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Nieuwsbrief 

 
nummer 1, voorjaar 2002 

Geachte donateur, beste sponsor, 
 
Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de stichting werd opgericht. De 
vastgestelde doelen blijven onveranderd van kracht. Voor het geestelijk 
gehandicapten project in Dharamsala wachten wij nog op informatie. Het 
leeuwendeel van de ontvangen donaties, Fl. 12.810,-, gaat echter naar de 
nieuwbouw van het Tsawa Khamsten. In deze allereerste nieuwsbrief 
willen wij jullie dan daar ook graag over informeren.  
 
Een huis is een onderdeel van een klooster. In dit geval het Gaden 
Jangste Klooster, gelegen in de Doeguling nederzetting te Mundgod. Een 
plaats op zes uur rijden van de bekende stranden van Goa. Deze 
nederzetting van Tibetaanse vluchtelingen is de grootste in India en werd 
opgericht in 1966. Ze startte met 4306 inwoners. Nu zijn er negen 
kampen, twee kloosters, een nonnenklooster en een bejaarden huis. In 
1999 waren er ongeveer 13.000 inwoners, drie scholen met 2200 
leerlingen en negen kleuterscholen met 500 peuters. Een Tibetaanse stad 
op het warme Indiase platte land is een bijzonder gezicht. Een 
gemeenschap die te kampen 
heeft met onderwijs 
voorzieningen, verouderde 
dorpskernen, drinkwater 
problemen, infrastructuur 
tussen de dorpen onderling, 
gemeenschapsruimten en 
tekort schietende oogsten. 
Programma’s zijn gestart om 
de nederzetting verder te 
ontwikkelen. Zo is er een 
agrarische kredietbank, een 
landbouw instituut en een 
centrum voor de ontwikkeling 
van nijverheidsproducten. 
Inwoners kunnen workshops 
volgen op het gebied van 
melkproductie, plantkundige ontwikkeling, weven en thanga schilderen. 
Speciaal voor vrouwen is de Regional Tibetan Women’s Organization actief 
die hen assisteert bij sociale, culturele, politieke en 
gezondheidsvraagstukken van de moderne samenleving. Zo worden ook 
moderne technologieën en communicatiemiddelen geïntroduceerd.  
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Temidden van deze 
samenleving liggen twee 
kloosters, het Gaden Jangste 
en het Drepung. Hier wordt 
de eeuwenoude 
boeddhistische traditie 
voortgezet. De kloosters 
hebben niet alleen toeloop 
van jonge intreders uit de 
Tibetaanse gezinnen van de 
nederzetting, maar ook 
vanuit de arme Indiërs die 
rondom de nederzetting 
wonen en van vluchtelingen   Geshe Sonam Gyaltsen voor het “oude” gebouw van het  
uit bezet Tibet die hun    Tsawa Khamsten links. Rechts is nog een stukje te zien 
spirituele ontwikkeling hier   van de nieuwe gebedhal van het Gaden klooster. Zijne  
willen voortzetten.    Heiligheid heeft de hal in december 2001 geopend. 
 

Oude tijden herleven in een straatbeeld van wapperende rode pijen.  
Organisatorisch zijn de kloosters verdeeld over zogenaamde huizen. Elk 
huis heeft land en gebouwen 
rondom de centrale gebedshallen 
en probeert zo goed mogelijk de 
dagelijkse verzorging en het 
onderricht van de monniken te 
regelen. De grote toeloop legt 
niet alleen druk op de 
mogelijkheden van de huizen 
maar ook op de economie van de 
nederzetting die de huizen van 
voedsel en anderen zaken 
voorzien.  

