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Nieuwsbrief en jaarverslag, mei 2020. 
 
Beste lezers, allereerst hopen wij dat het goed met u gaat. En met uw familie, vrienden en bekenden. Wij hopen dat 
u gevrijwaard bent en blijft van het akelige Covid-19virus. 
 

In deze gecompliceerde tijd staat er heel veel stil. Maar er gaat gelukkig ook heel veel door. Voor u ligt weer een 
nieuwe nieuwsbrief met informatie, verhalen en verzoeken van de Tibetaanse gemeenschap. Ook in India zijn er 
strikte regels gekomen wat betekent dat het leven daar stil ligt. Vanuit Mundgod krijg ik de berichten dat er niet veel 
besmettingen en zieken zijn. Gelukkig maar! Op dit moment moet iedereen nog binnen blijven. Winkels dicht, 
scholen dicht enz. Er zijn enkele grote kloosters met internationaal bekende leraren die dikwijls giften krijgen. Op die 
manier zijn ze in staat om de armlastige mensen maaltijden te verstrekken. Ik hoorde dat per dorp 1 persoon is 
aangewezen die naar buiten mag om voedsel voor het hele dorp in te slaan. Geen geringe opgave maar de mensen 
passen zich goed aan. We hopen dat India het virus binnenkort onder controle krijgt en het dagelijkse leven weer op 
gang kan komen.  
 

Natuurlijk zijn er altijd situaties waarbij iemand toch 
genoodzaakt is de deur uit te gaan. Zo ook bij onze grote 
hulp in Mundgod, Chime. Hij is een betrouwbaar 
tussenpersoon, helpt waar mogelijk en vertaalt wanneer 
ik op werkbezoek ga. In het gezin van Chime is een 
tweede kindje geboren. Zijn vrouw moest voor de 
bevalling per ambulance naar de kliniek, het enige 
vervoer dat momenteel is toegestaan. Alles is goed 
verlopen en er ligt een nieuw mensje vrolijke gezichtjes 
te trekken zoals u op de foto kunt zien!               
 

Met dit positieve bericht gaan we verder met wat we samen de afgelopen tijd weer voor elkaar hebben gekregen. 
 

 
Mondkapjes vanwege de corona. Kinderen die naar huis konden 
zijn vertrokken. Dat is ook de reden voor de lege rekken. 

In onze vorige nieuwsbrief spraken we over de noodzaak 
om voor de internaatkinderen in de centrale school in 
Kalimpong nieuwe opbergrekken aan te schaffen. De 
oude houten rekken waren allemaal vergaan ( verteerd 
door termieten e.d.). U zag de foto van de ruimte waar 
alles ligt opgestapeld in plastic zakken en koffers. Ook 
begrepen we dat de kinderen van alles onder de bedden 
leggen waardoor er dikwijls iets verdwijnt wat de nodige 
onrust en irritatie veroorzaakt. Schoonmaken is 
daardoor ook niet goed mogelijk. Spullen worden zelfs 
op het eigen bed  bewaard en een beetje opzij 
geschoven als ze gaan slapen. Geen doen dus. Voor  
€ 750 zijn degelijke metalen rekken gekocht. Meer orde, 
meer ruimte en minder gedoe! De kinderen en de 
internaatleiding zijn u zeer dankbaar. 

 
 

Tashi Penpa is een hardwerkende man met weinig scholing. Zijn gezondheid is zwak, hij heeft hartklachten. Toch 
probeert hij zijn geld te verdienen door eenvoudige maaltijden te maken die hij in de buurt verkoopt. Om zijn 
mogelijkheden een beetje uit te breiden wilde hij heel graag een pastamachine. Hiervoor heeft hij zelf € 460 euro bij 
elkaar gesprokkeld bij familie en bekende monniken en er bleef een tekort van € 625 over. Dit geld hebben wij van 
de boekenverkoop kunnen overmaken en hij staat nu blij en dankbaar pasta te maken in zijn kleine keukentje. 



 
Ook vertelden we in de vorige nieuwsbrief over de 
aanvraag van zonnelampen in het Tibetaanse kamp 
Jampaling in Nepal. Het is een gebied van 12 ha. 
zonder enige verlichting. Lang niet elk huis heeft een 
eigen toilet, dus ’s nachts moet men naar buiten en in 
het pikkedonker de weg ernaar zoeken.  
Eén lamp kost € 850, na een eigen bijdrage van € 90 
van de bewoners zelf. We hebben een start kunnen 
maken door geld te sturen voor 5 lampen. Daar zijn ze 
al heel blij mee natuurlijk. Graag willen we nog wat 
verder sparen zodat het er echt veilig wordt. We 
hopen dat dat samen met u gaat lukken.  

