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Geachte donateur, 
 
Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en bijdragen in  
het afgelopen jaar 2006. Door uw steun draagt u bij aan het in stand 
houden van de levende traditie van het Tibetaans Boeddhisme. Wij hopen 
dat we ook dit jaar weer op uw steun en hulp kunnen blijven rekenen.  
Met deze nieuwsbrief vragen wij uw speciale aandacht voor de Gaden 
Jangtse Medicine Buddha’s Clinic. In een eerdere nieuwsbrief bent u hier 
ook al over geïnformeerd. Inmiddels is de medische kliniek gebouwd, 
ingericht en is de medische staf aangetrokken. Nu komt er op aan om de 
medische kliniek draaiende te houden om iedereen van de nodige zorg te 
kunnen blijven voorzien. 
 
Op advies van Geshe Sonam Gyaltsen stellen we ons dit jaar als doel het 
aantal donateurs te verhogen. Op deze manier kunnen meer 
kloosterlingen ondersteund worden zodat zij het Boeddhisme kunnen 
bestuderen en beoefenen. Mogelijk wilt u helpen door een donateur te 
zoeken. Ons voorstel is dat ieder van u een familielid, bekende of 
buurman/ vrouw benadert en de Dhön Den foundation onder de aandacht 
brengt. Hierover meer aan het eind van de nieuwsbrief.  
 
Ook vind u in dit nummer de jaarrekening van de Dhön Den Foundation 
2006. Wij geven aan wat er aan inkomsten is binnengekomen en hoe dit 
geld is besteed.  
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De ontstaansgeschiedenis 
In Zuid India bij Mundgod bevindt zich een Tibetaanse gemeenschap van 
vluchtelingen, Dogueling Tibetan Colony. De Indiase regering heeft 
hiervoor in 1973 land aan de Tibetaanse regering ter beschikking gesteld. 
Jarenlang hebben de Tibetanen met veel harde arbeid gezorgd dat het 
land, wat eerst nog jungle was, leefbaar werd. De Tibetanen hebben 
inmiddels 9 nederzettingen en twee kloosteruniversiteiten weten op te 
richten. De totale bevolking is circa 12.500. 
 
 

 
Overzicht Dogueling Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap 

 

Het Mundgod vluchtelingkamp is begonnen met 1600 ha land. Hiervan is 
250 hectare gebruikt voor wegen en bebouwing. Resteert 1350 hectare 
voor een bevolking van 12.500 mensen. De bevolkingsdichtheid is circa 
1,7 keer zo groot als in Nederland. Het droge en onvruchtbare land heeft 
geen irrigatiesysteem en er is een beperkte voorziening van drinkwater. 
Het land brengt onvoldoende op om de 12.500 mensen van voedsel te 
kunnen voorzien. De vluchtelingen leven in armoede, in ongezonde 
nederzettingen in een arm gebied van India. Het sterftecijfer onder 
kinderen is zelfs 162 per 1000 geborenen geweest. Een groot deel van 
hun tijd zijn de vluchtelingen bezig met overleven. Er is nauwelijks sprake 
van medische voorzieningen. 
 
Door de verandering van land en klimaat, door ondervoeding en gebrek 
aan hygiëne, hebben de Tibetanen de nodige gezondheidsproblemen. 
Zelfs na 47 jaar in ballingschap en met een grote groep sponsoren en 
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sympathisanten leven de meeste Tibetaanse vluchtelingen nog steeds in 
armoede. Als ze ziek worden kunnen ze kunnen geen medische 
behandeling betalen, dit compliceert hun problemen. Om het probleem 
van het grote aantal vluchtelingen met nauwelijks toegang tot 
gezondheidsvoorzieningen het hoofd te bieden is het Gaden Jangtse 
Medicine Boeddha’s Clinic opgezet. 
 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft de kloosters altijd gestimuleerd om te 
zorgen voor opleiding en medische verzorging in de Tibetaanse 
vluchtelingen gemeenschappen. 
 
 

 
Medisch consult 

 
Doelstellingen Gaden Jangtse Medicine Boeddha’s Clinic: 

 medische behandeling van mannen, vrouwen en kinderen. Voor de 
kloosterlingen is dit kosteloos, de leken-Tibetanen en de locale 
Indiërs betalen een bescheiden bijdrage. Degenen die te arm zijn, 
krijgen gratis medische verzorging. 

 voorzien in zo goed mogelijke kwaliteit van medische behandeling. 
Naast het volgen van opleiding nodigt men ook nationale en interna-
tionale medische teams uit om in de Tibetaanse vluchtelingen 
gemeenschappen te werken. Tot nu toe zijn 8 teams ontvangen, 
met groot succes.  

 periodieke vaccinatiecampagnes. Een van de resultaten hiervan is 
dat er nauwelijks nog polio voorkomt. 

 voorlichting geven in de kloosters en in de nederzettingen over 
gezondheid en hygiëne door het organiseren van workshops, 
seminars en uitnodigen van experts. 

 hulp bieden en/of opzetten van medische kampen in geval van 
calamiteiten. Zo heeft de staf van de kliniek in 2005 tijdens de 
Tsunami catastrofe meerdere medische hulpposten opgezet in 
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Nagapattinam district in de deelstaat Tamil Nadu, Inida. Ook tijdens 
de Kalachakra initiatie hebben ze een medische post opgericht, waar 
in totaal 2500 patienten gebruik van hebben gemaakt. 

 fondsen werven om Tibetaanse kinderen te kunnen opleiden tot 
arts, tandarts, apotheker enz. 

 indien kloosterlingen doorgestuurd moeten worden naar een 
ziekenhuis, krijgen ze de helft van de kosten vergoed. 

 creëren van bewustzijn over het milieu door initiatieven te nemen 
om de ecologie te sparen onder het motto: think global, act local. 

