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Stichting Dhonden 
Nieuwsbrief voorjaar 2015 

De stichting Dhonden verleent praktische steun aan Tibetaanse vluchtelingen in India. Ook zet de stichting zich in voor het behoud van 

de Tibetaanse cultuur. Deze nieuwsbrief is bedoeld om donateurs en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de 

werkzaamheden van de stichting Dhonden. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.dhonden.nl.  Heeft 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, 
 

Tashi Deleg. Allereerst willen we u een gelukkig en gezond 2015 toewensen! In Nederland is het al 

weer het nieuwe jaar, volgens de Tibetaanse kalender begint het nieuwe jaar op 19 februari (Losar).  

Verder willen we u hartelijk bedanken voor de steun die we voor de diverse projecten mochten 

ontvangen. Zo helpt u de Tibetaanse vluchtelingen in India en dragen we gezamenlijk bij aan het 

behoud van de rijke Tibetaanse cultuur. In het financiële jaarverslag van 2014 kunt u lezen aan 

welke projecten u gezamenlijk hebt bijgedragen.  

 

Activiteitenverslag 2014 en projecten 2015 

Medische kliniek 

In 2006 is de medische kliniek van het Ganden Jangtse klooster gereed gekomen. Deze is gelegen te 

midden van de Tibetaanse nederzetting in Mundgod in India. In de kliniek kunnen zowel 

kloosterlingen als de dorpelingen terecht. Gemiddeld komen er per dag een kleine honderd mensen, 

daarvan komen er ongeveer 75 naar de artsen en 25 naar de tandarts. De kliniek is gratis voor 

kloosterlingen, de dorpelingen betalen de helft van het tarief.  

                                                                                                                                                                                                           

In totaal werken er 25 personen; twee artsen, 

een tandarts, twee verpleegsters, een analist, 

een apotheker, schoonmaakpersoneel, een 

secretaris en de directeur. Eens per maand 

komt er een radioloog. Verder komt er één keer 

per jaar een oogmedicus langs die oogmetingen 

en eenvoudige ingrepen kan verrichten. En als 

het nodig is komt een arts uit Hubli om 

inwendig onderzoek te verrichten. 

 

 

 

De artsen kunnen voor hun diagnose mede 

gebruik maken van een aantal apparaten zoals een 

endoscoop, een röntgenapparaat en een apparaat 

waarmee automatisch bloed geanalyseerd kan 

worden. De financiële situatie van het ziekenhuis 

hangt af van donaties uit het buitenland. De 

grootste kostenpost is het personeel, gelukkig 

werken de monniken en nonnen gratis. In 2014 

heeft u via de Stichting Dhonden de kliniek 

gesteund met ruim 900 euro.  

http://www.dhonden.nl/
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Fonds voor ernstige zieken 

De medische kliniek kan de complexere gezondheidszorg niet geven.  Wanneer het eenvoudige 

ziekenhuisje van Ganden Jangtse geen mogelijkheid heeft om een ernstig zieke monnik of non te 

behandelen moet deze naar een groter ziekenhuis in Hubli of Bangalore. De hoge 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 medische kosten te 

betalen voor degenen die door een meer gespecialiseerd ziekenhuis behandeld moeten worden. 

Zoals u in de jaarrekening kunt lezen is de afgelopen tien jaar in totaal 20.000 euro bijeengebracht 

voor de sponsoring van medische kosten die niet in de plaatselijke kliniek kunnen worden 

behandeld. 

In 2014 heeft u via Stichting Dhonden de kliniek gesteund met 1.700 euro. Ook Geshela vindt dit 

project nog steeds zeer belangrijk; hij heeft afgelopen december 2014, na een check ter plaatse in 

het klooster in India, uit de algemene donaties 1.500 euro toegekend aan de kliniek (inbegrepen in 

de genoemde 1.700).  

Nieuwe gebedshal Tsawa Khamtsen 

Het Ganden Jangtse klooster kent meerdere kloostergebouwen (huizen) waar de kloosterlingen 

wonen. Het huis waar Geshela vandaan komt is het Tsawa Khamtsen (Khamtsen = huis). Het Tsawa 

Khamtsen heeft in 2013 een prachtige nieuwe gebedshal 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 2015 een 

belangrijk doel van de Stichting. In 2014 heeft u via de Stichting ruim 7.400 euro bijgedragen aan 

het Tsawa huis, waarvan 6.000 euro voor de nieuwe gebedshal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de gebedshal tijdens de openingsceremonie 

in maart 2013 

 

 

Andere belangrijke projecten: bibliotheek, individuele sponsoring enz.: 

Ook de andere projecten van de Stichting blijven zeer van belang, ook in 2015. Bijvoorbeeld: 

- De Ganden Jangtse bibliotheek: deze geeft bijzondere boeddhistische teksten uit. 

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

de Tibetaanse cultuur. Daarom hebben we in 2014 vanuit de algemene donaties 1.500 

euro hebben toegekend aan dit project. 

