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Nieuwsbrief November 2020 
 
Beste lezers, dit jaar zal de geschiedenis in gaan als het ‘coronajaar’. Onze eerste wens en hoop is daarom dat u tot nu 
toe gespaard bent gebleven van gezondheidsklachten en dat u daarbij niet al teveel last heeft gehad van de vele 
maatregelen en voorschriften.  
Zoals we hier in Nederland de gevolgen ondervinden van dit akelige virus, zo krijgen we ook dezelfde berichten van de 
Tibetaanse gemeenschap. Onze vorige nieuwsbrief in het voorjaar zijn we met de pandemie geëindigd en ook nu is het 
ons hoofdonderwerp. Hoe gaat het met de Tibetanen? 
 

India bleef aanvankelijk wat achter ten opzichte van veel landen maar intussen is dat helemaal veranderd en is het land 
een van de grootste brandhaarden. We waren er al bang voor want het is een land wat letterlijk krioelt van de mensen. 
Hoe houd je dan afstand van elkaar….? Ondanks de geïsoleerde ligging en genomen maatregelen zijn de Tibetaanse 
kampen nu ook getroffen. Het verbaast ons niet aangezien er heel wat heen en weer wordt gereisd tussen de kampen, 
pelgrimsoorden en toeristische plekken om daar spulletjes te verkopen. Het openbare leven is vrijwel tot stilstand 
gekomen met het gevolg dat er geen inkomsten meer zijn. De eerste uitbraken waren in de kloosters bij monniken van 
het Gaden Shartseklooster en het Drepung Loseling klooster. In dit laatste klooster zijn ook al diverse sterfgevallen 
gemeld. Ondanks vele voorzorgmaatregelen heeft het zich nu ook uitgebreid tot het Gaden Jangtse klooster. Daar is zelfs 
een enorme uitbraak. De monniken wonen, studeren en bidden dicht op elkaar, dus dat zijn riskante situaties.   
Op diverse plekken zijn de patiënten geïsoleerd en in quarantaine gezet. Een vervallen complex waarin vroeger de tbc-
patiënten werden ondergebracht stond grotendeels leeg en is nu weer druk bevolkt met corona-zieken. Ook is er een 
basisschool die in het buitengebied tussen de dorpjes ligt. Aangezien er geen onderwijs wordt gegeven, wordt dat 
gebouw nu ook als quarantaine plek gebruikt.  
 

De mensen die in de klinieken werken lopen natuurlijk verhoogd risico. Zieken mogen niet op eigen gelegenheid naar een 
Indiase specialist, maar alleen met een ambulance. Het leven is enorm ontregeld. Per dorpje mogen maar een paar 
mensen boodschappen doen in het naburige Mundgod. Taxichauffeurs die meestal een lening hebben genomen om een 
motorriksja of een eenvoudige auto te kopen hebben geen werk meer, dus geen inkomsten. Winkeltjes en restaurantjes 
zijn gesloten. Ingrijpende gevolgen voor iedereen.  
 

Onze hulp is nu meer dan ooit nodig. Al in onze vorige nieuwsbrief vroegen we u een donatie te doen voor de 
noodsituatie in het Tibetaanse kamp Jampaling bij Pokhara in Nepal. Wij danken u voor uw ruimhartige hulp en hebben in 
juni een flink bedrag over kunnen maken. Er is een grootscheepse voedselinkoop georganiseerd en op de foto kunt u zien 
welke bedrijvigheid er was om alle voedsel zo goed mogelijk te verdelen. 
En nu de crisis zo lang aanhoudt hebben we ook uit het kamp in Mundgod het verzoek gekregen geld te sturen voor 
noodhulp. Daar hebben we meteen op gereageerd en op 2 november is een grote uitdeelactie gehouden. Mensen 
konden ook hier basisbehoeften aan eten komen halen. Uiteraard alleen degenen die het echt nodig hebben, de gekozen 
kampleider zocht dat zorgvuldig uit. 

