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VOORWOORD 
 
The Dagpo Educational Fund is opgericht in 2007. In dat jaar is de documentatie opgesteld voor het 
verkrijgen van de ANBI-status, welke vervolgens is toegekend.  
 
De eerste jaren is gewerkt aan een presentatie naar buiten in de vorm van een website en een folder (in het 
Engels, Frans en Nederlands) met zowel historische als actuele informatie over de dagpo-tradities. 
Daarnaast presenteerde de Stichting zich bij geschikte gelegenheden, zoals een bezoek van de Dalai Lama, 
met een informatiestand. 
 
De dagpo-tradities zijn onderdeel van de gelugpa-school, een van de scholen van het Tibetaans 
boeddhisme. Degenen die de tradities volgens beschouwen ze als zeer waardevol en als een bruikbare , 
methode om meer vrede en geluk te kunnen ervaren. Inherent aan de tradities is echter het uitgangspunt 
dat iedereen gebaat is bij een en dezelfde religieuze traditie of levensethiek. Dit uitgangspunt maakt dat de 
Stichting zich bescheiden opstelt en niet actief donateurs werft. Wel is er de gedachte dat het belangrijk is 
dat zoveel mogelijk mensen de tradities kunnen ontmoeten. Mochten de tijd en de condities rijp zijn dan 
kan zo’n ontmoeting veel betekenen.  
 
In het verlengde van een bescheiden opstelling naar buiten toe is er voor gekozen één keer per jaar ter 
gelegenheid van het Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) een bedankkaart met een betekenisvolle afbeelding naar 
alle donateurs te sturen. Voor uitgebreidere informatie kunnen ze de website bezoeken. 
 
De projecten die afgelopen jaren zijn gesteund vindt u ook op de website. Voorafgaande aan een 
schenking is eerst een onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de ontvangende Stichting of 
school. De projecten worden meestal door de eerwaarde Dagpo Rinpochee naar voren gebracht en 
worden afhankelijk van de urgentie en na gebleken betrouwbaarheid gehonoreerd. 
 
Voor het contact met Dagpo Shedrub Ling, de bakermat van de tradities, bezoeken elk jaar een of 
meerdere bestuursleden de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling (Kais, India). 
 
We zijn nu op een punt gekomen dat we een jaarverslag kunnen aanbieden. Hiermee willen we donateurs 
en belangstellenden op hoogte houden van de activiteiten van The Dagpo Educational Fund. 
We hopen dat u zo een indruk krijgt hoe The Dagpo Educational Fund een bijdrage levert aan het behoud 
van het Tibetaans Boeddhisme in het algemeen en aan die van de Dagpo-tradities in het bijzonder.  
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INLEIDING 
 
In het jaarverslag 2013 vindt u allereerst algemene informatie over de Stichting, organisatie structuur en de 
contactgegevens.  
Vervolgens worden de activiteiten en belangrijkste ontwikkelingen in 2013 in chronologische volgorde 
genoemd en toegelicht.  
 
ALGEMEEN 
 
Stichting The Dagpo Educational Fund is opgericht met het doel de culturele, educatieve en 
levensbeschouwelijke aspecten van de boeddhistische tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub 
Ling te ondersteunen, waar ook ter wereld, zodat deze tradities kunnen voortbestaan en gedeeld kunnen 
worden met hen die hierin geïnteresseerd zijn. 
The Dagpo Educational Fund zet de financiële middelen die zij heeft daartoe in. Zij heeft daarbij geen 
winstoogmerk. 
 
De doelstelling van de stichting heeft impliciet een sociaal aspect omdat mensen die leven vanuit de 
tradities van Dagpo Shedrub Ling daar waar nodig zullen bijdragen aan educatie, gezondheidszorg en 
andere vormen van humanitaire hulp. 
 
ORGANISATIE STRUCTUUR 
 
Bestuurssamenstelling  

 Voorzitter de heer L.J. Jhampa Gyamtshog 

 Vicevoorzitter: mevr. E. van Weelden 

 Secretaris: mevr. P.C.G. Hendriks 

 Penningmeester: mevr. L.H.F.M. Teunissen-van den Ende 

 Algemene leden: de heer A. Tjiptobiantoro, mevr. M.M.H.L. van der Bom-Tjoa en mevr. M.H. 
van den Eijkhoff. 

 
Het bestuur is in 2013 in ongewijzigde samenstelling opnieuw benoemd. 
 
Het streven is dat het bestuur minimaal eenmaal per jaar samenkomt. Verder wordt door het jaar heen via 
email en per telefoon contact onderhouden. 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Adres De Meander 11 
7325 EV Apeldoorn 
 
Website www.thedagpofund.org 
Email info@thedagpodund.org 
 
Bankgegevens 
ABN AMRO Mees Pierson 
Postbus 283 
1000 EA AMSTERDAM  
 
IBAN NL41ABNA0249116677 
BIC ABNANL2A 
 
Nummer van de Kamer van Koophandel 
Fiscaalnummer 8 177 665 2 
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ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 2013 
 
Hieronder vindt u de voornaamste activiteiten en ontwikkeling in 2013 in chronologische volgorde. 
 
