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Nieuwsbrief en jaarverslag, juni 2021 
 
 
Het is alweer juni en eindelijk is de kou verdreven en heeft plaats gemaakt voor een zomers gevoel. Wat hebben we 
er lang op gewacht! Een zomer ook die er hopelijk voor zorgt dat er meer vrijheden komen voor iedereen om erop uit 
te trekken en zorgen los te laten rond alles wat het nare coronavirus betreft. Wat is het iedereen gegund! Hier en 
overal in de wereld. 
 

En dat wensen we natuurlijk ook voor de Tibetaanse gemeenschap in India. De laatste maanden heeft daar een 
nieuwe golf toegeslagen met veel zieken en een aantal doden. Er is te weinig geld voor voldoende bescherming en 
het levensonderhoud van veel Tibetanen is weggevallen. Winkeltjes gesloten, geen taxichauffeurs meer aan het werk, 
geen verkoop van Tibetaanse spullen in de grote steden. Alles in lock down, zo veel mogelijk binnen blijven en nog 
maar minimale mogelijkheden om eten te kopen. Het blijven heel verontrustende berichten waarbij een gevoel van 
machteloosheid snel toeslaat. Toch proberen we als Dolma steun te bieden waar het mogelijk is. Het afgelopen half 
jaar konden we voor bijna € 4.400 overmaken aan voedselhulp. Het is net datgene wat de mensen weer een beetje 
vooruit helpt. En het geeft hen een innerlijke kracht om door te gaan want we laten ermee zien dat mensen aan de 
andere kant van de wereld aan hen denken en hen niet in de steek laten. Dankzij uw donaties kunnen we dat nog 
steeds volhouden. Heel veel dank daarvoor! 
 

Over het vaccineren vertellen we u graag de laatste berichten die we kregen uit Mundgod. Het vaccineren in de 
kampen komt beetje bij beetje op gang. Alles is afhankelijk van geld. Er wordt niets geregeld vanuit de Indiase 
regering. Alles moet gekocht worden. De Tibetaanse regering heeft gezorgd dat op dit moment de mensen vanaf 45  
jaar gevaccineerd zijn. Meer geld is er niet. Een 
rinpoche van het klooster van Drepung Loseling die 
momenteel in Londen woont, heeft geld kunnen 
inzamelen waardoor iedereen in de leeftijd van 18 
tot 45 in Mundgod de eerste prik heeft gehad. Er 
wordt nu gehoopt op donaties zodat vaccins 
gekocht kunnen worden voor de tweede prik. Een 
vaccin kost € 11 en iedere vaccinatie zorgt ervoor 
dat de mensen minder risico lopen en zo snel 
mogelijk weer aan het “normale” leven kunnen 
beginnen. Mogen we hiervoor een beroep op u 
doen?  
 

Gelukkig konden we aan enkele projecten die de kwaliteit van het leven in de kampen verbeteren een bijdrage 
leveren. Voor de bouw van een nieuw dorpshuis in kamp 9 is € 2.320 overgemaakt. Het gebouw stond er al minstens 
40 jaar en viel bijna in elkaar. Een dorpshuis is een belangrijke ontmoetingsplek. Mensen komen bij elkaar om te 
vergaderen, voor gezamenlijke gebedsdiensten, sociale aktiviteiten en ontmoetingen en het is op dit moment de plek 
voor de distributie van voedsel. Het overgrote deel van het benodigde geld hebben de mensen zelf ingezameld en 
met het bedrag van de Dolma kan er een nieuw dorpshuis gebouwd worden. Zoals alles ligt ook dit werk nu stil. We 
hopen dat de situatie snel verbetert want we weten zeker dat de mensen staan te springen om weer aan de slag te 
gaan. We houden u op de hoogte!  
 
 



  
 
 
 
We schreven in de vorige nieuwsbrief over het 
slechte drinkwater in kamp 4. De situatie was 
dermate ongezond dat de bewoners met elkaar al 
een fors bedrag bij elkaar hadden gesprokkeld voor 
een filterinstallatie. Samen sterk dus, want naast 
een bijdrage vanuit Zwitserland en van het 
plaatselijke Drepung klooster, kon de Dolma het 
resterende bedrag van € 4.371 overmaken. De 
bewoners hebben er graag een wandeling met een 
grote watertank voor over! Ze danken u hiervoor!  
 

 
Heerlijk schoon drinkwater uit de tap is nog lekkerder dan een pilsje! 

 
In Kalimpong in het noord-oosten van India, aan de voet 
van de Himalaya, hebben we voor een bejaardenhuis 
dankzij een mooie gift van de Stichting Humavi een 
bedrag van € 1.980 kunnen overmaken voor de bouw 
van een golfplaten afdak boven de huiskapel. De 
dagelijkse samenkomst in de kapel zorgt voor struktuur 
aan de dagen. De bejaarden komen er dikwijls bij elkaar 
voor bijeenkomsten en gezamenlijke gebedsdiensten om 
te bidden voor het welzijn van iedereen en het is voor 
hen een heel belangrijke plek. Nu het dak wordt 
verbeterd zijn de lekkages bijna verleden tijd en wordt 
de ergste hitte tegengehouden. Ze zijn dankbaar voor de 
gulle gift. 
 

