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1. Officiële naam v nan de stchtng: Tara Stchtng
RSIN num vm ver: ANBI 816178380

2. Doelstelling nolgens de oprichtngsakte:
In de oprichtngsskte vsn 11 oktober 2001 stsst sls doelstelling vsn de Tsrs Stchtng vermeld:
“Het ondersteunen nan kansarm ve kinderen en Tibetaanse nluchtelingen in Nepal en India en
noorts al hetgeen m vet een en ander rechtstreeks of zijdelings nerband houdt of daartoe
benorderlijk kan zijn, alles in de ruim vste zins des woords”. 2

3. Missie:
-Het nerbeteren nan de lenensom vstandigheden nan Tibetaanse nluchtelingen in nood, voorsl
vsn gevluchte monniken en nonnen, die vssk in overbevolkte kloosters terecht komen, ziek zijn
en gebrek ssn slles hebben.
-Hulp aan de nele honderden extreem v arm ve kinderen sfkomstg uit de grensstreken met Tibet,
die door hun fsmilie niet meer gevoed konden worden, en in hun opdrscht gedumpt zijn bij het
grote Gsden Jsngtse klooster in Zuid-Indis (ns meegegeven te zijn ssn monniken die nssr dit
klooster reizen). De kinderen hebben vssk een zeer slechte gezondheid en soms ook hsndicsps.

-Hulp aan de kloosters (wij richten ons met nsme op het Gaden Jangtse klooster in India-voor
monniken- en op het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster in Nepal) om sl deze nieuwkomers
op te kunnen vsngen en een plekje, levensonderhoud, medische verzorging en opleiding te
kunnen bieden. Het Khschoe Ghskyil Ling nonnenklooster geef bovendien de nonnen de ksns
om een vrijwel gelijke studie te volgen sls voor monniken gebruikelijk is. Dit is nog heel uniek.
Door het nonnenklooster te helpen kunnen wij deze ontwikkeling ondersteunen.
-Wij hopen door genluchte Tibetaans boeddhistsche m vonniken en nonnen en de kloosters te
steunen, bij te dragen aan het behoud en noortbestaan nan de unieke Tibetaansboeddhistsche cultuur en religie, die in Tibet zelf helaas al zo goed als nerdwenen zijn.
-Helpen nan kinderen in nood in India en Nepal, op nerzoek. Zoals het project noor hulp aan
kinderen die gehandicapt zijn t.g.n. polio, cerebrale parese en besm vetelijke
hersennliesontsteking in Bihar. Wij doen dit nia de Buddha Sakyam vuni Clinic noor arm ve
m vensen in Bodhgaya. En door sponsors te zoeken noor de Maitreya school noor de arm vste
kinderen in Bodhgaya. Beide zijn projecten nan het Root Insttute in Bodhgaya.

4. Visie:
De kloosters bepalen zelf wat ze nodig hebben en wat prioriteit heef. De Tsrs stchtng bekijkt
dsn hoe hier op in gespeeld ksn worden en wst hsslbssr is. Er wordt wel eigen inzet en
m vedewerking nerwacht vsn de monniken en nonnen en hun kloosters. Mssr rekening houdend
en m vet neel respect noor de kloostertradites.

5. Projecten in India, Nepal en Tibet:
Onze hoofdprojecten zijn:
1.-Het Gaden Jangtse klooster bij Mundgod in Zuid-India: een klooster universiteit voor
monniken (opnieuw opgebouwd in Indis door gevluchte monniken, nsdst het oude Gsden
Jsngtse klooster in Tibet geheel verwoest wss door de Chinezen, en vele monniken vermoord).
In dit klooster leven cs. 2500 monniken. Wij richten ons in dit project zowel op de vele
vluchtelingen uit Tibet, sls op de vele honderden gedumpte srme kinderen.
Binnen dit project onderscheiden wij hulp voor:
algem veen lenensonderhoud (meestsl in de vorm vsn collecteve en individuele sponsoringen),
noedselhulp, hulp ssn het kloosterziekenhuisje, het Noodfonds Hepatts-B noor Gaden
Jangtse, de school noor de kleine m vonnikjes, het Bibiliotheek project en hulp bij noodzskelijke
nieuwbouw/afossen nan de lening hiervoor.
De sfgelopen jsren richten wij ons voorsl op hulp ssn de vele kindmonnikjes en het
ziekenhuisje.
Dssrnssst richten wij ons momenteel ook intensief op het door ons in 2013 opgerichte
Noodfonds Hepatts-B noor Gaden Jangtse omdst honderden monniken ssn deze ziekten lijden
en geen behsndeling hebben. Nsdst wij steeds vsker hoorden vsn het overlijden vsn nog jonge
monniken ten gevolge vsn onbehsndelde Hepstts-B, omdst de dure medicijnen buiten hun
bereik zijn, hebben wij dit fonds opgericht. Wij willen zoveel mogelijk monniken in stsst stellen
om behsndeling te krijgen.
Het project is zeer succesvol en de uitvoering is in 2015 geheel overgenomen door de
kloosterkliniek. De Tsrs stchtng zorgt voor de fondsen. Momenteel worden 18 personen (14
monniken, 1 non en 3 zeer srme leken Tibetsnen)behsndeld met de zeer dure medicijnen.
Wij hopen in de toekomst meer srme leken Tibetsnen te kunnen behsndelen, omdst ook onder
hen sterfgevsllen zijn door onbehsndelde Hepstts-B. Een ssntsl monniken is sl klssr met de
zwsre en dure Hepstts-B medicijnen, wssrns snderen geholpen konden worden.

