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  Nieuwsbrief november 2021. 
 
  Beste lezers, 
 

We zitten middenin de herfst die nog steeds kleurrijk is. Wat is het 
belangrijk om dat te kunnen blijven zien want de situatie in de 
wereld is minder keurrijk. Op allerlei vlakken staan mensen en de 
natuur hevig onder druk. Het lijkt wel of de wereld door een 
transformatieproces heen gaat. Ook het coronavirus blijft 
rondgaan met alle zorgen die het met zich meebrengt. De meeste 
berichten en dringende vragen vanuit India zijn dan ook rondom 
het virus. We waren in staat om € 3.000 over te maken. Dit geld is 
gebruikt om vaccins te kopen maar ook om met behulp van de 
traditionele Tibetaanse kruidengeneeskunde de infecties te 
bestrijden. 
 

                          
 
Het nieuwe dorpshuis in kamp 9 is in gebruik genomen. We hoorden dat iedereen er heel blij mee is! In onze vorige 
nieuwsbrief vertelden we dat de Dolma het nog ontbrekende bedrag van € 2.320 had overgemaakt. Het is een mooi 
idee om te weten dat er overal in het kamp gebouwen staan -als stippen op een plattegrond- die door uw 
vrijgevigheid tot stand zijn gekomen.  
 
Het verheugt ons dat we dankzij uw donaties toch nog 2 projecten hebben kunnen ondersteunen. 
In kamp 2 stond bij de dorpsschool een oude keukenruimte die niet meer in gebruik was. De leiding van het kamp 
had geen eigen plek om bij elkaar te komen en nu is hiervoor de keukenruimte opgeknapt. Wij hebben € 585 
overgemaakt, zodat er nu een kleine kantoorruimte is gemaakt, waar vergaderd kan worden en waar ook de 
bewoners een vaste plek hebben om met de leiding in gesprek te gaan. 
 

 

Dit is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van het 
Phara-huis van het Gaden Jangtseklooster. Nadat het 
overgrote deel van de kosten op vele manieren door de 
monniken bij elkaar was gesprokkeld, hebben wij ook 
hier nog de ontbrekende € 585 bijgedragen. 
Vanzelfsprekend is iedereen blij om eindelijk weer 
schoon water te kunnen drinken. Hun dankbaarheid 
geven we graag aan u door! 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

Dan vraag ik uw aandacht voor een nijpende situatie in Ladakh, helemaal in het noorden van India. Ook daar laat de 
klimaatverandering zijn sporen na. In een dorp vlakbij de grens met Tibet wonen twintig nomadenfamilies die in 
grote nood zitten. De weidegronden verdrogen en geven geen goede bestaansmogelijkheden meer voor de 
nomaden die immers leven als veehoeder. Velen zijn al weggetrokken uit het gebied en slechts de oudere mensen 
bleven over. Zij gingen noodgedwongen in huisjes wonen. In dit specifieke gebied is nu de ondergrond aan het 
wegzakken waardoor de huizen in elkaar storten. Het lijkt Groningen wel!   
Zoals u hierboven ziet wonen sommige mensen al in een tent naast hun huisje. En omdat de huizen niet meer 
bewoonbaar zijn, zeker niet met de winterse kou van -40 graden, zijn zij genoodzaakt te vertrekken naar een dorp 
20 kilometer verderop, waar de grond steviger is. Maar ze hebben maar heel weinig geld, en zijn dus afhankelijk van 
giften. Bij navraag bij de Tibetaanse regering in Dharamsala bleek dat dit probleem daar ook al bekend is en op de 
prioriteitenlijst staat.  
De totale bouwkosten van een woning zijn ongeveer € 2.870. Er worden blokken ongebakken klei gebruikt als stenen 
en dat scheelt enorm in de bouwkosten. Het zou mooi zijn wanneer we er samen in slagen om een paar huisjes te 
bekostigen. Wat is er toch een ongelijkheid in de wereld en hoe mooi is het om te weten dat uw gezamenlijke 
donaties kunnen zorgen voor een totaal geluksgevoel omdat iemand weer een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd 
krijgt!  
 