-   Sponsoring van een individuele monnik of non:  er zijn nog steeds velen die een 

sponsor zoeken; op de website www.dhonden.nl zijn van een aantal van hen foto’s te zien. 

Met uw hulp wordt een monnik of non in de gelegenheid gesteld goed te studeren en zo de 

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

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

http://www.dhonden.nl/
mailto:secr.dhonden@gmail.com
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-   Voedsel voor de kloosterlingen van het Ganden Jangtse klooster: een bijdrage voor 

een gezonde dagelijkse maaltijd.  

-   Nieuwe keuken voor Tsawa Khamtsen. 

 

Financieel verslag Stichting Dhonden 2014 

 

Hierbij een overzicht van de gelden die in de afgelopen  in 2014 overgemaakt zijn naar de 

verschillende projecten van de stichting. Wat opvalt is dat de totale ontvangen donaties over de 

afgelopen jaren sterk is teruglopen, van 30.000 euro in 2012 tot 23.000 euro in 2014. Een deel van 

onze sponsors heeft het zelf financieel moeilijker en heeft de sponsoring beëindigd of verminderd.  

Uw steun blijft dus zeer nodig en wordt bijzonder gewaardeerd! 
 
 

Stichting Dhonden 2014  

Datum 31-12-2014   

    

Staat van baten en lasten  2014 2013 
     Euro    Euro 

BATEN   

Algemeen -4.455  5.020  

Individuele sponsoring 13.815  15.219  

Ganden Jangste klooster 89  50  

Tsawa Khamtsen – nieuw kloostergebouw 7.774  832  

Tsawa Khamtsen – nieuwe keuken 200  160  

Ghadong klooster 1.000  0  

Ganden Jangtse medische kliniek 165  1.185  

Fonds voor ernstige zieken 1.695  577  

Voedsel voor monniken 280  377  

Ganden Jangste bibliotheek 2.085  1.951  
Donations / rente voor organisatiekosten 
(bestuur)  522  1.106  

Rente 108  12  

Totaal baten 23.278  26.487  

    

    

BESTEMMING   

Donaties    

Individuele sponsoring 14.108  13.930  

Ganden Jangste klooster 0  0  
Tsawa Khamtsen – nieuw kloostergebouw/ 
algemeen 7.419  1.057  

Tsawa Khamtsen – nieuwe keuken 0  360  

Ghadong klooster 999  0  

Ganden Jangtse medische kliniek 922  282  

Fonds voor ernstige zieken 1.697  532  

Voedsel voor kloosterlingen 0  600  

Ganden Jangste bibliotheek 2.108  1.803  

Donaties vooraf ontvangen -156  2.006  
Toevoeging aan reserve: bestemming te 
beslissen -4.347  5.031  

Kosten   

Organisatorische kosten 89  92  

Bankkosten 439  794  

Belastingen 0  0  

Totaal uitgaven 23.278  26.487  
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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. De garantie naar u blijft steeds: elke euro die u 

bijdraagt komt terecht op de door u gekozen bestemming. 

 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 zeer nodig! 
 

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

Tibetaanse cultuur onverminderd nodig.  Door het teruglopen van de donaties over de afgelopen 

jaren vragen wij graag opnieuw uw aandacht hiervoor. 

 

Nieuwe sponsors zijn zeer welkom! Elke bijdrage hiervoor van uw kant is heel waardevol.  

Bijvoorbeeld kunt u bijdragen door deze nieuwsbrief door te zenden aan andere geïnteresseerden, of 

door op een andere manier mensen te attenderen op het werk van Stichting Dhonden. Dat maakt het 

mogelijk onze steun voort te zetten! 

 

NB Stichting Dhonden is een ANBI, dus uw gift is voor 100% fiscaal aftrekbaar. 
 

Stichting Dhonden organisatorisch 

Samenstelling Bestuur: 

Voorzitter: Geshe Sonam Gyaltsen 

Penningmeester: Marco Werre 

Secretariaat: Marina de Gier 

Bestuursleden: Fiona Rose en Jacoba Postma 

Verspreiding Nieuwsbrief voortaan per e-mail 

Voortaan gaan we de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail versturen in plaats van per post. We 

sturen dit jaar de nieuwsbrief nog eenmaal per post naar diegenen van wie nog geen E mail adres 

hebben ontvangen. Zodat u alsnog in de gelegenheid bent om uw E-mailadres aan ons door te 

geven. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen aan info@dhonden.nl.  

Mocht u donateur zijn en liever een gedrukt exemplaar blijven ontvangen, dan horen wij dat graag 

via info@dhonden.nl of op het postadres: Bilderdijkstraat 33, 4819 GA Breda 

 

Stichting Dhonden 
p/a Bilderdijkstraat 33, 4819 GA Breda 

IBAN bankrekening NL35INGB0007309892, t.a.v. Stichting Dhonden, Breda 

info@dhonden.nl 

www. Dhonden.nl  

 

mailto:info@dhonden.nl
mailto:info@dhonden.nl