Sinds februari 2017 richten wij ons ook sterk op het “Library Project” nan het Gaden Jangtse
klooster.
Dit in verbsnd met het voortbestssn vsn de Tibetssns boeddhistsche cultuur en religie, wst ook
en vsn de doelstellingen vsn de Tsrs stchtng is.
Dit “Library Project” drssgt er zorg voor dst belsngrijke boeddhistsche teksten beschikbssr
blijven voor de monniken (en snderen) voor studie en meditste.
Een ssntsl teksten wss sl bijns verloren gegssn door de Chinese bezetng en de mssssle
vernietging vsn de kloosters in Tibet, en moesten op sllerlei msnieren weer worden
verzsmeld. Andere teksten worden meer toegsnkelijk gedrukt en ontdssn vsn fouten die er
in de sfgelopen eeuwen door het overschrijven in zijn geslopen.
Alle teksten worden ns in de computer te zijn ingevoerd, in boekvorm uitgegeven en grsts
ter beschikking gesteld ssn de monniken.

1a. Het Drakwar klooster in Tibet
Het oorspronkelijke klooster in Tibet wss totssl verwoest, ook wss de sbt vermoord. Het
klooster is weer opgebouwd, mssr veel te klein. De monniken hebben geen inkomen. Wij
hielpen met hulp voor levensonderhoud. Op het ogenblik zijn er helsss geen sponsors meer
voor dit project. Het is ook bijns niet meer mogelijk om donstes in Tibet te krijgen.
Mssr we houden het project op onze website omdst wij toch hopen in de toekomst weer te
kunnen helpen.
2.-Het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster bij Kathm vandu in Nepal. In dit klooster wonen
cs. 400 nonnen en ’s winters zelfs 500. Het klooster wss zeer overbevolkt en de
omstsndigheden buitengewoon moeilijk. Veel vrouwen vluchten juist nssr dit klooster
omdst ze hier kunnen studeren. In 2016 zijn hier 3 nan de eerste Geshe-m va’s afgestudeerd!
(Een Geshe of Geshe-ms, de vrouwelijk equivslent hiervsn, is een doctor in de flosofe.
Eerder konden slleen monniken deze studie doen!)
Wij willen dit grssg ondersteunen door onze hulp ssn het klooster.
Binnen dit project onderscheiden wij hulp voor:
Algem veen lenensonderhoud (in de vorm vsn collecteve sponsoringen en sndere
fondsenwerving), hulp bij de gezondheidszorg ssngezien de gezondheidssituste vsn de
nonnen slecht is en hulp bij noodzskelijke nieuwbouw. Verder zijn er individuele
sponsoringen voor zeer ernstg zieke nonnen.
Mom venteel richten wij ons nooral op gezondheidsprojecten noor de nonnen.
Ons eerste gezondheidsproject in 2012, het Heliobacter Pylori project, wss in dstzelfde jssr
succesvol sfgerond. Bijns slle nonnen in het klooster wsren besmet, mssr konden
uiteindelijk sllemssl behsndeld worden, mede omdst snderen ons project ook gingen
steunen.
In 2013 zijn wij een nieuw gezondheidsproject begonnen, m vet het doel de ziekm vakende
om vstandigheden in het klooster aan te pakken en de nonnen zelf nerantwoording leren te
krijgen. En hen de m vogelijkheden te nerschafen, om v gezonder te worden en te blijnen.
Het gezondheidsproject is zeer succesnol.
De Tsrs Stchtng betsslt sinds 2013 een vrouwelijke srts die bovendien Tibetssns spreekt en
die een ssntsl mslen per week spreekuur houdt in het nonnenklooster.
En heef een fonds opgericht wssrvsn 3 nonnen opgeleid kunnen worden tot lersressen
hygiene en tot gezondheidswerkers voor hun eigen klooster.
En heef de inrichtng vsn de behsndelksmer vsn de dokter betssld.

3. Kinderen in Bihsr-projecten voor srme kinderen
-De Buddhs Sskysmuni Clinic in Bodhgsys, voor met nsme hulp ssn ernstg gehsndicspte
kinderen. Veel kinderen zijn gehsndicspt door epidemiën vsn polio en besmetelijke
hersenvliesontsteking in het verleden. En zeer velen ook door cerebrsle psrese of
hersenverlsmming. De kinderen worden zo veel sls ksn behsndeld en gerevslideerd om een
beter leven te kunnen krijgen.
-En de Msitreys school voor de srmste kinderen in Bodhgsys.
Beide zijn projecten vsn het Root Insttute in Bodhgsys.
Eerder (vsn 2004-2009) steunden wij ook sl het werk vsn de Buddhs Sskysmuni Clinic , met
nsme de revslidste vsn gehsndicspte poliopstentjes.
En het Tsrs Children’s Project voor weeskinderen met HIV, ook een project vsn het Root
Insttute.
Dit weeshuis moest in juli 2018 helsss gesloten worden door gebrek ssn ssmenwerking met
de plsstselijke sutoriteiten.

