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  Stichting Dhonden  

Nieuwsbrief nr. 11 2016  
Stichting Dhonden verleent praktische steun aan Tibetaanse vluchtelingen in India. Deze nieuwsbrief is bedoeld 

om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de stichting 

Dhonden. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.dhonden.nl. Hebt u vragen of opmerkingen, of 

mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of dan kunt u mailen naar info@dhonden.nl.  

   

Geachte donateur of belangstellende,  

 

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2017! Verder willen wij u bedanken voor uw steun aan 

één van de drie grote kloosteruniversiteiten van Tibet. Mede dankzij uw steun kan het 

Tibetaans Boeddhisme in stand blijven!  

  

In dit nummer nieuwe projecten voor 2017. Tevens kunt u het verslag over het 

afgelopen jaar lezen. Nieuwe sponsors zijn welkom. U kunt hieraan meehelpen 

door deze nieuwsbrief door te zenden aan andere geïnteresseerden.  

              

Ganden Jangtse klooster en het kloosterhuis Tsawa Khamtsen 

De afgelopen jaren is de toestroom van nieuwe monniken en nonnen naar de kloosters 

onverminderd groot. Ze komen uit Tibet of uit het Noorden van India van arme gezinnen. De 

kloosters hebben te weinig middelen om de toestroom op te vangen. Stichting Dhonden richt 

zich op het ondersteunen van het Ganden Jangtse Klooster en één van de kloosterhuizen, het 

Tsawa Khamtsen. Hier wonen monniken afkomstig uit Bhutan, Arunachal Pradesh, Ladakh 

en Tibet. Momenteel zijn er bijna 500 monniken in het Tsawa kloosterhuis en zij zorgen voor 

onderdak, voedsel, kleding en onderwijs. Het aantal monniken groeit nog steeds, in de meeste 

gevallen delen meerdere monniken één kamer. 
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De jonge monniken worden onder de hoede genomen door leraren die zorgen voor 

de dagelijkse opleiding en het gedrag van de jonge monniken. Deze leraren blijven 

voor de monniken zorgen tot ze hun studie hebben voltooid. De jonge monniken 

kunnen daarnaast overdag onderwijs volgen aan de kloosterschool, gelijk aan de 

reguliere scholen. En daarbij krijgen zij ook onderricht in de grondbeginselen van 

de filosofie en de logica van het Boeddhisme. Op het klooster- en schoolcomplex 

vinden veel activiteiten plaats voor de ontwikkeling van de kinderen.  

 

 

De monniken die niet voor het reguliere onderricht kiezen kunnen direct de vijf 

teksten van het Boeddhisme bestuderen:  

1. The collected reasoning (drie jaar).  

2. Perfection of wisdoms (zes jaar).  

3. Middle way (drie jaar).  

4. The Chest of Knowledge (twee jaar).  

5. The Discipline and Moral canon (drie jaar).  
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Nieuwe projecten 2017 Tsawa Khamtsen 

Dakbedekking 

Op de bovenste verdiepingen van de gebouwen is lekkage en tijdens de zomer 

maanden is het daar te heet. Daarom willen de kloosterlingen graag een ijzeren 

constructie boven de daken aanbrengen. Wij hebben besloten daar aan bij te 

dragen. Het gaat om drie gebouwen en daarvoor is in totaal 66.000, - euro voor 

nodig.  

Water en elektriciteit  

De elektriciteit valt regelmatig uit. Dit hindert de oudere monniken die ’s avonds 

naar de gebedshal willen gaan en de jonge monniken in het studeren. Daarom wil 

Tsawa Khamtsen graag zonnepanelen aanbrengen, dat kost 1.450, - euro. Ook 

willen ze graag een drinkwater zuivering kopen, dit kost 2.850, - euro.  

  

Een donatie voor één van deze nieuwe projecten is van harte welkom.  

 

Activiteitenverslag 2015. 

Medische kliniek Ganden Jangtse 

 

In de kliniek kunnen zowel kloosterlingen als de dorpelingen terecht. Gemiddeld 

komen er per dag een kleine honderd mensen. De kliniek is gratis voor 

kloosterlingen, de dorpelingen betalen de helft van het tarief. De grootste 

kostenpost is het personeel. In 2015 hebt u via de Stichting Dhonden de kliniek 

gesteund met in totaal 900 euro.  

 

Fonds voor ernstig zieken  

 

Wanneer de medische kliniek van Ganden Jangtse geen mogelijkheid heeft om een 

ernstig zieke monnik of non te behandelen, dan kan deze naar een groter 

ziekenhuis in Hubli of Bangalore. De kosten van transport, verblijf, operatie, 

verpleging etc. zijn voor de meeste mensen niet op te brengen. Daarom is op 

initiatief van Geshela een fonds opgericht om de helft van de kosten te betalen 

voor degenen die door een meer gespecialiseerd ziekenhuis behandeld moeten 

worden. Zoals u in de jaarrekening kunt lezen is hiervoor 3.400 euro 

bijeengebracht. 

