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Stichting Dhonden 
Nieuwsbrief najaar 2012 

De stichting Dhonden verleent praktische steun aan Tibetaanse vluchtelingen in nood in India. Ook zet Dhonden 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. Mocht u de 
nieuwsbrief niet willen ontvangen of heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar info@dhonden.nl 
 
Geachte donateur of belangstellende, 
 
Op de valreep van dit jaar nog de nieuwsbrief, met informatie over 
een nieuw project en het financiële jaarverslag van 2011. Hartelijk 
bedankt voor de steun die we voor de diverse projecten mochten 
ontvangen. Zo helpt u de Tibetaanse vluchtelingen en dragen we 
gezamenlijk bij aan het behoud van de cultuur van het Tibetaanse 
Boeddhisme. In het financiële jaarverslag staat aan welke 
projecten u een bijdrage heeft gegeven. 
 
 

 
 
 

 

Drukken Boeddhistische teksten  
 
Een project waar Geshela nu veel belang aan hecht is het drukken van belangrijke boeddhistische teksten. Het 
betreft hier commentaren die uniek zijn voor het Ganden Jangtse klooster en gedrukt worden door de Ganden 
Jangstse Library. 
 
Er zijn drie grote kloosteruniversiteiten in Tibet: Ganden, Drepung en Sera. In het zuiden van India zijn deze 
opnieuw opgericht. De kloosteruniversiteiten onderwijzen de leerstellingen van de Boeddha.  
De leringen van de Boeddha worden verhelderd door commentaren van grote meesters uit India en Tibet. Elk 
klooster hanteert daarbij teksten van specifieke meesters. In het klooster van Geshela, het Ganden Jangtse 
klooster, worden vooral de teksten van Jetsun Chokyi Gyaltsen en zijn leerlingen gebruikt. De teksten die nu 
gedrukt gaan worden zijn commentaren op de filosofie van de middenweg (Madyamikavatara) en de 
Abisamayaalankara van twee van deze leerlingen: Khedrub Jinpa Dargye en Khechog Jampa Tashi. 
Het klooster heeft de stichting Dhonden gevraagd om bij te dragen in de drukkosten. Mocht u geïnteresseerd 
zijn bij te dragen aan het behoud van deze unieke teksten dan horen wij dit graag en/of u kunt doneren onder 
vermelding van: donatie unieke teksten bibliotheek.  
 
 

 
Traditionele drukkunst in Derge (Oost Tibet, 2007). Dit is één van de drie grote traditionele  
drukkerijen in Tibet. 
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Bezoek Ganden Jangtse 
 
Het bestuur gaat in 2013 op bezoek bij het klooster ter gelegenheid van de opening van de gebedshal van het 
Gajang Tsawa. Momenteel is Geshe Sonam Gyaltsen al in Mundgod. We willen samen met Geshela de 
voortgang van de projecten bekijken, met het huis van het klooster afspraken maken voor de toekomst en 
foto’s maken van de projecten en degenen die via onze Stichting worden gesponsord. In het voorjaar van 2013 
zullen wij u via de nieuwsbrief op de hoogte brengen van de resultaten. 
 

Financieel verslag Stichting Dhonden 
 
Hierbij een overzicht van de gelden die in de afgelopen twee boekjaren overgemaakt zijn naar de verschillende 
projecten van de stichting. En natuurlijk een kolom met het totaal bedrag van de afgelopen tien jaren. 
  

Staat van baten en lasten Totaal 2011 2010
2001-2011    Euro    Euro

Algemeen 5.037 775 -3.820
Individuele sponsoring 157.890 15.628 16.600
Ganden Jangste klooster 6.386 0 550
Tsawa Khamtsen 35.035 3 2.134
Dranyi Khamtsen 1.000 0 0
Ghadong klooster 6.723 700 0
Ganden Jangtse ziekenhuis 26.806 790 1.634
Zieke monniken 24.334 2.651 2.240
Voedsel voor monniken 14.485 409 2.947
Ganden Jangste bibliotheek 19.957 2.627 4.297
Lamadanstour- locaties 86.572 0 0
Lamadanstour - centrale donaties 4.521 0 0
Lamadanstour - nog te ontvangen 6.768 0 0
Donaties / rente voor organisatiekosten (bestuur) 10.227 446 526
Donaties voor belastingen (bestuur) 1.469 0 0