Contact met de donateurs 
Ter gelegenheid van het Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) op 11 februari is een  
bedankkaart naar de donateurs gestuurd met een foto van monniken in een debatsessie.  
 
Presentatie naar buiten 
Van 21 tot en met 25 februari heeft The Dagpo Educational Fund zich op een bescheiden manier 
gepresenteerd tijdens het onderricht van de eerwaarde Dagpo Rinpochee in Biezenmortel. 
 
Bezoek aan de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling in Kullu, India 
Elk jaar, meestal in de maand augustus of september, wordt door de Eerwaarde Dagpo Rinpochee in 
Dagpo Shedrub Ling ongeveer twee weken lesgegeven over de Lamrim (Stadia van het Pad). Op basis van 
de Lamrim is de boeddhistische traditie van Dagpo Shedrub Ling ontstaan. Dit onderricht in Kaïs wordt 
ook door studenten van Rinpochee uit alle delen van de wereld bijgewoond. Door de jaarlijkse ontmoeting 
tussen de monniken en de vele studenten van buiten het klooster is een onderlinge band ontstaan. 
 
Gedurende deze weken stellen de monniken hun eigen kamers ter beschikking van de gasten en wonen 
zelf met nog meer samen in de kleine ruimtes. De gasten ervaren hoe het is om in een kleine kamer 
zonder enige luxe met minimale sanitaire voorzieningen te verblijven. 
 
In 2013 vond het onderricht plaats van 8 tot 20 september. Net als andere jaren waren er bestuursleden 
van The Dagpo Educational Fund bij die gelegenheid in het klooster aanwezig.  
 
Het aantal monniken in het klooster groeit nog elk jaar, waardoor de huisvestiging van de monniken 
aandacht vraagt. Op dit moment verblijven er rond de honderdvijftig monniken in het klooster waarvan 
ongeveer veertig jonger dan twaalf jaar.  
 
De monniken volgen gedurende het hele jaar een intensief trainingsprogramma.  
Dit jaar vond tijdens de lamrim-lessen een bijzondere ceremoniële gebeurtenis plaats: de derde lharampa 
geshe van het klooster kreeg zijn diploma uitgereikt, tijdens deze ceremonie werd de nieuwe geshe 
uitgedaagd in een debat. Lharampa geshe is de hoogste graad die een geshe kan bereiken. Er gaat minimaal 
twintig jaar studie aan vooraf en de graad is vergelijkbaar met die van professor (Hoogleraar in de 
filosofie) in ons Westerse universitaire systeem. Alle monniken en aanwezige studenten woonden het 
ceremoniële gedeelte van het uitreiken van het diploma bij.  
 
Een andere opmerkelijke gebeurtenis was een demonstratie van een debat door monniken van Kadam 
Chöling Indonesia uit Bandung. Het afgelopen jaar bezocht een monnik uit Dagpo Shedrub Ling de 
monniken in Bandung en leerde hen de Tibetaanse taal en de kunst van het debatteren. Deze zomer, in 
september, hebben de Indonesische monniken - en een non! - in aanwezigheid van de Eerwaarde Dagpo 
Rinpochee en vele anderen een debat gevoerd in het Tibetaans, zoals hen was onderwezen. De Eerwaarde 
Rinpochee was ontroerd dit te zien, te meer omdat hiermee zichtbaar werd dat de traditie van het 
debatteren weer terugkeert naar Indonesië.  
 
Ontwikkelingen van de school Thosam Ling 
In 2013 zijn er voor de school Thosam Ling belangrijke ontwikkelingen geweest. 
 
De twee belangrijkste redenen om in 2004 de school Thosam Ling naast het Dagpo Shedrub Ling te 
stichten waren: 

 De regionale bevolking toegang geven tot onderwijs en tevens de kinderen laten profiteren van 
een extra programma in de Tibetaanse taal en cultuur, met als doel de Tibetaanse culturele 
waarden te laten voortbestaan. Dit zou de kinderen ook de mogelijkheid bieden, indien gewenst, 
een vervolgstudie te kiezen in de Tibetaanse taal en cultuur en/of het boeddhisme. 
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 De plaats naast het klooster, waar de school werd gevestigd, is gekozen omdat de nabijheid van 
een kloostergemeenschap kinderen zou kunnen inspireren. Tegelijkertijd konden jonge monniken 
gebruik maken van het onderwijs waardoor de schoolkinderen op een natuurlijke manier met een 
kloosterleven in aanraking zouden komen. 

