit is Tandin Tsering, een monnik van het Gaden klooster. Hij deed 
een oproep voor hulp. Hij is in Sarnath gaan studeren aan de 
Tibetaanse universiteit en zijn grote wens is tolk/vertaler te worden 
zodat hij boeddhistische lessen in het Engels kan vertalen. Daar 
heeft hij een pittige studie van 6 jaar voor over. Zijn ouders wonen 
in een kamp in Bhutan en zijn niet meer in staat om hem financieel 
te ondersteunen. Hij heeft een jaarbedrag van € 650 nodig en hoopt 
heel erg dat zijn droom werkelijkheid zal worden. Wilt u er eens over 
nadenken of het mogelijk is dat u wellicht een deel van deze kosten 
op u neemt? Gezamenlijk zou het toch moeten lukken! 

 

  
 
We kregen blije foto’s van de Centrale School in Kalimpong, in het verre noord-oosten van India. Een 
school die kampt met een enorme achterstand in onderhoud en voorzieningen voor de kinderen die 
intern wonen. De Dolma heeft samen met een Franse organisatie de afgelopen twee jaar veel 
verbeterd aan de watervoorziening en een warmwaterinstallatie gefinancierd. Het is mooi om te 
horen dat de Fransen nog verdere verbeteringen aan het schoolgebouw op zich hebben genomen. 
Waar nu nog nood aan is, zijn kasten waarin de jongste internaatkinderen hun spullen kunnen 
opbergen.  
 
 
 



Alles ligt nu opgestapeld in plastic zakken en koffers op rekken en op de grond. Om alles een beetje 
op te ruimen zijn er ongeveer 8 kasten nodig. Per kast komt dit op € 120. Het zou fijn zijn wanneer 
wij als Dolma hier nog voor zorgen.  

 
In deze puinhoop ben je je spullen snel 
kwijt. 

 
Genoeg schoon water voor iedereen om te te poetsen 
en te poedelen. 

 
Vanuit het Tibetaanse kamp Jampaling in Nepal, regio Pokhara, kwam via de Tibetaanse Vrouwen 
Associatie een verzoek om mee te helpen het kamp te gaan verlichten. Het is een gebied van 300 bij 
400 meter (12 ha.) en er is geen enkele openbare verlichting. Ik weet uit ervaring hoe snel en hoe 
lang het daar werkelijk pikkedonker is, met alle risico’s van dien natuurlijk op allerlei vlak. Hun grote 
wens is dat er zonnelampen gezet gaan worden, want die zijn niet afhankelijk van elektriciteit. Een 
goed plan dus waar we graag aan willen bijdragen. Een zonnelamp compleet met paal en accu en 
plaatsingsmateriaal kost € 850, nadat de bewoners zelf al € 90 hebben bijgedragen. En 1 lamp is 
natuurlijk niet genoeg maar beetje bij beetje kunnen het er meer worden. Kunt u er eentje, geheel of 
gedeeltelijk, doneren en daardoor zelf een lichtpuntje zijn? 
 
En zo hebben wij u weer op de hoogte gebracht van alle mooie dingen die u dit jaar gezamenlijk hebt 
bewerkstelligd. Het zijn allemaal lichtpuntjes, klein of groot, die zoveel verschil uitmaken in de levens 
van de Tibetaanse mensen. We bedanken u voor al uw inzet en na een hopelijk knusse winterperiode 
komen we graag in het nieuwe jaar weer bij u terug. 
 

 
 
 
Te koop 
 

                      
Tibetaans handgeknoopt tapijt 95x200 cm € 95 excl. 

verzendkosten. 
 

Kandelaar 60 cm hoog € 20 excl. 
verzendkosten. 



Impressie van 30 jaar projecten 

 
1996 een hutje als crèche 

      
     De nieuwe crèche  

    
1997 school Drepung Loseling-                 
klooster gebouwd 

         
 gesponsord monnikje 2001. 

             
Nog heel veel anderen werden gesponsord 

 in operaties en 
dokterskosten dragen we bij 

    

   
2010 Landbouwproject met veel steun. 
mangoboomgaard, koeien, irrigatie, enz.      

 

 
Leesboekjes op veel scholen 

 

                          
   Studiebeurzen zelfs helemaal tot in Tibet  

 

 
Bieb Sarah school Dharamsala 

 
Weeshuis Tibet 2008 

                
        Renovatie Toiletten Pokhara Nepal 

         
Veel bouwprojecten zoals in Bir 

          
IBD Dharamsala monniken 
tappen drinkwater 

                       
30 jaar lang overal watervoorzieningen  

 
Internaat nu met schoon water 
 

                     
En ook veel gesponsorde           

             
en dankbare bejaarden 
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