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Nieuwsbrief en jaarverslag, mei 2019. 

€   2.000.000! 
We beginnen deze nieuwsbrief met een prachtige mijlpaal: eind december ontvingen we onze 2 miljoenste euro  
aan donaties! Wat een enorm bedrag, zeker wanneer je het omrekent in Indiase roepies. Met zoveel geld kun je 
daar enorm veel doen. Dankzij uw blijvende steun al die jaren door, heeft onze stichting heel veel mensen geholpen 
en veel moois verwezenlijkt. 
In de begintijd ging het meeste geld naar het levensonderhoud van de monniken en dat is langzamerhand 
omgebogen naar hulp voor de burgerbevolking in de kampen. De kloosters hebben zich in de loop van de jaren goed 
kunnen ontwikkelen doordat ze veel donaties krijgen uit zowel oosterse als westerse landen. En hoewel ze de 
burgerbevolking zeker ondersteunen, blijft vooral daar een grote achterstand in welvaart en gezondheid. Het is voor 
de Tibetanen nog steeds heel moeilijk om een officieel beroep uit te oefenen of een bedrijf te starten. Wanneer je 
gezond en sterk blijft, kun je redelijk goed leven. Maar de mensen die niet gezond zijn of in een zwakke positie 
zitten, blijven op steun van buitenaf aangewezen. En hier zal voorlopig geen verandering in komen. We hopen met 
uw hulp net zo lang door te kunnen gaan als nodig is. 
 

En waar konden we het afgelopen half jaar iets aan bijdragen? Eind 2017 hebben we, samen met een Franse 
zusterorganisatie, gezorgd dat er op het internaat van de centrale school in Kalimpong een goede watervoorziening 
kwam. Leidingen zijn aangelegd en kranen gemonteerd zodat er een fatsoenlijke wasplaats is. De kinderen hoeven 
nu niet meer naar het eind van het dorp te lopen om zichzelf en hun kleren op een openbare wasplaats te wassen. 
Dat was een weinig comfortabele en ook wel bedreigende situatie, zeker voor de jongere meisjes. Ons aandeel in 
het project bedroeg  € 6.730. 

Ja, en dan komt van het een natuurlijk het ander. In 
de loop van de winter kregen we het verzoek om een 
bijdrage in de aanschaf van een grote zonneboiler 
om het water op temperatuur te brengen. Daar in de 
bergen is het ’s winters lange tijd knap koud en de 
vraag om warm water is goed te begrijpen. Ook dit 
keer hebben we weer samengewerkt met onze 
Franse collega’s en het project kunnen starten. 
Uiteindelijk bleek er nog een tekort in de begroting 
van € 528 en we konden dit aanvullen door een grote 
onverwachte donatie. Veel dank daarvoor! Wat 
heerlijk dat een paar honderd schoolkinderen in de 
winter de kraan kunnen opendraaien en water 
voelen van een redelijke temperatuur. 

 
De warmte van de zon wordt omgezet in warmte voor de 
kinderen!   

 

 
Nadat we vorige herfst al een nieuw waterfilter hadden geschonken aan de Sarah school bij Dharamsala voor het 
woongebouw van de meisjes, hebben we er nu ook een gegeven voor de jongensafdeling. Hierdoor zijn nu alle 
studenten verzekerd van schoon en gezond drinkwater. Het spreekt vanzelf dat dit zeer belangrijk is voor hun 
gezondheid. De kosten waren € 2.200. 
 



