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VOORWOORD 

 
Het jaar 2018 is weer voorbij en we zijn blij u weer een verslag aan te kunnen bieden van de 
gebeurtenissen dit afgelopen jaar.  
 
In februari is de bestuurssamenstelling veranderd. Mevr. E. van Weelden is benoemd tot 
vicevoorzitter, Mevr P.C.G. Hendriks tot secretaris en mevr. L.H.F.M. Teunissen-van den Ende 
heeft het penningmeesterschap overgenomen van mevr. M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa, die 
algemeen lid van het bestuur blijft. 
 
Ook in 2018 is er veel gebeurd rondom het verwarmingsproject voor het klooster dat inmiddels 
is uitgegroeid tot een groot renovatieproject. TDEF is echter een vermogensfonds en niet 
toegerust om dergelijke projecten te beheren of actief fondsen te werven. Daarom is voor het 
beheer van het project en de fondsenwerving een nieuwe stichting opgericht, The WHISE 
Foundation (Wisdom Housing In a Sustainable Environment).  
 
U vindt in dit rapport een verslag van de ontwikkelingen rondom dit project en onze andere 
activiteiten. We nodigen u van harte uit het te gaan lezen.  
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INLEIDING 

 
In het jaarverslag 2018 vindt u allereerst algemene informatie over de Stichting TDEF en de 
bestuurssamenstelling. Vervolgens worden de activiteiten en belangrijkste ontwikkelingen in 2018 
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 2018  

 Voorzitter: de heer Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog 
 Vicevoorzitter: mevr. E. van Weelden 

Secretaris: mevr. P.C.G. Hendriks 
 Penningmeester: mevr. L.H.F.M. Teunissen-van de Ende 
 Algemene leden: mevr. M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa, 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 2018 

 

Contact met de donateurs 

 

 
 

In februari 2018 is de jaarlijkse losarkaart gestuurd naar alle donateurs ter gelegenheid van het 
Tibetaans nieuwe jaar 2046 van het Aarde-Hond Dit keer met bovenstaande foto van een oude 
schildering van de situatie van Dagpo Dratsang enkel eeuwen geleden in Tibet 
 

Bezoek aan de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub Ling in Kullu, India 

Dit jaar was een blij jaar voor het klooster: in oktober kon de Eerwaarde Dagpo Rinpochee voor 
het eerst na drie jaar weer een bezoek brengen aan Dagpo Shedrub Ling en lesgeven. Helaas werd 
een voorgenomen bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama in dezelfde tijd afgelast vanwege 
extreme weersomstandigheden.  
Esther en Elly waren bij het onderricht van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee aanwezig. Hun 
bezoek viel ook samen met het onderzoek van de engineers van Arup. Ze hebben dit kunnen 
volgen en ondersteunen. Zie verder in het jaarverslag onder: Verwarmings-/renovatieproject. 

 

Thosam Ling school 

 

Het gaat goed met de school. Mede doordat de salarissen konden worden aangepast is er 
inmiddels een team van tien leraren met goede kwalificaties en twee ‘amala’s’ (verzorgsters). Er 
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wordt onder andere lesgegeven in rekenen, biologie, natuurkunde, sociale vakken, Engels, Hindi 
en Tibetaans. Er is veel aandacht voor het (goed omgaan met) het milieu en duurzaamheid. 
Regelmatig zijn er sportdagen.  
 
Het vinden van een directeur is nog steeds een uitdaging. Voorlopig is gekozen voor een 
meerkoppige directie die bestaat uit de lerares die al vanaf het begin op de school lesgeeft (zij had 
in de praktijk al veel directietaken op zich genomen) en een directielid van het klooster, de 
eerwaarde Sangye lags. Ze worden ondersteund door een ervaren hoofd van een school in de 
directe omgeving. 

 
 

 
Een vrolijke gebeurtenis is het vieren van Happy Teacher’s Day. 
 

Retraite- en studiecentrum 

Dit jaar werd ook eindelijk de officiële overdracht van de grond in Haripur een feit. De grond is 
al in 2013 aangekocht. TDEF heeft tussen 2011 en 2013 met een donatie aan deze aankoop 
bijgedragen.  
 
Om de bouwvergunning voor dit terrein te behouden moet er binnen twee jaar iets op worden 
gebouwd. Er wordt nu contact gezocht met een architect die dit eerste ontwerp kan maken.  
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Gezondheidszorg 

  

Ook 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 wordt bezocht door monniken en omwonenden.  
 
In een gesprek met de dokter kwamen we het volgende te weten: 
 
• Veel jongere monniken hebben last van schimmelinfecties op hun 
hoofd. In het najaar van 2018 waren dat er ongeveer vijfentwintig. Ook hebben ze regelmatig 
steenpuisten. Beide aandoeningen zijn besmettelijk. Ofschoon de kinderen er niet doodziek van 
zijn ontneemt het energie en vermindert het de mentale kracht zodat ze meer moeite hebben met 
leren. De kinderen worden behandeld met zalf en indien nodig antibiotica.  
 
Het advies van de dokter om deze aandoeningen te helpen genezen en te voorkomen is: 
 

 Het immuunsysteem van de kinderen verbeteren door goed voedsel met voldoende 
proteïne en vitamines.  

 Het verbeteren van de hygiëne. 
 
Aan beide punten wordt gewerkt. Er wordt veel aandacht besteed aan proteïnerijk voedsel  
en er is onder andere een grote instellingswasmachine aangeschaft om beddengoed en kleding 
regelmatig te kunnen wassen. 
 
Er is nog geen verder onderzoek gedaan naar besmettingen met de Helicobacter Pylori bacterie. 
Volgens de kloosterdirectie zijner op dit moment geen monniken met ernstige klachten. Wel is er 
besproken dat een pro-biotica kuur voor alle monniken hun gezondheid ten goede zal komen. 
 