 
De dorpelingen trekken samen een zonnelamp omhoog. 

 

 

Door een mooie donatie van € 2.500 konden we een 
probleem dat al langer speelt oplossen. Het 
bejaardenhuis in Mundgod ligt dicht tegen een Indiaas 
dorp aan. De inwoners van dat dorp laten hun koeien 
vaak los in de velden grazen met het gevolg dat het 
open terrein rond het bejaardenhuis flink wordt bevuild 
en kaalgevreten. Het is een plekje waar de bejaarden 
nog een beetje rond kunnen lopen. Met deze mooie 
schenking kon een degelijke schutting gezet worden en 
is het probleem grotendeels opgelost. 

 

Ook dit jaar hebben we weer een bijdrage geleverd om de winterschool mogelijk te maken. Kinderen die niet naar 
huis kunnen tijdens de lange wintersluiting krijgen de gelegenheid om met elkaar deze tijd te overbruggen met een 
soort leervakantie. Ze krijgen les in de Tibetaanse taal en cultuur en het boeddhisme en daarnaast is er tijd voor 
ontspannende activiteiten. Zo hebben ze deze keer een toneelstuk ingestudeerd en opgevoerd. Het is zo belangrijk 
om bij de jongeren een gevoel van verbinding te bevorderen in deze tijd van individualisme.  
 

Heel wat verzoeken kregen we om bij te springen in medische kosten. Op het jaarverslag ziet u een bedrag van          
€ 1588,50. We kunnen hiermee de noodzaak van patiënten beperken om zich diep in de schulden te steken omwille 
van de zorg voor hun gezondheid. 
 

Zes jongeren kunnen na de middelbare school verder studeren met een beurs door de Dolma bekostigd. De 
studierichtingen zijn vooral verpleging en onderwijs. Hiermee hebben ze straks een grote kans om een baan te 
krijgen en voor inkomsten te zorgen. Wat fijn dat deze jongeren hun kwaliteiten kunnen neerzetten. Ze voelen zich 
enorm gesteund en danken u voor uw bijdrage. 
 

Zo leest u weer wat we met elkaar ondanks de verminderde inkomsten toch weer hebben kunnen verwezenlijken. 
Het is iets om samen heel blij mee te zijn! 
 

Behalve de projecten die gefinancierd worden gaan de sponsoringen van vele mensen gewoon door. Daar wordt 
nooit zoveel aandacht aan besteed in de nieuwsbrief maar wat is het toch mooi dat sponsors iedere maand opnieuw 
een bedrag overmaken om een Tibetaanse persoon of familie te ondersteunen. Een woord van dank voor de altijd 
voortdurende giften! 
 

 

We kregen 1 sponsorverzoek waarvan hier de 
foto. Dit is Sonam Lhamo met 5 kinderen.  
Haar man werkt lange dagen in een 
wierookfabriekje maar dat levert veel te weinig op 
om zijn gezin fatsoenlijk draaiende te houden. Een 
sponsorbedrag van € 30 of € 40 euro per maand 
zou hun situatie enorm verbeteren.  
Het bedrag zou natuurlijk ook door twee sponsors 
gedeeld kunnen worden.                                                  
Wilt u er eens over denken of u dit gezin kan 
helpen? 



We ontvingen weinig verzoeken de laatste tijd. Dat is op zich een goed teken natuurlijk, ofschoon het niet duidelijk 
is of dat ook komt door de stille corona tijd. Vanuit kamp 1 in Mundgod kwam een vraag om een bijdrage in de 
bouwkosten van een grote watertank om de gebrekkige watervoorziening te verbeteren. Kostbaar: € 26.000. Maar 
wel vreselijk noodzakelijk! Iedereen is hard aan het werk gegaan om geld bijeen te krijgen en met name door giften 
van Tibetanen die in het buitenland een goed inkomen hebben, is het overgrote deel van de financiering rond 
gekomen. Dat is een goede ontwikkeling! We willen het resterende tekort van € 3.700 graag overmaken zodat de 
bouw spoedig kan worden voltooid. 
 