 
Voedseldistributie in kamp Jampaling bij Pokhara in Nepal 

 
En in het kamp bij Mundgod in India 



  
 
 

Het was een verrassing om deze foto van de nieuwe watertoren die 
wordt afgebouwd te ontvangen. Er zijn natuurlijk veel werkzaamheden 
blijven liggen door het virus omdat Indiase arbeiders het Tibetaanse 
kamp mijden, maar zo nu en dan wordt het werk toch weer opgepakt en 
is dit het resultaat. De watertoren voor kamp 1 is bijna klaar. Met de 
mooie bijdrage van de Dolma van € 3.700 was de begroting sluitend en is 
heel binnenkort voldoende water voor de bewoners beschikbaar.  
Zo’n watertoren is een kunstwerk om te zien!  
We kunnen ons in deze moeilijke coronatijd toch weer verheugen dat 
zoiets belangrijks verwezenlijkt is. Dank daarvoor aan u allen!  
 

                                 

Jarenlang al ondersteunen we een kloosterschool in Tibet met een jaarlijks bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud van de kinderen en voor het salaris van de leerkrachten. Ook dit jaar willen we een bedrag van           
€ 2.000 overmaken. Het is fijn om te weten dat we ook in Tibet zelf nog iets kunnen betekenen. 
 

Schoon drinkwater, het blijft terugkomen. We kregen bericht dat in kamp 4 het opgepompte water niet meer 
drinkbaar is. Dat komt nog eens extra bovenop de problemen rond corona. De mensen zijn noodgedwongen een  
huis-aan-huis actie gestart en hebben daarmee een fors bedrag opgehaald van € 2.268 om een grote filterinstallatie 
aan te schaffen voor het hele kamp. Het klooster schonk € 1.793. Er is nog een tekort van € 4.339. Zullen we samen 
weer proberen het bij elkaar te brengen zodat gesjouw van fatsoenlijk drinkwater van elders kan eindigen? Wat zou 
het fijn zijn als het lukt! 
 

Tenslotte is hier nog een sponsorverzoek voor deze familie. 
Dechen, de vrouw, heeft vorig jaar een hartoperatie gehad 
en is zeer zwak. Haar man Thinley had met een lening een 
auto gekocht om als taxichauffeur een inkomen te 
verdienen. Door de corona is alle werk weggevallen en heeft 
hij de auto moeten verkopen om de lening af te lossen en 
wat geld te hebben voor eten en medicijnen. Ze hebben 
samen een zoontje van 9 jaar. Ze leven in zware 
omstandigheden en uit de medische pot hebben we hun een 
bijdrage kunnen geven. Maar voor de langere termijn 
kunnen ze eigenlijk niet zonder sponsoring. We denken aan 
€ 40 per maand, eventueel door meerdere sponsoren bij 
elkaar te brengen. We hopen dat het lukt om dit gezin te 
ondersteunen. 

 

 

Wat verheugde ik me erop om afgelopen oktober weer op projectbezoek te gaan. Ik keek ernaar uit om alle mooie 
Tibetaanse mensen weer te ontmoeten, te horen hoe het met iedereen gaat en de projecten te bezoeken. Jammer 
genoeg heb ik dat moeten uitstellen en er is nog weinig zicht wanneer India weer veilig genoeg is. Gelukkig is daar 
dan het internet waarmee we de mensen wel kunnen bereiken en op de hoogte kunnen blijven. En soms komt daar 
dan ineens een blij bericht: Tenzin Woeser die met een beurs van een sponsor kon afstuderen als tandarts, is na een 
flink ziekbed van corona genezen verklaard en weer aan het werk gegaan in de kliniek van het Gaden Jangtseklooster. 
Heerlijk!!! 
 

Namens de Tibetanen wil ik u bedanken voor uw steeds terugkerende steun die voor hen nu direct zichtbaar is door 
de uitdeling van voedsel. Waarschijnlijk zullen we binnenkort nog wel een keer geld hiervoor moeten overmaken.   
We gaan uw donaties daar zeker als eerste voor gebruiken. De mooie eigenschap van de Tibetaanse mensen is dat ze 
altijd hoop en vertrouwen houden. Laten we dat als leidraad nemen voor de komende tijd en het volgende jaar. 
 

Ik hoop dat u allen het virus weg kunt houden uit uw leven, ik hoop dat u gezond blijft en wens u een wintertijd 
waarin de vaak stille en misschien wel eenzame momenten toch gevuld zullen zijn door een innerlijke vrede en 
verbondenheid. 
 

 
 