 
Gevaarlijk werk op grote hoogte. 

 
In deze tijd van moeizame vooruitzichten zijn we blij met de kansen die we met een studiebeurs aan 3 jonge 
Tibetanen kunnen geven. We stellen ze graag aan u voor: 
 

 
Als pelgrim in Bodh Gaya 

Dit is Tandin Tsering. Zijn 
ouders kwamen via Bhutan 
naar India. Ze waren te arm 
om in het onderhoud van 
hun zoon te voorzien en 
brachten hem naar het 
klooster. Hij wil graag 
tolk/vertaler voor 
boeddhistische leraren 
worden en vroeg ons een 
beurs om in Varanasi aan de 
Tibetaanse universiteit te 
gaan studeren. Zijn 
resultaten zijn tot nu toe 
dermate goed dat we er 
vertrouwen in hebben dat 
het hem gaat lukken.  

 
 
 
 

 

Dit is Tenzin Choeing. Ze 
is geboren in Nepal en 
doet ook in Varanasi 
aan de Tibetaanse 
universiteit een studie 
voor lerares voor zowel 
basisonderwijs als hoger 
onderwijs. Haar vader is 
een half jaar geleden 
overleden en haar 
moeder heeft ernstige 
gezondheidsproblemen. 
Ze kan de studie niet 
betalen maar haalt 
zulke hoge cijfers dat 
we haar willen helpen.  
 

 
Ook Tenzin Chime kreeg een beurs, we hebben nog geen foto van haar. Ze is geboren in Mundgod en studeert in 
Bangalore. Ze doet de opleiding tot algemeen verpleegkundige en vroedvrouw. Net zoals van de andere twee kregen 
we ook van haar mooie studieresultaten. Wat fijn dat we aan de toekomst van deze jonge mensen kunnen 
meewerken en dat hun kwaliteiten straks aan de Tibetaanse gemeenschap ten goede komen. 
 
 
 



  
 
Begin maart kregen we het bericht dat Hannie Truijens plotseling is overleden. Tibet was haar levensdoel.  Zij ging 
ieder jaar als vrijwilligster naar het noorden van India om in Tibetaanse scholen een paar maanden Engelse les te 
geven en de leerkrachten te ondersteunen. Zij was de bedenkster en schrijfster van de Lotusreaders, de leesboekjes 
in het Engels, speciaal gericht op Tibetaanse kinderen. In deze boekjes worden aansprekende Tibetaanse verhalen 
verteld en in beeld gebracht op een leuke en eenvoudige manier. We hebben in de loop van de jaren al heel wat van 
die boekjes laten drukken en uitgedeeld op Tibetaanse basisscholen en bibliotheken. We hopen er met uw donaties 
nog een lange tijd mee door te kunnen gaan want de kinderen vinden het heel leuk en leren op een speelse manier 
de Engelse taal. De kosten per boekje zijn slechts € 0,60 dus ook kleine donaties krijgen een prachtige bestemming. 
We zullen Hannie missen om haar enthousiasme en creativiteit.   
 
Zoals u in het financieel overzicht kunt lezen zijn de donaties aan onze stichting aan het teruglopen. Dat gaat zelfs vrij 
snel. Alles lijkt een beetje stiller te zijn geworden in deze verontrustende corona-tijd, dus we hopen dat dit een van de 
redenen is. Maar misschien zijn er ook wel strukturelere oorzaken. Veel donateurs hebben een vrij hoge leeftijd en 
doordat Tibet tegenwoordig veel minder in het nieuws is, lijkt de aandacht van de jongere mensen verschoven. Er zijn 
op zo veel plekken in de wereld noodsituaties en in verband met China gaan de nieuwsberichten nu sterk over de 
Oeigoeren in Turkmenistan en de onderdrukking van Hongkong. En die hebben die aandacht natuurlijk ook hard 
nodig. Maar het lijkt wel of de wereld het verdwijnen van Tibet geaccepteerd heeft als een onontkomelijk gegeven en 
dat de noodzaak om hen te ondersteunen steeds minder wordt gevoeld. 
De Tibetaanse mensen in India hebben echter nog steeds een vluchtelingenstatus en zijn dus afhankelijk van de 
goodwill van de Indiase regering. De Tibetaanse cultuur en filosofie is te mooi om te laten verdwijnen. Dus we willen 
ons blijven inzetten om de mensen te helpen die niet in staat zijn op eigen kracht hun leven te leiden. Heel veel dank 
voor alles wat u schenkt! 
 
En wat is er dan niet mooier om deze nieuwsbrief met speelsheid en blijheid te eindigen. In de onzekere en 
spannende coronatijd blijven de kinderen het voorbeeld geven van vertrouwen en onbevangenheid. Voor alle 
kinderen, monnik of geen monnik, van welke nationaliteit dan ook, spreken we de wens uit dat hen een toekomst te 
wachten staat waarin het mogelijk is in vrijheid te leven. 
 

 
 
Namens het bestuur wens ik u een gezonde en zonnige zomertijd!  
Tashi Delek! 

 



  
 

 



  
 

 


