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Nieuwsbrief 
 

nummer 3, najaar 2004 

Geachte donateur, beste sponsor, 
 
Het derde jaar van Dhön Den is inmiddels achter de rug. Wederom tijd om 
u inhoudelijk en financieel te informeren over de stand van zaken bij de 
Dhön Den Foundation.  
 

Van Geshe la 
“It is time for The Dhön Den foundation to  
concentrate on helping poor monks and also 
lay people. The time to invest our support in 

stones is past. It’s people who need our help 
and that is where we need to focus our 

attention on. Our goal is and always has been, 
to help the poor monks who study the Dharma 

and are desparately in need of our  support. 
Only now this has to become more clear. 

 
For all your support: Thank you!” 
 
 

I. Wat is er gebeurd? 
 
Situatie in India. 

De situatie in India is veranderd. De meeste gebouwen, waaronder de 
nieuwbouw van het Tsawa Khamsten, zijn af. Hierdoor is er veel meer 
ruimte om nieuwe monniken te herbergen. De top is van de 
hypotheekdruk af. Dit is dankzij de steun van u en natuurlijk ook van vele 
anderen. Dat is dus goed nieuws. Minder goed nieuws is dat er door de 
grote toestroom van de monniken een ander probleem is ontstaan. Vrijwel 
alle nieuwe monniken zijn bijzonder arm en kunnen niet zelf in hun 
levensonderhoud voorzien. Ook het gehele Gaden Jangste klooster en 
individuele huizen binnen het klooster hebben niet de middelen om al de 
nieuwe monniken te voorzien van voedsel, medicijnen en studiemateria-
len. Mocht u een donatie of gift overwegen, dan vraagt Geshela u uw 
bestemming in het kader van bovenstaand probleem zorgvuldig te 
overwegen.  
 
 
Monniken gaan optreden in Nederland 
Om de financiële situatie te verbeteren heeft de leiding van het Ganden 
klooster besloten een kleine groep monniken op tour te sturen. Op tour 
zegt u? Ja, op tour! Een dergelijke tour is al eerder in Europa en dus ook 
Nederland georganiseerd. Zoals u weet wordt er soms religieus gedanst in  
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de kloosters. Deze 
dansen en andere 
rituelen worden dan op 
de podia van theaters / 
kerken en andere 
gelegenheden in het 
westen vertoond.  
De Dhön Den foundation 
gaat zo’n tour 
organiseren in Nederland. 

Als alles goed verloopt zal deze in oktober / november 2005 plaatsvinden. 
Op dit moment zijn wij gestart met de organisatie van het geheel. Ook 
zoeken wij vrijwilligers, toegewijd aan Geshe la, die ons in genoemde 
periode willen helpen. 
 

II. Nieuwe 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  
wordt verstrekt. Bovendien moet Geshe la overtuigd zijn van het nut van 
de projecten en wil Geshe la geen geld over de balk gooien. 
 
De bovenstaande overwegingen in acht nemend heeft Geshe la twee 
nieuwe projecten geadopteerd, waarvoor wij graag uw steun vragen: 
 
 
1. Gaden Jangste Library. 

Een advies van Z.H. de Dalai Lama is de unieke cultuur en heilige 
religie van Tibet te bewaren, te beschermen voor degeneratie. In het 
licht van dit advies is de  Gaden Jangste Library opgericht: een non-
profit organisatie onder Indiase wetgeving, die aan de vijf 
onderstaande doelstellingen gaat werken. 
1. Behouden van alle waardevolle teksten geschreven door de Indiase 
filosofen van de oude Nalanda Universiteit en de Tibetaanse wijsgeren. 
2. Al deze werken kosteloos beschikbaar stellen aan hen die ze wensen 
te bestuderen. 
3. Het uitgeven van eenvoudige boeken op het gebied van Tibetaanse 
grammatica en woordenboeken. 
4. Alle heilige werken beschikbaar te stellen op moderne media zoals 
cassette en cd. 
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5. Het opnieuw verzamelen en samenstellen van oude bijna verloren 
gegane Dharmateksten. 
 
Het ontbreekt de bibliotheek aan financiën om deze doelen te 
realiseren en studerende monniken te voorzien van deze materialen. 
Geshe la heeft een officieel verzoek gekregen van de Gaden Jangste 
Library voor ondersteuning en vraagt hier dan ook graag uw aandacht 
voor.  

