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Voorwoord 
Het jaar 2020 was een vreemd jaar voor ons allemaal. Hoewel niet alles is gegaan zoals 
gepland, zijn we blij u weer een verslag aan te kunnen bieden van de gebeurtenissen van 
afgelopen jaar.  
 
Het is een jaar van aanpassen en uitstellen geweest. Het bestuur heeft vrijwel alle meetings 
online kunnen voortzetten.   
 
U vindt in dit rapport een verslag van deze ontwikkelingen en onze andere activiteiten.  
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Inleiding 
Zoals in de afgelopen jaren, zult u in dit jaarverslag van 2020 allereerst algemene informatie 
vinden over de stichting TDEF en de bestuurssamenstelling. Vervolgens worden de 
activiteiten en de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 behandeld. Het rapport eindigt met 
een korte conclusie.  

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 Shedrup 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 Shedrup Ling daar waar nodig zullen bijdragen aan 
educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp.  

Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling is als volgt:  
 

• Voorzitter: de heer Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog  
• Vicevoorzitter: mevr. E. van Weelden  
• Secretaris: mevr. P.C.G. Hendriks  
• Penningmeester: de heer A. Roos  
• 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 tweemaal per jaar samenkomt. Verder wordt door 
het jaar heen contact onderhouden via ontmoetingen, per email en telefoon.  
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Voornaamste activiteiten & ontwikkelingen in 2020 
 
Contact met de donateurs  
In februari 2020 is de jaarlijkse losarkaart gestuurd naar alle donateurs ter gelegenheid van 
het Tibetaans nieuwe ijzer/rat jaar 2147. 
 
Dit keer met de foto (zie hiernaast) van een beeldje 
van Je Tsongkhapa (1357-1419). Deze grote 
Tibetaanse leraar heeft de leer van de Boeddha op een 
overzichtelijke manier uiteen gezet in de Lamrim 
Chenmo, De grote verhandeling over de stadia van het 
pad naar de verlichting. Dit werk is in het Engels 
vertaald en draagt tegenwoordig in belangrijke mate 
bij aan het begrip van de boeddhistische zienswijze in 
het westen. 
 
De kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling, nu dus 
gevestigd in Kais in India, is oorspronkelijk in Tibet 
opgericht op verzoek van Je Tsongkhapa. Na de 
voltooiing van de Lamrim Chenmo gaf Je Tsongkhapa 
een kopie ervan aan zijn leerling Je Lodrö Tenpa met 
de opdracht een klooster te stichten in het Zuiden van 
Tibet om daar de tekst te bestuderen en te beoefenen. 

 
Donaties in 2020  
In 2020 is aan volgende projecten gedoneerd: 
 
Renovatie van Dagpo Dratsang 
Begin 2020 is er €100.000 gedoneerd aan The WHISE Foundation. Hiermee zou (deels) het 
gedetailleerde geologisch en bouwtechnisch onderzoek worden gefinancierd dat vooraf aan 
de renovatie van het klooster dient te worden gedaan. Dit onderzoek stond gepland voor 
maart 2020.  
Het betreft een diepgaand bouwtechnisch en geologisch onderzoek dat de conditie van het 
terrein en de gebouwen in detail vaststelt. Dit is noodzakelijk om onderbouwde beslissingen 
te kunnen nemen tijdens de volgende stappen van de renovatie en zal onnodige uitgaven 
voorkomen. Het geeft de benodigde informatie voor het opstellen van een globaal 
voorontwerp en een definitief projectplan. Het onderzoek is vanwege corona uitgesteld. Het 
geld staat nu te wachten op de rekening van The WHISE Foundation totdat het onderzoek 
wel kan worden uitgevoerd.   
 
Aan het eind van het jaar is nogmaals €20.000 naar The WHISE Foundation overgemaakt. Dit 
geld is bestemd voor de volgende stappen van het renovatieproject. Het zal wanneer de 
resultaten ven het eerste onderzoek bekend zijn een concrete bestemming krijgen.  
 
 

Tashi Delek!
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Eind 2020 is er tevens €100.000 gedoneerd aan Dagpo Dratsang in Kais India met eveneens 
de bestemming: onderhoud en renovatie van het klooster. In afwachting van de volgende 
stappen die voor de renovatie van het klooster moeten worden gezet is dit geld in India op 
een renterekening gezet  
 
Nieuwe matrassen voor de schoolkinderen 
Er is $500 gedoneerd aan The WHISE Foundation in het kader van het project: nieuwe 
matrassen voor de kinderen van de Dakpo Thosam Ling school. Samen met Entraide Franco 
Tibetain is ervoor gezorgd dat de kinderen in maart 2020 nieuwe matrassen konden krijgen. 
Dat was heel hard nodig. De oude matrassen waren sinds 2004 in gebruik en verkeerden in 
een zeer slechte staat. 
 