 

Sponsoring van een individuele monnik of non  

 

Met uw hulp wordt een monnik of non in de gelegenheid gesteld in zijn of haar 

levensonderhoud voorzien, goed te kunnen studeren en daarmee de Tibetaanse 

cultuur in stand te houden. Wilt u een monnik of non steunen dan kunt u mailen 



 

  4  

naar Marina de Gier, E mail adres: secr.dhonden@gmail.com. Op de website 

www.dhonden.nl zijn een aantal foto’s te zien. In het afgelopen jaar is in totaal 

12.000 euro door u bijeengebracht!  

 

Nieuwe gebedshal Tsawa Khamtsen  

 

Het Tsawa Khamtsen heeft in 2013 een nieuwe gebedshal met verblijfsruimtes in 

gebruik genomen. De lening die hiervoor is afgesloten is nog niet afbetaald. De 

rente die hierover betaald moet worden is aanzienlijk, dus het is van belang deze 

schuld verder af te bouwen. Dit blijft dus ook in 2016 een belangrijk doel van de 

Stichting. Het afgelopen jaar is 380 euro bijgedragen, het jaar daarvoor was dat 

nog ruim 7000 euro.  

 

Ganden Jangtse bibliotheek.  

 

De bibliotheek geeft bijzondere boeddhistische teksten uit. Geshela vindt het 

steunen van de bibliotheek een belangrijk project voor het behoud van de 

Tibetaanse cultuur. In 2015 is maar liefst 3.500 euro besteed aan dit project.  

 

Voedsel voor de kloosterlingen van het Ganden Jangtse klooster.  

 

Dagelijks verzorgt het Ganden Jangtse klooster een maaltijd. Het afgelopen jaar is 

1300 euro voor dit doel bestemd.  

 

Financieel verslag Stichting Dhonden 2015  

  

Hieronder een overzicht van de donaties die vorig jaar overgemaakt zijn naar de 

verschillende projecten van de stichting. Wat opvalt, is dat de donaties het 

afgelopen jaar behoorlijk zijn toegenomen.  
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Stichting Dhonden 2015  
 

Date: 31-12-2015  

Staat van baten en lasten   2015  2014  

BATEN  
   Euro     Euro  

Algemeen  5.288   -4.455   

Individuele sponsoring  15.035   13.815   
Ganden Jangste klooster  0   89   
Tsawa Khamtsen – nieuw kloostergebouw  489   7.774   
Tsawa Khamtsen – nieuwe keuken  0   200   
Ghadong klooster  0   1.000   
Ganden Jangtse medische kliniek  195   165   
Fonds voor ernstige zieken  2.905   1.695   
Voedsel voor monniken  1.225   280   
Ganden Jangste bibliotheek  4.370   2.085   
Donations / rente voor organisatiekosten (bestuur)   588   522   
Rente  8   108   
Totaal baten  

  

  
BESTEMMING  
Donaties   

30.102   23.278   

Individuele sponsoring  12.089   14.108   

Ganden Jangste klooster  0   0   
Tsawa Khamtsen – nieuw kloostergebouw/ algemeen  381   7.419   
Ghadong klooster  0   999   
Ganden Jangtse medische kliniek  900   922   
Fonds voor ernstige zieken  3.400   1.697   
Voedsel voor kloosterlingen  1.300   0   
Ganden Jangste bibliotheek  3.500   2.108   
Donaties vooraf ontvangen  2.594   -156   
Toevoeging aan reserve: bestemming te beslissen 

Kosten  
5.295   -4.347   

Organisatorische kosten  24   89   

Bankkosten  618   439   
Belastingen  0   0   
Totaal uitgaven  30.102   23.278   

  

Besteding donaties  

  

Over de werkwijze van onze stichting willen we nog het volgende toelichten:  

  

• Geshe Sonam Gyaltsen en het bestuur moeten altijd overtuigd zijn van het 

nut van de projecten. Er wordt altijd zorgvuldig gekeken waarvoor en wie 

gesponsord wordt.  

• De organisatorische kosten (met uitzondering van de bankkosten) worden 

door de bestuursleden van de stichting betaald.  
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• Verder is voor u van belang te weten dat wij het geld altijd overmaken naar 

het doel waarvoor u het bestemd heeft.  

  

    Uw hulp blijft nodig!  
   

Ook ruim 10 jaar na de oprichting van Stichting Dhonden is steun voor het 

Tibetaanse volk en de Tibetaanse cultuur nodig. Het verheugd ons dat de donaties 

het afgelopen jaar zijn toegenomen!  

  

Nieuwe sponsors zijn welkom! U kunt hieraan meehelpen door deze nieuwsbrief 

door te zenden aan andere geïnteresseerden. De Stichting Dhonden is een ANBI, 

dus uw gift is voor 100% fiscaal aftrekbaar.  

  

Stichting Dhonden  

Samenstelling bestuur:  

Voorzitter: Geshe Sonam Gyaltsen  

Penningmeester: Marco Werre  

Secretariaat: Marina de Gier  

Bestuurslid: Jacoba Postma  

  

Stichting Dhonden  

p/a Bilderdijkstraat 33, 4819 GA Breda  

IBAN bankrekening NL35INGB0007309892, t.a.v. Stichting 

Dhonden, Breda  

info@dhonden.nl en www. Dhonden.nl   
  


