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Nieuwsbrief 
 

nummer 2, zomer 2003 

Geachte donateur, beste sponsor, 
 
Het tweede jaar van Dhön Den is inmiddels achter de rug. Hoogste tijd om 
jullie te informeren van de laatste stand van zaken. Ook het financieel 
verslag 2002 is bijgevoegd.  
 

 

   Van Geshe la. 
   “The Dhön Den foundation is a small foundation.  

   We do not go the other places for support like other 
   bigger foundations.  

   Our goal is mainly to help the poor monks who  
   study the Dharma and are desparately in need of  

   our support.  
   And for your support I say from the bottom of my 
   heart; Thank you.” 

 
 

Wat is er gebeurd? 
Voortgang. 

Na een goede start in 2001 heeft deze lijn zich verder voortgezet. Totaal 
is in 2002 ruim €19.900,- door jullie bijeengebracht. In 2001 was dit nog 
ongeveer € 12.200,-. Een stijging van € 7.700,- meer dan 60%. Dit komt 
bij geheel voor rekening van de individuele sponsoring van monniken. Met 
name eind 2001, begin 2002 is er een sterke toename geweest van het 
aantal sponsoringen. We willen iedereen die een gift heeft gedaan van 
harte bedanken 
 
Internet. 

Inmiddels is Dhön Den ook op het internet te vinden. Jullie kunnen ons 
vinden op www.dhonden.nl. Met de opzet van de website is gekozen voor 
een statisch karakter. Je zult er dus niet regelmatig nieuws vinden. In de 
toekomst zou het leuk zijn als daar verandering in kwam. Er staan nog 
meer plannen op stapel zoals het organiseren van reizen naar de kloosters 
en eventuele lessen in India, dit is echter nog in het 
ontwikkelingsstadium.  
Met de komst van een eigen website zijn wij ook te bereiken onder een 
nieuw e-mail adres: info@dhonden.nl 
Alle vragen, opmerkingen en / of verzoeken kunnen jullie daarop kwijt. 
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Bestuur Dhön Den 

Het bestuur va de stichting bestaat uit de volgende personen: 
Geshe Sonam Gyaltsen, voorzitter. 
Nico Knol, secretaris. 
Marco Were, penningmeester. 
Herman Homan, bestuurslid. 
Bij vragen kunt u altijd bij een van hen terecht. 
 
Projecten. 
Onze doelstelling is projecten te vinden en onder uw aandacht te brengen, 
die voldoen aan de eisen van de Stichting. 
Onder andere, projecten die een helder en betrouwbaar object vormen 
voor het beoefenen van vrijgevigheid. 
Vanuit India bereiken ons wel verzoeken tot sponsoring , het is echter niet 
altijd mogelijk om daadwerkelijk steun te bieden, omdat onvoldoende 
informatie vanuit India over het desbetreffende project niet wordt 
verstrekt.  
Bovendien moet Geshe la overtuigd zijn van het nut van de projecten en 
wil geen geld over de balk gooien. 
 
Onze huidige belangrijkste projecten. 

Het leeuwendeel van de ontvangen donaties, € 6.491,08 en € 6.497,43 
gaan naar respectievelijk de nieuwbouw van het Tsawa Khamsten en de 
individuele sponsoring.  
 
1. Nieuwbouw 

Zoals jullie inmiddels weten zijn de 
donaties voor de nieuwbouw een 
belangrijke bijdrage aan de aflossing 
van de hypotheek. Onder het motto 
“Alle kleine beetjes helpen” kan de 
schuldenlast langzaam kleiner 
worden. Zo komt er weer ruimte voor 
andere ontwikkelingen. 
 

 
 
Ook is een kleine ruimte met veel 
lotgenoten niet echt  
bevordelijk voor het studeren  
van de Dharma. 
 
 
 

 



  
DHÖN DEN FOUNDATION 

 

Nieuwsbrief Nr. 2  Pagina: 3 

2. Individuele sponsoring 
Ook de persoonlijke sponsoring van monniken draagt hierbij toe. 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. Per 31/12/2003 
ondersteunen jullie bij elkaar 30 monniken. 
 
Onderstaande monniken, nonnen en andere Tibetanen hebben nog steeds 
geen sponsor. 
 

 
 
3. Zieke monniken 
Voor de zieke monniken in Gaden Jangste werd €. 1.655,- door jullie 
bijeengebracht in 2002. Dit fonds is en blijft ook nu 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.  
 
4. Voedsel voor monniken 

Voor extra voedsel voor de monikken hebben wij een bedrag van € 226,89 
mogen doorsturen. Voor slechts één euro biedt u een monnik een 
maaltijd, thee en wat zakgeld aan. Voor velen is dat een mooi extraatje. 
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Uw hulp is en blijft nodig. 
Een bijdrage aan één van de andere projecten, voedselvoorziening, zieke 

monniken, helpen niet alleen het huis, maar het gehele klooster. 
 

Is er geen acceptgiro bijgevoegd: ons postbanknummer is: 
7309892 

Uw donaties zijn aftrekbaar van belasting volgens de hiervoor geldende 
normen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw kunt gebruik maken van onderstaande bon en deze sturen naar: 
Het secretariaat van de stichting Dhön Den, 
Poolster 19, 
2743 LE  Waddinxveen. 
 
E-mail: info@dhonden.nl 
 

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 
e-mail: info@dhonden.nl 