Swedish Tibetan Society van School & Culture  
Verder is er €20.000 overgemaakt naar het 108 scholenproject in 
Tibet van de Swedish Tibetan Society van School & Culture om 
het onderwijs in Tibet te ondersteunen (dit project is eerder in 
2010 ook financieel ondersteund door TDEF). Deze stichting 
speelt onder andere een belangrijke rol op het gebied van 
traditioneel kunstonderwijs in Tibet. Ze ondersteunen twee 
thangka-scholen in Lhasa en kunstscholen in heel Tibet, maar ook 
individuele kunststudenten en kunstenaars (zie foto rechts).  
Verder helpen ze studenten uit het hoger onderwijs die zelf de 
middelen voor hun studie niet hebben. De donatie van The Dagpo 
Educational Fund helpt de Swedish Tibetan Society van School & 
Culture hun belangrijke werk te kunnen doen.  

 
The Dagpo Educational Fund in Azië 
En tot slot is er €10.000 gedoneerd aan DEFA. Deze stichting heeft dezelfde doelstelling als 
TDEF maar werkt vanuit en in Azië. De donatie zal door DEFA worden geïnvesteerd met als 
doel het klooster te ondersteunen in de toekomst.    
 
Aanpassing van de statuten 
Aan het einde van 2019 heeft het bestuur besloten om de statuten, die niet meer voldeden 
aan de eisen van ANBI, aan te passen en ze aan te passen aan de huidige tijd. In Juli 2020 
zijn de nieuwe statuten bij de Kamer van Koophandel doorgegeven. De belangrijkste 
veranderingen betreffen: de duur van de termijn dat een bestuurslid kan aanblijven, het 
regelen van de afhandeling mogen aankomen onroerend goed, en de statutaire 
vestigingsplaats is veranderd van Utrecht naar Haarlem.  
 
Inrichting documentenbeheer 
Er is een begin gemaakt met een documentenbeheersysteem waar alle bestuursleden 
toegang tot hebben (een googledrive). Dit zal volgend jaar worden afgerond.   
 
Films over het klooster 
TDEF heeft meegewerkt aan het realiseren van twee korte films over Dagpo Dratsang. Een 
over de geschiedenis van het huidige klooster in Kais in India en een over de tradities van 
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het klooster. De films zijn eind 2020 uitgezonden op de Franse televisie bij het wekelijkse 
programma Sagesses Bouddhiste. De rechten van de montage zijn verkocht aan de 
overkoepelende Franse tv maatschappij. Hiervoor is 4000 euro ontvangen door TDEF. Dit 
geld is gedoneerd aan Christian Fienga de filmmaker die in eerste instantie zijn diensten 
onbezoldigd had aangeboden. Samen met The WHISE Foundation gaat hij een volgende film 
maken die zal dienen om de fondsenwerving voor de renovatie te ondersteunen.  
 
Vergaderingen 
Het bestuur is vier keer bijeengeweest: eenmaal in ‘levende lijve’ voor een ontmoeting met 
Optimix en verder hebben de vergaderingen online plaatsgevonden. Er is ook onderling 
overleg geweest per telefoon en via de mail.  

Financieel verslag 
Optimix 
Ook in 2020 waren we tevreden over het beheer van onze portefeuille door Optimix. Begin 
2020 hebben we Robert-Paul van den Berge, onze nieuwe belangenbehartiger bij Optimix 
en de opvolger van Paul van Heekeren, ontmoet in Amsterdam. Dit was een prettige 
ontmoeting en een prettig gesprek. Dit zal een jaarlijkse ontmoeting worden. 

Staat van Baten en Lasten over 2020
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Conclusie 
Terugkijkend op het afgelopen jaar is het een ongewoon jaar geweest waarin, ondanks de 
pandemie en restricties, het bestuur toch nog e.e.a. heeft kunnen doen. We zijn verheugd 
met de donaties die de stichting heeft kunnen doen ter ondersteuning van in de eerste 
plaats de renovatie van alle gebouwen en voorzieningen van Dagpo Dratsang. We gaan ons 
oriënteren op wat er gedaan moet worden om de voornaamste doelstelling van de stichting 
het voortbestaan van Dagpo Dratsang ook in de verre toekomst te kunnen garanderen. 
 
  
 

Een aantal 
foto’s uit het 
klooster van 
afgelopen jaar 
waar wordt 
gestudeerd en 
gemediteerd. 
Ook in het 
klooster wordt 
er via zoom 
lesgegeven.  