 
In 2013 tien jaar later zijn de ontwikkelingen geëvalueerd op 16 september. Dit gebeurde tijdens een 
vergadering van DSMCS (Dagpo Shedrubling Monastic Cultural Society), de stichting waar de school 
onder valt. 
 
Allereerst is vastgesteld dat de school een succes is. Het leerlingenaantal is voortdurend toegenomen, tot 
honderdveertig op dit moment, en de leerprestaties van de kinderen zijn bovengemiddeld.  
 
Maar hoewel de school in eerste instantie vooral was opgezet voor de plaatselijke bevolking, hebben 
uiteindelijk maar weinig leerlingen uit de directe omgeving zich aangemeld. Terwijl het uiteraard niet de 
bedoeling was, bleek er bij de plaatselijke bevolking een angst voor een ‘bekeringsdrang’ te zijn.  
De meeste leerlingen kwamen uit de veel verder gelegen streek Meun. De laatste drie jaar zijn in die regio 
scholen gesticht door monniken uit Drepung Gomang. De ouders van de kinderen die nu nog de school 
in Kaïs bezoeken, zijn vooral op zoek naar economische voordeel omdat naast het onderwijs ook 
onderdak en eten gratis zijn.  
Voor de directe omgeving van het klooster geldt dat tegenwoordig de Indiase regering voorziet in gratis 
onderwijs, inclusief boeken en schooluniformen voor de acht basisklassen. De Dagpo Thosam Ling 
school heeft dezelfde acht basisklassen. 
 
Verder is geconstateerd dat er in al die jaren geen kinderen zijn geweest die voor een verdergaande studie 
van de Tibetaanse taal of het boeddhisme gekozen hebben.  
Hiermee zijn de oorspronkelijke redenen voor het oprichten van de school niet meer van toepassing. 
Daarom lijkt het niet zinvol om de school in zijn huidige vorm voort te zetten.  
De vraag is nu: hoe verder te gaan en wat te doen met de huidige klaslokalen en de aangekochte grond 
waarop men eerst dacht een grotere nieuwe school te realiseren. 
 
Voor de klaslokalen is makkelijk een bestemming te vinden. Het klooster kan de extra ruimtes goed 
gebruiken omdat, zoals we al hebben gezien, het aantal monniken nog voortdurend groeit. Ook zijn er 
onder de schoolkinderen ongeveer veertig jonge monniken die basisonderwijs nodig hebben en er zal dus 
een kleine school blijven, maar met aangepast onderricht voor de jonge monniken. 
 
Voor de aangekochte grond zijn er de volgende twee bestemmingen die men nu overweegt: 

 De bouw van een retraitehuis, met kamers en een gemeenschapsruimte, voor mensen die een 
plaats zoeken om te studeren en, mediteren, monniken/nonnen zowel als leken. Terwijl de 
boomgaard ter plaatse, die een zeer goede kwaliteit appels oplevert, in productie zal blijven. 

 Een boeddhistisch cultureel centrum op te richten voor studie en onderzoek van hoog niveau. 
 
Van beide mogelijkheden worden nu de voor- en nadelen en de haalbaarheid onderzocht. 
 
Overigens vraagt de officiële overdracht van de grond veel tijd en inspanning en is nog steeds niet 
helemaal rond; dat heeft te maken met de bureaucratie van overheden op elk niveau, gemeente, provincie, 
departement en de Staat. 
 
Projecten 
In 2013 heeft The Dagpo Educational Fund evenals in 2009 en 2011 een bijdrage geleverd aan de kosten 
voor de aankoop van het stuk land dat in eerste instantie voor een nieuwe school was bedoeld, maar waar 
nu het retraitehuis of het studiecentrum gerealiseerd gaat worden.  
 
Een ander project waar dit jaar een aantal stappen voor zijn gezet betreft een school in de regio in 
Chalyara dist. Hamirpur Tehsil (Himachal Pradesh). Deze school maakt er veel werk van om de 
Tibetaanse taal en de boeddhistische cultuur te behouden en te onderwijzen. Er is een onderzoek gestart 
en we wachten nog op een aantal details. 
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Het aanpassen van de website volgens de nieuwe ANBI eisen. 
In december is er gewerkt aan het up to date maken van de website zodat hij voldoet aan de 
publicatieplicht van ANBI stichtingen. 
 
Vergaderingen 
In het begin van het jaar is het bestuur samengekomen. Verder is regelmatig per telefoon en via de mail 
overlegd.  
 
Evaluatie 
Met tevredenheid kunnen we terugzien op her 2013. Het aantal donateurs groeit langzaam, maar dat was 
ook de verwachting.  
We zullen in 2014 de ontwikkeling van de plannen voor de aangekochte grond volgen. 
Verder staat het schrijven van een nieuw beleidsplan op de agenda. Ook zal de website worden aangepast 
aan de eisen van de zich steeds ontwikkelende media, zodat ook op andere devices (smartphones en 
tablets) de website goed is te zien. 
 