 
Een heel groot project was de renovatie van de centrale school met internaat in Mundgod. Deze school bestaat  
ruim 50 jaar en tot nu toe vielen het beheer en onderhoud van de school onder de Indiase regering. Maar het 
onderhoud is helaas behoorlijk verwaarloosd. Kleine aanpassingen werden gedaan door de Tibetanen met behulp 
van steun van buiten. Ook de Dolma heeft heel wat bijgedragen, zoals de bouw van een grote watertoren. Een jaar 
geleden is het bestuur van deze school overgedragen aan de Tibetanen. Dit is natuurlijk op zich een goede zaak, het 
is nuttig om belangrijke instellingen onder eigen beheer te krijgen. Maar meteen dienden zich allerlei gebreken aan 
zoals: een omvormer voor wisselstroom, kapotte toiletdeuren, kapotte waterleiding en elektriciteitsdraden, een 
waterfilter dat door gebrek aan onderhoud niet meer functioneerde, een toegangshek naar het jongenshuis dat niet 
meer werkte en het ontbreken van een afdak tegen zon en regen bij het woongebouw van de meisjes.  

 

We kregen een lange lijst en alles zou voor een bedrag van € 10.009 
gerepareerd of vervangen kunnen worden. Het is een investering voor lange 
tijd omdat de Tibetanen er nu zelf verantwoordelijk voor zijn. Een klein deel 
van de kosten is gedragen door een Indiase organisatie.  We zijn blij dat we 
verder alles hebben kunnen betalen uit onze reserves en een grote gift.        
De grootste nood is hiermee gelenigd. 

 

Ook dit jaar hebben we aan de “winterschool” weer bijgedragen. Deze wordt al jaren door de gezamenlijke kloosters 
georganiseerd voor jongeren die tijdens de lange wintervakantie niet naar huis kunnen. Er kwamen er ongeveer 40 
uit allerlei delen van India bij elkaar en ze genoten van gesprekken en het samenzijn. Daarnaast kregen ze lessen in 
de Tibetaanse taal en het boeddhisme. Ook voor hen is er dan een “thuisgevoel” en dat ondersteunen we graag.  
 

Na heel veel “gedoe” over de plek waar een openbaar toiletgebouw in het centrale camp 3 moest komen, heeft men 
nu overeenstemming bereikt en de bouw is al ver gevorderd. We hebben de laatste termijn overgemaakt en we 
verwachten dat het gebouw binnenkort wordt opgeleverd.  

 

Nomaden in nood 
 
Blije foto’s zijn altijd fijn om u te laten zien. Maar hier toch een heel trieste 
situatie. Het is een foto genomen in Ladakh, het uiterste noorden van India, 
waar nog families leven als nomaden. Door de zeer strenge winter in de 
Himalaya is veel van hun vee gestorven van de kou en het gebrek aan voedsel 
omdat de sneeuw alles onder een dikke laag had bedekt. We kregen een 
noodoproep van de Tibetaanse regering om deze nomaden te hulp te 
schieten. We hebben € 1.300 kunnen overmaken en weten zeker dat het vol 
dankbaarheid gebruikt zal worden voor de aankoop van nieuwe dieren en 
voer, zodat ze weer een inkomen hebben. 
 
 
Al deze ongeplande uitgaven hebben een flinke bres geslagen in de reserves 
die we eind vorig jaar nog hadden. Daar is nu niet veel meer van over. 
Gelukkig hebben we nu geen urgente aanvragen meer liggen, maar zodra die 
komen hopen we dat de reservepot met uw donaties weer is aangevuld. 

 
 

Ook nu weer hielpen we met medische kosten voor o.a. een 
ooroperatie, gebroken heup, diabetes, keelkanker. Door uw donatie 
zorgt u voor een beetje verlichting van pijn en zorgen. 
 
 
 

We kregen een verzoek voor de sponsoring van Lobsang Dickey.  
Zij is een non van ruim 50 jaar. In haar jeugd vluchtte ze uit Tibet naar 
India en trad daar in het klooster. Ze is afgestudeerd. Heeft geen familie 
in India en kan op niemand terugvallen. Recent heeft ze een operatie 
vanwege keelkanker ondergaan, is erg zwak en heeft problemen met 
eten. Uit de medische pot hebben we haar een bedrag gegeven, maar 
ze zou eigenlijk ook gesponsord moeten worden. Een bedrag van € 25 
per maand is zeker noodzakelijk. Neemt u dat voor de komende 3 jaar 
voor uw rekening? 
 