 

 
       staf 

 
De staf van de kliniek bestaat uit één arts die zowel homepatische als 
reguliere geneesmiddelen voorschrijft, één tandarts, een bezoekende arts 
gespecialiseerd in echo- en endoscopie en drie verpleegsters. Verder zijn 
er twaalf gezondheidsmedewerkers en vier administratieve medewerkers, 
dit zijn veelal monniken die hiervoor niet worden betaald.  
 
Meer informatie over en foto’s van de medische kliniek en hulpposten 
vindt u op: www.gajangbuddhaclinic.org  
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Waarvoor is geld nodig? 
Dankzij inspanningen van het klooster en sponsoren is het zover 
gekomen. Een belangrijke Amerikaanse sponsor is echter weggevallen. 
Om de zieke mensen te kunnen blijven helpen is er behoefte aan: 
 
 
          kostenposten                                                 bedrag in euro’s 

         per maand 
 
       1.  aankoop medicijnen           1450  
       2.  reiskosten voor aankoop spullen                  10    
       3.  salaris tandarts                                           140               
       4.  salaris voor arts                             260         
       5.  salaris twee verpleegsters          100          
       6.        salaris schoonmaaksters                        30      
       7.  telefoon- en electriciteitskosten                               75    
       8.  diversen                                                        20    
       9.  arts voor echo- en endoscopie (eens per maand)          35                                       
            
  Total                                           2.120 
 
 
Hoewel de medische kliniek een activiteit is onder de vlag van het Gaden 
Jangtse Thoesam Norling Monastery, wordt van de kliniek verwacht dat zij 
de financiële zaken zelf regelen.  
 
Financieel verslag 2006 
Het financieel verslag over 2006 vindt u bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 
Vragen aan de penningmeester: 
 
Hoe komt het dat Dhön Den zulke grote bedragen op zijn bankrekeningen 
heeft staan? 
Antwoord:  Veel mensen sparen in de loop van een jaar een bedrag op 
door middel van maandelijkse stortingen. Dit bedrag wordt eenmaal per 
jaar overgemaakt naar India om bankkosten te besparen. Het bedrag dat 
zo eind december 2006 gespaard was is inmiddels overgemaakt naar 
India. Verder is een algemene reserve opgebouwd die nog een 
bestemming moet krijgen. Deze is opgebouwd uit algemene donaties 
(zonder specifieke bestemming) en zal geleidelijk volgens het advies van 
Geshe la worden benut. 
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Er staan organisatorische kosten in de jaarrekening. Hoe komt dat? 
Antwoord: Alle organisatiekosten (postzegels etc.) worden opgebracht 
door Geshela en de overige bestuursleden van de Stichting. In bepaalde 
gevallen echter gebeurt dat achteraf door een donatie te geven, omdat de 
betreffende rekening direct binnenkwam op adres van de Stichting (bijv. 
lidmaatschap Kamer van Koophandel). De garantie naar u blijft steeds:  
Elke euro die u bijdraagt komt terecht op de door u gekozen 
bestemming! 
 
Hoe kunt u helpen? 
Op drie verschillende manieren kunt u bijdragen: 

1. een financiële bijdrage over te maken o.v.v. ziekenhuisproject. Dat 
kan eenmalig, maar ook vaste donateurs zijn zeer welkom.  

2. U kunt zelf een activiteit ondernemen zoals ‘De Gouden Kever’, een 
verhalen-vertel duo uit Deventer heeft gedaan. Zij hebben een 
verhalen-avond georganiseerd en het geld dat zij daarmee 
verdienden overgemaakt aan de Dhönden stichting.    

 
3. een vriend(in), collega, familie, buurman/vrouw enthousiast maken 

om sponsor/ donateur te worden. Wilt u hiervoor (natuurlijk gratis) 
folders bestellen of heeft u nog vragen- en opmerkingen dan kunt u 
terecht bij Mark Vogelaar op onderstaand adres: 

Mark Vogelaar 
De Warren 23 
8501 MZ Joure 

tel: 06-12769562 
 
 
Ons postbanknummer is: 7309892 t.n.v. Stichting DhÖn Den, 
Bilderdijkstraat 33, Breda. Uw donaties zijn aftrekbaar van belasting 
volgens de hiervoor geldende normen. 
 
Bedankt voor uw hulp en met vriendelijke groeten, 
Bestuur van de Dhön Den stichting. 
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