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VOORWOORD 

 
We zijn blij het verslag over 2017 te kunnen aanbieden. Dit jaar heeft wederom vooral in het 
teken gestaan van het verwarmingsproject voor het klooster. De resultaten van het brede 
onderzoek van studenten van de TU Delft naar de mogelijkheden van een duurzaam 
verwarmingssysteem voor het klooster, dat begon in 2016, zijn in februari 2017 gepresenteerd. 
Daarna is het onderzoek door een tweede groep studenten in 2017 voortgezet. In het verslag 
vindt u meer over de resultaten van het onderzoek en de voortzetting daarna. 
 
Verder heeft er een bestuurswijziging plaats gevonden. Mevrouw P.C.G Hendriks en mevrouw 
L.H.F.M. Teunissen-van den Ende zijn afgetreden. Mevrouw E. van Weelden en mevrouw T.L. 
Tideman zijn als nieuwe bestuursleden benoemd. 
 
Voor verdere activiteiten en ontwikkelingen in 2017 nodigen we u uit het verslag te lezen.  
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INLEIDING 

 
In het jaarverslag 2017 vindt u allereerst algemene informatie over de Stichting TDEF en de 
bestuurssamenstelling. Vervolgens worden de activiteiten en belangrijkste ontwikkelingen in 2017 
genoemd en toegelicht, waarna een korte conclusie wordt gegeven.  
 
 
ALGEMEEN 

 
Stichting The Dagpo Educational Fund (TDEF) 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. 
Stichting TDEF zet de financiële middelen die zij heeft daartoe in. Zij heeft daarbij geen 
winstoogmerk. 
 
De doelstelling van de Stichting TDEF 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. 
 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 

 
Bestuurssamenstelling per februari 2017  

 Voorzitter: de heer Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog 
 Secretaris: mevr. E. van Weelden 
 Penningmeester: mevr. M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa 
 Algemene leden: mevr. M.H. van den Eijkhoff en mevr. T.L.Tideman 

 
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 2017 

 

Contact met de donateurs 

In februari 2017 is er weer een losarkaart gestuurd naar alle donateurs ter gelegenheid van het 
Tibetaanse nieuwe jaar 2144, dit keer met een foto gemaakt door een van de TU-studenten die in 
het klooster verbleven in november 2016. Zie hieronder. 
 

 
 

 
 
 
 

Bezoek aan de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling in Kullu, India 

In 2017 was er wederom geen onderricht van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee in het klooster. 
Wel waren er in oktober lessen van de Eerwaarde Yönten Gyatso. Vanuit Nederland is er 
niemand bij aanwezig geweest. Wel is in mei namens het bestuur mevrouw P.C.G. Hendriks naar 
het klooster gereisd samen met de tweede groep studenten en hun begeleiders van de TU Delft.. 
Zie verder onder ‘projecten’. 
 
Het aantal monniken in het klooster is dit jaar iets teruggelopen: er verblijven nu 170 monniken, 
waarvan 69 in de basisschoolleeftijd. Het streven blijft indien daar de condities voor zijn 
geleidelijk te groeien naar 300 monniken.  
 

De school Thosam Ling 

Voor het vinden van een nieuwe directeur is contact gezocht met de directeur van het Tibetan 
Children Village (TCV) in Dharamsala. De directeur, Dhr Thupten Dorjee, is naar Dagpo 
Shedrub Ling gekomen om de directie te ontmoeten en de school te bezoeken. Hij was geraakt 
door het bevlogen enthousiasme waarmee iedereen zich inzet. Hij heeft beloofd zijn uiterste best 
te doen om een goede directeur voor Thosam Ling te vinden. Vooralsnog is dat nog niet gelukt. 
Een probleem is waarschijnlijk het salaris. Er wordt nu uitgezocht wat een redelijk salaris is voor 
deze functie en of dat ook geboden kan worden. Er zijn inmiddels wel twee nieuwe leerkrachten 
aangesteld. Zij zullen de Tibetaans taal onderwijzen. In 2018 zullen er twee leerkrachten 
bijkomen voor de vakken Science (natuurwetenschap) en Engels. 
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Retraite- en studiecentrum 

Ofschoon de officiële overdracht van de grond in Haripur voor het nieuwe retraite- en 
studiecentrum nog niet volledig is afgerond, is er wel een flinke stap in de goede richting gezet. 
Zoals gezegd de bureaucratische molens draaien in India nog veel langzamer dan in Europa. 
 

Gezondheidszorg 

Het afgelopen jaar heeft een dokter tweemaal per week spreekuur gehouden in een ruimte, 
speciaal voor dit doel ingericht, in de kelderverdieping van de school met de ingang aan de 
straatzijde. Dit spreekuur werd bezocht door monniken en omwonenden.  
Een van de wensen is dat er vaker een dokter aanwezig is. Een woonruimte waar artsen langer 
kunnen verblijven zou daarbij helpen. Daarom staat het verbeteren, isoleren en verwarmen, van 
de huidige ruimte en de uitbreiding ervan met een verblijf voor de artsen als een van de eerste 
projecten op het programma. 
 