De renovatie van het schoolgebouw, inclusief het isoleren, verwarmen en aanpassen van de 
medische post en de uitbreiding ervan het met een verblijf voor de artsen, zal hopelijk een van de 
eerste grote projecten zijn die we kunnen gaan aanpakken.  
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Verwarmings-/renovatieproject 

 

Zoals in het voorwoord wordt vermeld is het verwarmingsproject uitgegroeid tot een compleet 
renovatieproject.  
Nadat in het laatste onderzoek van de TU-studenten uit Delft werd geconcludeerd dat 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, voordat er geld in de verbetering van de 
verschillende gebouwen wordt geïnvesteerd. Er is eind 2017 contact gezocht met Arup, een 
wereldwijd gerenommeerd bouwconsultancy bedrijf. Er werd een verzoek ingediend om het 
project op te nemen in hun ‘Community Engagement Program’. Nadat in 2018 aan alle 
voorwaarden was voldaan en alle formaliteiten waren afgerond vertrokken twee engineers in 
oktober naar het klooster voor een onderzoek, een geologisch engineer en een bouwtechnicus 
met veel expertise op het gebied van de invloed van aardbevingen op bestaande gebouwen. Ze 
hebben een kleine week intensief in het klooster gewerkt. 
 
Het geologisch onderzoek betrof de condities van de fundering, de samenstelling van de bodem, 
aanwijzingen voor erosie en beginnende landverschuivingen etc. Door vijf gaten te graven bij de 
fundering van diverse gebouwen op verschillende niveaus van het terrein is er inzicht verkregen 
over de samenstelling van de grond, de hoogte en kwaliteit van de funderingen, de 
waterhuishouding enz. 
 
De bouwtechnicus heeft zorgvuldig alle ruimtes in de gebouwen bekeken op scheuren, vocht en 
andere schade. Ook is de sterkte van muren, kolommen, de verhoudingen van verticale belasting 
en horizontale draagkracht enzovoort in kaart gebracht. Dit onderzoek geeft inzicht in de 
algemene condities van de gebouwen en speciaal wat kan worden verwacht dat gaat gebeuren in 
het geval er een aardbeving (of een andere ramp) zich voordoet. 
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Alle gegevens worden door beide engineers met behulp van speciale Arup software en andere 
Arup-specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd en vastgelegd in een rapportage. Deze 
rapportage hopen we snel te ontvangen. De resultaten zullen worden besproken met de directie 
van het klooster en met Dagpo Rinpochee. Er zal een plan van aanpak worden gemaakt om de 
condities van de site en de gebouwen te optimaliseren. 
 

Website 

In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen om de navigatie door de website aan te 
passen, zodat bezoekers sneller de informatie kunnen vinden die ze zoeken. In 2019 hopen we 
dat af te ronden en zo de website nog toegankelijker te maken. 
 

The WHISE Foundation 

Inmiddels is duidelijk dat het renovatieproject inclusief het veiliger en comfortabeler maken van 
het terrein en de gebouwen veel geld en tijd gaat kosten. Om dit proces goed te kunnen 
begeleiden is een nieuwe stichting opgericht: The WHISE Foundation (Wisdom Housing In a 
Sustainable Environment). Deze stichting neemt het beheer van het renovatieproject over en gaat 
hiervoor samenwerken met de directie van het klooster. Ze en zal zich tevens inzetten om de 
benodigde fondsen ervoor bijeen te krijgen. Uiteraard blijven we het project volgen en indien 
gewenst financieel ondersteunen.  
 
Het geld dat vorig jaar met behulp van de Stichting Kadam Chöling en de Wilde Ganzen voor de 
renovatie van de medische post bijeen is gebracht ligt bij de Wilde Ganzen te wachten tot het 
daadwerkelijk voor de renovatie van de medische post (en de school) gebruikt kan werden. 
 
Tussentijdse maatregelen  
Inmiddels laat voor de monniken de verwarming zeer lang op zich wachten. Daarom is nagedacht 
over goedkope tijdelijke verbeteringen, die de gevaren voor verdere verzwakking van de 
gebouwen kan helpen voorkomen en het comfort ervan kunnen verhogen, zoals:  

a) Daar waar mogelijk het regelen van de afwatering. 

b) Maatregelen om de warmte binnen de gebouwen te houden zoals:  

* dikkere en bredere gordijnen (of een dubbel gordijn) voor de ramen,  

* tochtstrippen aan de onderkant van de deur,  

* tapijten/warmere vloerbedekking,  

* houten borden tegen de muur aan de hoofdzijde van de bedden enzovoort. 
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* Verder alles wat er nog meer bedacht kan worden om warmteverlies en tocht tegen te 
gaan.  

De Franse organisatie Entraide Franco-Tibétaine die het klooster ondersteunt voor de dagelijkse 
behoeften zal zorgen voor de financiële middelen hiervoor.  
 
 
VERGADERINGEN 
 

Het bestuur is drie keer bijeen geweest. Verder is er overleg geweest per telefoon en via de mail.  
 
 
CONCLUSIE  
 

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat het aantal donateurs weer geleidelijk is gegroeid. 
In 2018 is er veel tijd en energie gestopt in het van de grond krijgen van een onderzoek naar de 
veiligheid van het terrein en de gebouwen. Het was dan ook zeer verheugend dat dit onderzoek 
in oktober heeft plaatsgevonden. Begin volgend jaar komen de resultaten daarvan en zullen de 
vervolgstappen duidelijk worden. Wij verheugen ons dat The WHISE Foundation de verdere 
begeleiding van dit project overneemt en wachten vol vertrouwen het verdere verloop van het 
project af. 
 