 
2. Dranyi Khamtsen. 

Een klooster is onderverdeeld in zogenaamde huizen. Zo is het Tsawa 
Khamsten één van de huizen van het Gaden Jangste klooster. Onlangs 
is er om de grote toeloop van nieuwe monniken beter te organiseren 
gestart met de heroprichting en de herbouw van het Dranyi Khamsten. 
Hiervoor is een start gemaakt op advies van Z.H. de Dalai Lama na de 
inwijding van de nieuwe tempel van het Gaden Jangste in 2002.  
Onmiddellijk werd er een pand aangekocht. Maar ja dit huis is in feite 
nieuw en heeft dus geen enkel fonds en ook heeft ze nog geen bron 

van inkomsten 
kunnen 
opbouwen. 
Inmiddels zijn er 
al meer dan 150 
monniken 
ondergebracht. 
Ondersteund 
door de 
Tibetaanse 
regering wordt 
nu een poging 
gedaan deze 
monniken te 
helpen.  
 

De nieuwe monniken van het Dranyi Khamtsen. Een mengeling van Tibetanen 

 en Indiërs. Twee dingen hebben ze gemeen. Ze zijn monnik en arm. 
 
- U kunt het Dranyi Khamtsen op twee manieren ondersteunen: 
Het sponsoren van een individuele monnik uit Dranyi Khamtsen (zie 
lijst op het pribord in Emst en de website); 
- Het sponsoren van het gehele huis. De hypotheek schuld is hoog, 
waar hebben we dat eerder gehoord. Het aankoopbedrag van het pand 
bedroeg 42 miljoen roepies, terwijl er maar 5 miljoen voor handen was. 
Tel daar bij op de reguliere dagelijkse lasten en de conclusie kan er 
maar een zijn. Er rust een zware last op hun schouders. Daarnaast zijn 
er problemen met de water voorziening. Deze is onregelmatig en de 
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enige oplossing is het bouwen van een eigen watervoorziening.  
En er zijn problemen met het slechte sanitair en wasruimten. Dit zijn 
voorlopig de belangrijkste punten waarvoor deze monniken uw steun 
vragen. 
 

 
Overzichts foto van de monniken van Dranyi Khamtsen 

 
 
 

III. Terugblik 2003  /  doorlopende projecten 2004  
Het leeuwendeel van de in 2003 ontvangen donaties, € 11.052 en € 3.241 
gaan naar respectievelijk de individuele sponsoring en de nieuwbouw van 
het Tsawa Khamsten.  
 
1. Nieuwbouw Tsawa Khamtsen 
De donaties voor de nieuwbouw zijn een belangrijke bijdrage aan de 
aflossing van de hypotheek. Onder het motto “Alle kleine beetjes helpen” 
kon de schuldenlast langzaam kleiner worden. Zo is er weer ruimte 
gekomen voor andere ontwikkelingen. Alhoewel bijdragen voor dit project 
nog steeds welkom zijn vraagt Geshe la, zoals eerder beschreven, primair 
uw aandacht voor de directe steun van mensen door middel van 
individuele steun, voedsel en medicijnen. 
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2. Individuele sponsoring 
De persoonlijke sponsoring van monniken draagt er toe bij dat het huis 
wordt 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 
ondersteunt u bij elkaar ruim 40 monniken. Vorig jaar waren er dat nog 
30. Hiervoor onze hartelijke dank! 
 
3. Zieke monniken 
Voor de zieke monniken in Gaden Jangste werd €. 2.432,- door u 
bijeengebracht in 2003. 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 monniken 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. Dit project gaat nu van Dhön Den uit de hoogste prioriteit 
krijgen. 
 

IV.  Financieel verslag 

 
Het financieel verslag over 2003 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 2003 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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Hoe kan het zijn dat een tweetal posten op de balans negatief zijn? 

Antwoord:  In die gevallen is het bedrag dat naar India is overgemaakt 
afgerond op een rond bedrag, dat iets hoger is dan de op dat moment 
ontvangen donaties. 
 
Er staan organisatorische kosten in de jaarrekening. Hoe komt dat? 
Antwoord: Alle organisatiekosten (postzegels etc.) worden opgebracht 
door Geshe La 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! 
 

V. Bestuur Dhön Den en overige informatie 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 
Geshe Sonam Gyaltsen, voorzitter 
Nico Knol, secretaris 
Marco Werre, penningmeester 
Herman Homan, bestuurslid 
Bij vragen kunt u altijd bij een van hen terecht. 
 

Uw hulp is en blijft nodig. 
Met een bijdrage aan één van de projecten helpt u mensen in 

nood. 
Is er geen acceptgiro bijgevoegd: ons postbanknummer is: 

7309892 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
Het secretariaat van de stichting Dhön Den, 
Poolster 19, 
2743 LE  Waddinxveen. 
E-mail: info@dhonden.nl 

Dhon Den Foundation    
Heemhoeveweg 2  
8166 HA  Emst  

 
KvK. 08096806  
Postbank 7309892  
ABN-AMRO: 59.52.82.644 
e-mail: info@dhonden.nl 