Verder heeft TDEF een donatie ontvangen voor onderzoek onder de monniken naar de 
besmetting met de Helicobacter pylori bacterie. Deze besmetting komt veel voor onder 
Tibetanen. Een dergelijke besmetting geeft ernstige maag- en darmproblemen en kan leiden tot 
maagkanker. Er is een goede test in de handel en een behandeling van de besmetting geeft over 
het algemeen goede resultaten. 
Tot nu toe zijn er een aantal monniken onderzocht in een kliniek in Dharamsala. Drie monniken 
bleken besmet en kregen een behandeling voorgeschreven die hen veel goed heeft gedaan. 
Het is wenselijk dat dit onderzoek wordt uitgebreid. 
 

Vervolg duurzame verwarmingsproject 

Nadat op 1 februari van dit jaar de studenten van crew 1 van de TU Delft hun resultaten van het 
onderzoek hadden gepresenteerd, vertrokken eind mei 15 studenten van crew 2 en drie 
begeleiders naar het klooster. Ze hebben daar onder andere enkele ruimtes voorzien van muur, 
plafond (op het dak) en raamisolatie. Ook hadden ze geavanceerde meetapparatuur bij zich 
waarmee ze in de verschillende ruimtes hebben gemeten waar het grootste warmteverlies was en 
wat het effect was van de verschillende manieren van isoleren. Begin juli hebben zij hun 
resultaten gepresenteerd. Ze hebben gezamenlijk een 880 pagina’s tellend boek gecreëerd waarin 
ze hun research en ontwerpvoorstellen hebben vastgelegd. 
In 2017 heeft TDEF een tweede keer bijgedragen aan de onderzoekkosten voor de TU Delft. 
Omdat de stichting hiervoor een donatie ontving, kwam dat per saldo neer op € 7.500,-. 
 
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek was dat, voor er geld in de verbetering van de 
verschillende gebouwen wordt geïnvesteerd, het essentieel is om ervaren engineers een diepgaand 
onderzoek te laten doen naar de veiligheid van het terrein en de technische staat van de 
gebouwen. Het gebied wordt namelijk meer en meer bedreigd door landverschuivingen en ook is 
er gevaar voor aardbevingen. Er stroomt water (van de heuvel af) onder de gebouwen door wat 
de stabiliteit van de constructies aantast. Verder laten de gebouwen een aantal gebreken zien die 
kunnen wijzen op aantasting van de fundamenten en is de staat van het beton hier en daar 
twijfelachtig. Onder de architectuurstudenten van de TU was de expertise voor een dergelijk 
onderzoek niet aanwezig.  
 
Er is daarop contact gezocht met Arup een wereldwijd gerenommeerd bouwconsultancy bedrijf 
met alle benodigde expertise. Zij overwegen het project op te nemen in hun ‘Community 
Engagement Program’, in dat geval zal er een onderzoek worden voorbereid dat hopelijk in 2018 
kan worden uitgevoerd. 
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TDEF heeft dit jaar een donatie aan het klooster gedaan voor de financiering van het duurzame 
verwarmingsproject. Het project omvat de renovatie, isolatie en (passieve) verwarming van alle 
gebouwen van Dagpo Shedrub Ling. Het overgemaakte bedrag is door het klooster op een 
spaarrekening gezet in afwachting van het moment waarop de (ver)bouwactiviteiten kunnen 
beginnen. Het bedrag is nog maar een begin aangezien de totale renovatie met al zijn facetten 
zeker veel meer zal gaan kosten. 
 
Speciaal voor de financiering van de isolatie, renovatie en uitbreiding van de medische post (en 
voor zover mogelijk de school waarin deze post zich bevindt) zijn er gedurende heel 2017 
activiteiten ontplooid door leden van de Stichting Kadam Chöling. Dat heeft geresulteerd in een 
fantastische opbrengst van bijna  
€ 40.000,-. TDEF zal dit bedrag nog gaan aanvullen tot € 61.000,- en de Wilde Ganzen zullen 
daar een premie van € 30.500,- aan toevoegen. Komend jaar zal dan bij de Wilde Ganzen een 
bedrag klaarstaan van € 91.500,-. Dagpo Sedrub Ling zal daar zelf €1.500,- aan toevoegen. Zo 
gauw het resultaat en de adviezen van het onderzoek van Arup binnen zijn, kan met dat geld een 
begin worden gemaakt met de werkzaamheden voor de medische post en de school. 
 
 
VERGADERINGEN 

 

Het bestuur is vier keer bijeen geweest. Verder is er veel overlegd per telefoon en via de mail.  
 
 
CONCLUSIE  

 

Terugkijkend op het jaar 2017 zien we dat het aantal donateurs weer geleidelijk is gegroeid. Er is 
veel tijd en energie gestopt in het onderzoek naar alle mogelijkheden van duurzame renovatie, 
isolatie en verwarming voor het klooster en daarna in het van de grond krijgen van een 
onderzoek naar de veiligheid van het terrein en de gebouwen. 
 
Wanneer het noodzakelijke onderzoek is gedaan en de resultaten daarvan binnen zijn, kan er 
worden afgewogen wat de meeste efficiënte manier is om de situatie zo veilig mogelijk te maken, 
de staat van de gebouwen aan te pakken en een basaal comfort in het binnenklimaat te creëren. 
We hopen daar het volgende jaar belangrijke stappen in te kunnen zetten. 