En dan nog een noodkreet uit Pokhara in Nepal. Daar wonen in drie kampen ongeveer 1200 Tibetanen. Van het 
bestuur van die kampen kregen we een lijst met 67 namen van hulpbehoevenden. Het zijn voornamelijk bejaarden 
en onvolledige gezinnen die door buren en familie worden ondersteund. De inkomsten zijn ook in deze kampen 
gekelderd vanwege het virus, omdat ze grotendeels afhankelijk zijn van de verkoop van sieraden e.d. aan de 
toeristen. Maar ook daar blijven die weg. Er zijn in Nepal nog veel minder mogelijkheden voor steun dan in India. 
Daarom willen we graag voor ieder van hen € 25 beschikbaar stellen voor noodhulp. Dat komt neer op € 1.675.     
Wilt u in deze coronatijd een bijdrage leveren? Samen kunnen we er veel mensen blij mee maken. 
 

We zijn deze nieuwsbrief gestart en geëindigd met alle narigheid die het corona virus heeft teweeg gebracht. Het 
zijn roerige tijden waarin we allemaal voelen wat het betekent om verplicht thuis te moeten blijven. Velen van u zijn 
nu niet in staat uw naasten vast te houden en te omarmen. Het gemis is overal hoorbaar en voelbaar. 
 

Met ditzelfde gemis moeten de Tibetaanse mensen al heel lang proberen om te gaan. Lock down, op slot, dat is een 
situatie die de Tibetanen al jaren ervaren. Het land Tibet is, zeker na de Olympische Spelen in Beijing in 2008, 
volledig van de buitenwereld afgesloten en overal staan bewakingscamera’s. Het gebruik van internet en telefoon 
wordt intensief gecensureerd. In de landen waar de mensen in eerste instantie heen zijn gevlucht: Nepal, India en 
Bhutan, is er wel bewegingsvrijheid maar ze zijn toch vooral aangewezen op vluchtelingenkampen en hulp van 
buitenaf. Ze mogen geen bedrijf beginnen waardoor het altijd moeilijk is om aan inkomsten te komen. Contact met 
familie en bekenden in het thuisland Tibet beperkt zich tot de smartphone. Maar ik kan u verzekeren, dit gevoel van 
gemis dat ze elkaar niet mogen zien en aanraken, slijt niet. Het blijft terugkomen in vele verhalen.  
 

De Tibetanen voelen zich altijd zeer gesteund en bemoedigd door de woorden van de Dalai Lama. Ook bij de corona 
crisis gaf hij een speciale boodschap die wij u graag willen laten lezen: 

In deze tijd van ernstige crisis, worden we geconfronteerd met bedreigingen van onze gezondheid en verdriet om 
de familie en vrienden die we hebben verloren. Economische ontwrichting vormt een grote uitdaging voor 

regeringen en ondermijnt het vermogen van    heel veel mensen om hun brood te verdienen. 

Juist in tijden als deze moeten we ons concentreren op wat ons verenigt als leden van de menselijke familie. 
Daarom moeten we elkaar met mededogen benaderen. Als menselijke wezens zijn we allemaal hetzelfde. We 

ervaren dezelfde angsten, dezelfde hoop, dezelfde onzekerheden. En we zijn ook verenigd door het verlangen naar 
geluk. Ons menselijk vermogen om te redeneren en om de dingen realistisch te zien geeft ons de mogelijkheid om 

ontberingen om te zetten in kansen. 

Deze crisis en de gevolgen ervan dienen als een waarschuwing dat we alleen door samen te komen in een 
gecoördineerde, mondiale reactie, de ongekende omvang van de uitdagingen waarmee we worden 

geconfronteerd het hoofd kunnen bieden. 

Ik bid dat we allemaal aandacht hebben voor 'De Oproep om Ons te Verenigen'. 

H.H. de Dalai Lama 1 mei 2020. 
 
Wij blijven ons als Dolma Stichting inzetten voor de ondersteuning van de Tibetaanse mensen in hun 
bestaansmogelijkheden en hun streven om hun cultuur te behouden. We doen dat kleinschalig en in intensief 
contact met betrouwbare tussenpersonen. 
 

Namens de Tibetanen danken wij u nogmaals voor alle steun die u biedt en we wensen u een zomer zonder ziekte 
en met zoveel mogelijk vrijheid om toch te genieten van al het moois wat we hier in Nederland hebben. 

 



 

 


