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VOORWOORD 
 
We zijn blij u dit jaarverslag te kunnen aanbieden. In 2014 is er vooral gewerkt aan het geheel vernieuwen 
van de website. De site is nu ook te zien op telefoon en tablet. Het was veel werk, maar we kijken met 
voldoening naar het resultaat. We hopen de site in de toekomst met meer beeldmateriaal te verrijken om 
donateurs en belangstellenden een goede indruk te geven van het Dagpo-klooster, dat op dit moment de 
belangrijkste basis is van de tradities.  
 
Voor verdere activiteiten en ontwikkelingen nodigen we u uit het verslag te lezen.  
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INLEIDING 
 
In het jaarverslag 2014 vindt u allereerst algemene informatie over de Stichting TDEF, de 
organisatiestructuur en de contactgegevens.  
Vervolgens worden de activiteiten en belangrijkste ontwikkelingen in 2014 genoemd en toegelicht, waarna 
een korte conclusie wordt gegeven. In het laatste deel vindt u een staat van baten en lasten van het jaar 
2014. 
 
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. 

 
In februari 2014 is besloten dezelfde samenstelling van het bestuur te handhaven.  
 
Het streven is dat het bestuur minimaal eenmaal per jaar samenkomt. Verder wordt door het jaar heen 
contact onderhouden via ontmoetingen, per email en telefoon. 
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VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN IN 2014 

 
Contact met de donateurs 
Ter gelegenheid van het Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) is op 1 maart een bedankkaart naar de donateurs 
gestuurd met een foto van een stoepa, het symbool van de geest van de Boeddha.  
 
Er was behoefte om duidelijkheid te scheppen omtrent doel en functioneren van de Stichting TDEF en 
Entraide Franco Tibetaine. Naar aanleiding hiervan is er eind december een brief rondgestuurd naar de 
donateurs en leden van beide organisaties. In deze brief zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 
beide stichtingen uitgelegd.  
 
Vernieuwing van de website 
De vernieuwing van de website bleek een groot karwei. Vanaf juni tot en met november is er met 
regelmaat aan gewerkt in samenwerking met de webmaster. De site heeft een moderne en frisse uitstraling 
gekregen. Er is fotomateriaal geselecteerd voor de headers van de diverse pagina’s. Het beeldmateriaal is 
opnieuw geordend en geüpdatet. Alle teksten zijn in drie talen beschikbaar. De site is nu ook op mobile 
devices (telefoon en tablet) te laden.  
De brief die eind december is rondgestuurd (zie Contact met donateurs) vermeldde ook de lancering van 
de vernieuwde website. 
 
Bezoek aan de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling in Kullu, India 
Van 21 augustus tot 2 september gaf de Eerwaarde Dagpo Rinpochee het jaarlijks onderricht in Dagpo 
Shedrub Ling. Ook dit jaar heeft een bestuurslid dit bijgewoond.  
Er waren leerlingen uit vele landen onder andere: Indonesië, Maleisië, Frankrijk, USA, India, Israël, 
Zwitserland en Nederland. 
Het aantal monniken in het klooster groeit nog steeds. Doordat de school geen les meer geeft aan andere 
kinderen dan de jonge monniken en niet meer de functie van kostschool heeft, is er meer ruimte ontstaan 
voor de huisvesting van de monniken. Op dit moment verblijven er rond de honderdvijftig monniken in 
het klooster waarvan ongeveer vijftig tussen de vijf en twaalf jaar.  
 
Laatste ontwikkelingen van de school Thosam Ling 
Eind december 2013 zijn de laatste leerlingen die geen monniken waren vertrokken uit de school Thosam 
Ling. Er is voor gezorgd dat alle kinderen goed terechtkwamen. Ze zijn geholpen bij het afronden van hun 
studie of het vinden van een nieuwe goede school. 
Vanaf januari 2014 is de school voortgezet met ongeveer vijftig jonge monniken in de leeftijd van zes tot 
twaalf jaar. 
 
Retraite en studiecentrum 
De officiële overdracht van de grond die oorspronkelijk was aangekocht voor een nieuwe school maar 
waar nu een retraite- en studiecentrum zal worden gerealiseerd, is nog steeds niet afgerond. Zoals al 
aangegeven in het vorige jaarverslag heeft dat te maken met de bureaucratie van overheden op elk niveau 
zoals gemeente, provincie, departement en de Staat. 
 