 

 



In de laatste nieuwsbrief vertelden we u over de Tibetan Women Association, de Tibetaanse vrouwenbond.            

 

 

Zij verenigen het overgrote deel van de volwassen Tibetaanse vrouwen. Voor hun bijeenkomsten, kleine plaatselijke 
en grote landelijke, komen zij bij elkaar in een soort clubhuis. Tot nu toe was daar geen toilet aanwezig. Vrouwen 
zochten ergens buiten een plekje. We zagen het belang van een goede toiletvoorziening in en hebben het nog 
ontbrekende geld ervoor overgemaakt. Ze hadden zelf de helft al ingezameld. Het ging om € 2.000.  
We kregen een brief terug waarin ze hun dank uitspreken en meteen ook meer informatie geven over hun 
bezigheden. Die willen we graag aan u doorgeven.  
 

 
                        Het toilet in aanbouw.  

                  Het bestuur: prachtig en krachtig. 
 

Het is een groep actieve vrouwen die de gemeenschap op allerlei gebied ondersteunt. Zo wordt iedere maand het 
bejaardenhuis bezocht waar ze de mensen verzorgen door ze te wassen en hun nagels en haren te knippen. Ook de 
kleding van de ouderen wordt gewassen. Iedere nieuwgeboren baby wordt verwelkomd met giften als boter, zout, 
suiker en een katag (Tibetaanse rituele sjaal). Mensen die het moeilijk hebben worden in hun dagelijks leven door 
gesprekken ondersteund en waar mogelijk verder geholpen. 
Er wordt aandacht besteed aan schoolprestaties waarbij kinderen in het zonnetje worden gezet die hard hun best 
doen. Zo proberen ze de kinderen extra te motiveren om voor de toekomst van de Tibetaanse gemeenschap hun 
beste beentje voor te zetten. 
Ieder jaar organiseren ze gezamenlijke gebedsdiensten om voor een lang leven van de Dalai Lama te bidden en op 
de geboortedag van de Dalai Lama wordt een cultureel programma in elkaar gezet met dans van zowel traditionele 
Tibetaanse als Hindoeïstische oorsprong. Om geld in te zamelen worden allerlei traditionele hapjes klaargemaakt en 
verkocht en op deze manier werken ze ook aan het behoud van de Tibetaanse cultuur. Op dierenreddingsdag (Soklu) 
gaat een groepje naar de kust om daar op de plaatselijke markt alle nog levende vissen op te kopen en weer terug te 
zetten in zee. 
Op 23 april deden ze mee aan een landelijke vredesmars die werd georganiseerd om de 30ste verjaardag te vieren 
van de 11de Panchen Lama. Hij is door de Chinezen gevangen genomen op 6-jarige leeftijd. De hoop is dat hij nog 
leeft. 30 vrouwen van de organisatie van Mundgod liepen erin mee op een voettocht van 145 km.  
Een nieuw project van hen is in ontwikkeling om vrouwen naailes te geven. Nog steeds verlaten veel Tibetaanse 
vrouwen in de wintermaanden hun huis om ergens ver weg in steden kleding te verkopen op straat. De gedachte is 
dat door hen te leren naaien ze binnenshuis of binnen de gemeenschap in hun levensbehoefte kunnen voorzien en 
zelfstandiger worden.  
Dit alles helpt om de Tibetaanse vrouwen met elkaar in contact te brengen en te verenigen. De brief was heel 
informatief en bij mijn    volgende bezoek aan Mundgod zal ik hen zeker uitgebreid bezoeken en me verder laten 
informeren. Wat zijn vrouwen toch een grote kracht in de samenleving en dat zie je overal op aarde terug! 
 
Door zo’n brief worden we weer extra geïnspireerd om ons ook hier in Nederland met uw hulp in te blijven zetten.  
We wensen dat er de komende tijd in vele opzichten meer harmonie en evenwicht zal zijn.  
Ik wens u namens het bestuur een mooie zomer! 
 

 



 
 

 