1.136 15 11
408.345 24.044 27.119

Donaties 
Individuele sponsoring 151.682 14.623 16.240
Ganden Jangste klooster 6.586 0 1.170
Tsawa Khamtsen 35.021 531 1.808
Dranyi Khamtsen 1.000 0 0
Ghadong klooster 6.723 700 0
Ganden Jangtse ziekenhuis 26.081 0 2.901
Zieke monniken 24.007 3.012 2.284
Voedsel voor monniken 14.024 441 3.381
Ganden Jangste bibliotheek 19.912 3.203 3.978
Lamadanstour- locaties 84.618 0 0
Donaties - vooraf ontvangen 4.953 183 -1.617
Toevoeging aan reserve: bestemming te beslissen 8.764 790 -3.809
Kosten
Startkosten Stichting (eenmalig) 1.060 0 0
Organisatiekosten 3.964 50 50
Lamadanstour - centrale kosten 11.644 0 0
Lamadanstour - kosten locaties 1.599 0 0
Bankkosten 5.389 511 733
Belastingen 1.320 0 0

408.345 24.044 27.119

Datum 31-12-2011
Stichting Dhonden  2011

Rente

Baten

Bestemming

Totaal baten

Totaal uitgaven  
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Balans per 31/12 2011 2010
   Euro    Euro

Spaarrekening giro 6.615 2.998
Spraarrekening bank 1.076 1.062

30 0
805 3.566

1.102 1.031
Nog te ontvangen

9.629 8.656

Passiva
Donaties - vooraf ontvangen

Individuele sponsoring 4.980 3.975
Ganden Jangste klooster -200 -200
Tsawa Khamtsen 1 529
Dranyi Khamtsen 0 0
Ganden Jangtse ziekenhuis 725 -65
Zieke monniken 21 382
Voedsel voor monniken 187 219
Ganden Jangste bibliotheek 45 621
Ganden Jangtse - Lamadanstour 0 0
Reserve for org.kosten (donaties bestuur) 543 658
Belastingreserve (donaties bestuur) 0 0

Nog te betalen kosten 0 0
Reserve: bestemming te beslissen 3.326 2.536

9.629 8.657Totaal passiva

Stichting Dhonden  2011
Datum 31-12-2011

Activa

Kas
Bank
Giro

Totaal activa

 

 

U vraagt zich wellicht af hoe het komt dat de stichting Dhonden zulke grote bedragen op zijn bankrekeningen 
heeft staan. Dat komt omdat veel mensen maandelijks een bedrag overmaken. Dit bedrag wordt door ons 
eenmaal per jaar overgemaakt naar India om bankkosten te besparen. 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. 

Besteding donaties 
Over de werkwijze van onze stichting willen we nog het volgende toelichten. 

 Het bestuur en Geshela in het bijzonder moet altijd overtuigd zijn van het nut van de projecten. Er 
wordt altijd zorgvuldig gekeken waarvoor en wie gesponsord wordt. Daarmee denken wij dat de te 
sponsoren projecten  een betrouwbaar object vormen voor het beoefenen van vrijgevigheid.  

 De organisatorische kosten (met uitzondering van de bankkosten) worden door de bestuursleden van 
de stichting betaald. Alleen tijdens de Lamadans tour is een deel van de organisatorische kosten uit de 
opbrengsten van de tour betaald. Toch staan in de jaarrekening organisatorische kosten vermeld. In 
bepaalde gevallen doneren Geshela en de overige bestuursleden pas achteraf 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 

 Verder is voor u van belang te weten dat wij het geld altijd overmaken naar het doel waarvoor u het 
bestemd heeft.  
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Organisatorisch 

Samenstelling Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Geshe Sonam Gyaltsen 
Penningmeester: Marco Werre 
Secretariaat: Marina de Gier 
Bestuursleden: Fiona Rose en Jacoba Postma 

Verspreiding Nieuwsbrief voortaan per e-mail 
Om de kosten en werklast voor de stichting beperkt te houden, willen we graag de nieuwsbrief per e-mail gaan 
versturen in plaats van per post. Om dit mogelijk te maken, hebben we e-mailadressen van de leden nodig. Wij 
vragen u daarom om ons uw E-mailadres door te geven door een mailtje te sturen aan info@dhonden.nl. Dan 
kunnen we deze gegevens opnemen in onze ledenadministratie en sturen wij u de nieuwsbrief in het vervolg 
per e-mail. 

 

Stichting Dhonden 
p/a Bilderdijkstraat 33, 4819 GA Breda 

bankrekening nr. 59.52.82.644 of 7309892, t.a.v. Stichting Dhonden, Breda 
info@dhonden.nl 

www. Dhonden.nl of 

www.CompassieZonderGrenzen.nl 
 

 