Project 
Dit jaar heeft The Dagpo Educational Fund geld ter beschikking gesteld om akoestisch materiaal aan te 
brengen tegen de wanden en het plafond van de debatzaal van Dagpo Shedrub Ling. De debatzaal die 
recht onder de tempel ligt, wordt ook gebruikt als eet- en vergaderzaal voor de tweehonderd gasten die elk 
jaar naar het onderricht komen luisteren. Het grootste deel van het jaar echter worden er dagelijks 
debatsessies gehouden. 
De kunst van het debatteren is een belangrijk onderdeel van de opleiding aan de Tibetaanse 
kloosteruniversiteiten. Om hun gezichtspunten te onderbouwen maken de monniken tijdens de vaak zeer 
levendige debatten gebruik van logische redeneringen en citaten van teksten die ze eerder uit het hoofd 
hebben geleerd. Het debat is een hulpmiddel om kennis en begrip van de boeddhistische filosofie te 
verdiepen en hiaten in de kennis aan het licht te brengen. Het doel is het volmaakt leren beheersen van de 
geest om daardoor zowel het eigen geluk als dat van anderen te verzekeren. 
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Eén monnik brengt een thema naar voren en stelt zijn debatpartner een vraag, die daarop snel een exact 
antwoord moet geven. Anderen kunnen zich in het dialectisch steekspel mengen om ook hun visie op het 
onderwerp naar voren te brengen. De lichaamsbewegingen die tijdens het debat gebruikt worden zijn 
vastgelegd en elk gebaar heeft een specifieke betekenis.  
Er is één groot nadeel, de akoestiek in de zaal zorgt ervoor dat er veel geluidsoverlast is tussen 
verschillende debatgroepen. In eerste instantie hadden we begrepen dat de geluidsoverlast ook tussen 
tempel en onderliggende debatzaal was. Het bleek echter vooral om de akoestiek in de debatzaal zelf te 
gaan. Die was zodanig dat er in de zaal niet met meerdere groepen tegelijk kon worden gedebatteerd. 
Hierdoor konden monniken niet voldoende trainen in deze vaardigheid. Daarom is men op zoek gegaan 
naar een oplossing.  
Een bij het klooster bekend, betrouwbaar architectenbureau heeft gekeken naar mogelijke oplossingen. Zij 
hebben een offerte uitgebracht voor het aanbrengen van akoestisch materiaal. Hierdoor zal de 
geluidsoverlast tot een zeer aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht en er meer debatten 
tegelijkertijd mogelijk zijn.  
Het bedrag van de offerte kwam vrijwel overeen met bedrag dat de Stichting dit jaar heeft gereserveerd 
voor een project. Het bedrag dat de Stichting ter beschikking kan stellen in 2014 zal de kosten van de 
isolatie dus volledig dekken. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in de eerste helft van het jaar 2015 
worden afgerond. Wij zijn verheugd dat we zo kunnen bijdragen aan de optimale condities voor studie, 
debat, reflectie en meditatie in Dagpo Shedrub Ling. 
 
Er was tevens een ander project aangemeld. Het betrof steun aan een school de Tibetaans taal en cultuur 
in zijn lesprogramma had. Door omstandigheden hebben we dit nog niet kunnen honoreren, maar we 
houden de ontwikkelingen in de gaten. Het is nog niet afgerond. 
  
Vergaderingen 
Het bestuur is twee keer voor een vergadering samengekomen. Verder is er veel overleg per telefoon en 
via de mail geweest.  
 
Conclusie 
Met tevredenheid kunnen we terugzien op het jaar 2014. Het aantal donateurs groeit geleidelijk. We 
blijven op zoek naar de meest optimale condities voor het kunnen bereiken van ons belangrijkste doel: 
‘het voortbestaan van de Dagpo-tradities op lange tot zeer lange termijn’.  
We zullen in 2015 de ontwikkeling van de plannen voor de aangekochte grond met aandacht volgen. 
 
Verder staat het schrijven van een nieuw beleidsplan (2015-2025) op de agenda.  
 