Bij het huis Tsawa 
Khamsten, van het Gaden 
Jangste klooster is het niet 
anders. Het kampt met 
dezelfde problemen. Onlangs 
heeft het huis een Monastery 
Guest House geopend, 
waarmee men hoopt 
aanvulling op de financiën te 
werven. Het grootste 
probleem is de huisvesting 
van de monniken. De 
bijgevoegde foto’s geven een  

overzicht van de problematiek en de gevonden oplossing.  
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De kamers van de monniken meten 3 bij 4 meter. 
Hier is vaak ook nog een keukentje in gevestigd. 
Soms wonen 15 jonge monniken op zo een kamer. 
Meestal 
onder 
toezicht van 
een oudere 
monnik of 
Geshe. 
Tijdens de 
nacht 
verdelen ze 
matjes over 

de vloer waardoor ze allemaal 
hopen te slapen. 
 
Op de twee laatste foto’s is de nieuwbouw te zien. Het huis Tsawa 
Khamsten heeft dit gebouwd om het kamergebrek op te heffen. Dit 
gebouw is mede met steun vanuit Holland eind 2001 gecomplementeerd. 
In dit nieuwe woongebouw worden de huidige monniken verdeeld over de 

kamers, zodat er maximaal drie op 
een kamer zitten. Door de ontstane 
ruimte extra woonruimte kunnen 
nieuwe monniken worden 
toegelaten. Er was reeds een 
wachtlijst van 100 aanmeldingen die 
graag in wilden treden. Door het 
ontstane ruimte gebrek konden deze 
eerst niet worden toegelaten.  
 

 
Uit de oplossing vloeien echter ook 
nieuwe problemen voort. Voor de 
nieuwbouw was niet voldoende 
sponsoring aanwezig. Om de 
dringende nood op te heffen heeft 
het huis zich diep in de schulden 
moeten steken. Voor het aflossen 
van de hypotheek komen andere 
ontwikkelingen in gevaar.  
 
 
Uw hulp is en blijft nodig. Eén van de mogelijkheden is een bijdrage te 
leveren aan de aflossing van de hypotheek. Onder het motto “Alle kleine 
beetjes helpen” kan de schuldenlast langzaam kleiner worden. Een 
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bijdrage aan één van de andere projecten, voedselvoorziening, zieke 
monniken, helpen niet alleen het huis, maar het gehele klooster.  
 
De persoonlijke sponsoring van monniken is een belangrijke optie. Het 
huis wordt daarbij ontlast van de voorzieningen in de dagelijkse behoeften 
en studiematerialen. Het is een directe ondersteuning van de verspreiding 
van de Dharma. Een monnik wordt nu in de gelegenheid gesteld een tijd 
lang goed te studeren en zo snelle vorderingen te maken. 
 
Voor de zieke monniken in Gaden Jangste werd Fl. 1.810,- door jullie 
bijeengebracht in 2001. Dit fonds is nog steeds zeer actueel. Vaak 
kunnen de arme monniken, die op het uiterste minimum leven, het met 
de steun van het huis en het klooster het redden, zolang ze geen 
bijzondere kosten hoeven te maken. Ze gaan financieel kopje onder als er 
iets bijzonders gebeurt, zoals een ziekte. Ze hebben dan niemand die ze 
ondersteunt. Ziekten zoals TBC komen nog regelmatig voor in de 
kloosters. Als een monnik een operatie moet ondergaan moet hij naar 
Hubli. De hoge kosten van transport, verblijf aldaar, operatie, verpleging 
etc. zijn niet voor hen op te brengen en vormen dus een groot probleem.  
 
 

Uw donaties zijn nodig en welkom. 
Is er geen acceptgiro bijgevoegd: ons postbanknummer is: 

7309892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw kunt gebruik maken van onderstaande bon en deze sturen naar: 
Het secretariaat van de stichting Dhön Den, 
Poolster 19, 
2743 LE  Waddinxveen. 

o….Neem met mij contact op voor individuele sponsoring van een monnik. 
o….Neem met mij contact op voor nog meer aanvullende informatie. 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode / Woonplaats 
Telefoon:      e-mail: 

Dhon Den Foundation    
Heemhoeveweg 2  
8166 HA  Emst  

 
KvK. 08096806  
Postbank 7309892  
ABN-AMRO: 59.52.82.644 
 