 
 

Dit is Sonam Tseten. Hij is 74 jaar. Begin juli stond hij bij 
zijn huisje te praten toen hij plotseling werd 
aangereden door iemand op een motorfiets. Gevolg: 
diverse botbreuken in zijn rechterbeen. Los van zijn 
leeftijd is hij toch al heel kwetsbaar vanwege een 
vroegere tbc besmetting. Gelukkig hebben we dan de 
medische pot waaruit we hem € 250 hebben gegeven 
om de ergste nood te lenigen. Zijn ziekenhuisopname 
heeft natuurlijk meer gekost waardoor er nu een flinke 
schuld rust op zijn schouders. Sonam heeft een Indiase 
vrouw, een bijzondere combinatie voor Tibetaanse 
mensen. Ze zijn erg arm. Zijn vrouw kweekt wat 
groenten in hun tuintje en verkoopt die aan het 
Drepungklooster. Daar moeten ze van leven. Wat zou 
het fijn zijn wanneer iemand hen kan gaan helpen de 
komende jaren. We denken dat € 30 per maand hen uit 
de ergste zorgen kan halen. Wilt u erover nadenken? 
 

               
 

 
 
 



Op 29 oktober nam Tsering Jampa, directeur van de International Kampaign for Tibet, afscheid omdat ze met 
pensioen ging. De Dolma was uitgenodigd en ik was er getuige van dat de burgemeester van Utrecht haar vertelde 
dat ze bij Koninklijk Besluit benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was enorm ontroerd toen de 
decoratie aan haar werd uitgereikt. Ze verdient het, want ze heeft een enorme hoeveelheid werk verzet om de 
Tibetaanse zaak onder de aandacht van de politiek te brengen. En ook voor de Dolma was ze een grote hulp. Ze 
bracht ons in contact met de Tibetaanse functionarissen die op de juiste posities zitten om goede informatie en 
samenwerking te krijgen voor ons werk. Ik was blij dat ik haar persoonlijk kon bedanken! Wangpo Tethong volgt 
haar op als de nieuwe uitvoerend directeur van ICT Europa. 
 

 
Tsering Jampa draagt trots de ridderorde 

die burgemeester Sjaron Dijksma van 
Utrecht haar zojuist heeft uitgereikt. 

 

 

En zo loopt ook dit jaar weer ten einde. Door de corona-restricties is het al weer 4 jaar geleden dat ik naar India 
reisde om de Tibetaanse mensen en de projecten te bezoeken. Mijn grote hoop is dat de situatie volgend jaar 
gunstig genoeg is om er weer naartoe te gaan. En wat zou het dan mooi zijn wanneer ik door uw donaties op alle 
noodzakelijke plekken kan toezeggen dat er hulp geboden zal worden. We kunnen natuurlijk nog steeds aan 
sponsors en gesponsorden onze verplichtingen voldoen, want dat geld zetten we steeds apart. Daarnaast hebben 
we als stichting uit de algemene pot ook nogal wat mensen die we ondersteunen en dat zijn echt heel verdrietige 
situaties. Gelukkig kunnen we dat ook nog betalen. Maar de reserves om projecten te realiseren worden steeds 
kleiner. Misschien is dit voor u toch nog een extra motivatie om ons mooie werk onder de aandacht te brengen bij 
familie en vrienden?  
 

Kerstmis en Nieuwjaar komen er weer aan. Een periode 
van samenzijn en verbinding. In deze tijd waarin zoveel 
mensen en meningen scherp tegenover elkaar staan, 
wil ik onze nieuwsbrief eindigen met een kerstkaart die 
de verbinding goed laat zien. De kerstman heeft een 
Tibetaans gezicht en warme Tibetaanse laarzen. De 
vlaggetjes hangen samen met de kerstklokken in de 
wind en roepen op tot aandacht en blijheid. De 
Tibetaanse mantra Om Mani Pema Hum en daarnaast 
de humor van het woord “MARRY”.  
Het is een van de waardevolle uitgangspunten waar de 
Tibetanen mee leven: we bevolken samen als mensheid 
deze aarde, laten we goed voor elkaar en de aarde 
zorgen. En probeer de humor een plek in het leven te 
geven. 
 

            
 

Ik wens u namens het bestuur een mooi einde van het jaar en hoop dat u allen gezond blijft. 

 