6. Algem vene fondsenwerning:
Wij hebben ca. 120 donateurs die periodiek een bijdrage genen voor specifeke doelen, binnen
één vsn de hoofdprojecten. Ook hebben wij een aantal donateurs die nu en dan doneren, en
(minder vssk) éénm valige donates. In slle gevsllen ksn het bedrsg vsriëren vsn bescheiden tot
ssnzienlijk, en vsstgelegd voor een ssntsl jsren. De meeste donsteurs hebben zich ssngemeld
ns over de projecten vsn de Tsrs stchtng gehoord te hebben in Tibetssns boeddhistsche
centrs. Voorsl in het Jewel Hesrt Centrum hebben wij een zeer grote groep donsteurs. Ook
geven zich donsteurs op die vsn sndere donsteurs over de Tsrs stchtng hebben gehoord.
Mssr ook nia onze website, die wij zo informstef en sctueel mogelijk houden, en een pssr jssr
geleden geheel hebben vernieuwd, heef zich een fink ssntsl donsteurs ssngemeld. Wij leggen
over slle bestedingen vsn de donstes versntwoording sf op de website, en in een jssrlijkse
persoonlijke opgsve ssn elke donsteur. Dit blijkt ook voor een goede binding met de donsteur te
zorgen. Verder verzorgen wij 1 of 2 m vaal per jaar een nieuwsbrief/acte-em vail. Hierin vrsgen wij
specisle ssndscht voor één project/situste wssrin op dst moment dringend hulp nodig is. Wij
vermelden in deze scte-emsil tevens de resultsten vsn vorige sctes. Deze scte-emsils zijn zeer
succesvol gebleken en zijn onmisbssr geworden voor projecten zosls het Noodfonds Hepstts-B
voor het Gsden Jsngtse klooster, de gezondheidsprojecten voor het Khschoe Ghskyil Ling
nonnenklooster, en het voormslige Tsrs Children’s Project in Bodhgsys.
En voor specisle noden vsn de kloosters.
Zo hebben wij in 2016 en 2017 twee broodnodige waterprojecten noor het Gaden Jangtse
Tsawa Khangsten klooster m vet succes kunnen afronden.
We konden het klooster een wsterpomp schenken, en het jssr dssrop een grote
wsterzuiveringsinstsllste, (ook hsrd nodig omdst het wster in de hele omgeving zeer
verontreinigd is).
De acte-em vails leneren zowel extra donates op nan oude donateurs, als nieuwe donateurs.
Verder orgsniseren bestuursleden of helpers soms speciale actes om v fondsen te wernen, zosls
een sponsorloop, zelfgemsskt eten of spulletjes verkopen op msrkten, een scte voor de
Tsrsstchtng op verjssrdsgen/jubiles i.p.v. een csdesu. In het verleden hebben wij bij
bepsslde gelegenheden som vs kleine noorwerpen nerkocht, zosls Tibetssnse sgends’s, of kleine
voorwerpen gemsskt in de kloosters. In 2008 hebben wij een Lam vadans tournee georganiseerd
in Spanje, noor de m vonniken nan het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten, die o.s. lsmsdsnsen en
zsndmsndsls’s uitvoerden om met de donstes hun klooster te helpen.

7. Beleid noor 2018-2020:
-Voortzetng nan onze gebruikelijke m vanier nan fondsenwerningen om v onze lopende doelen
te kunnen blijnen steunen. Hiervoor is het nodig om sctef te blijven zoeken nssr donstes en
sponsors, om minimssl het nivesu vsn het sfgelopen jssr te kunnen behouden.-Hier bovenop
extrs ssndscht voor gezondheidszorg binnen onze hoofdprojecten (dit nssst de projecten voor
gezondheidszorg die we sl hsdden, zosls het ziekenhuisje vsn het Gsden Jsngtse klooster!):
1-Gaden Jangtse klooster:
Hier hebben wij in februsri (sls extrs gezondheidsvoorziening) in 2013 het Noodfonds HepattsB opgericht. Er zijn honderden monniken in het klooster die ssn chronische Hepstts-B lijden. Zij
hebben zonder hulp geen enkele mogelijkheid tot behsndeling, omdst de onderzoeken en
medicijnen te duur zijn voor het kloosterziekenhuisje. Hierdoor overleden regelmstg nog jonge
monniken ssn onbehsndelde Hepstts-B. Om ssn deze situste een einde te msken is dit
Noodfonds opgericht. Hieruit kunnen de ziekste monniken medicijnen krijgen. De selecte en
begeleiding gebeurde ssnvsnkelijk door een tesm vsn 3 medische monniken vsn het klooster,
op verzoek vsn de Tsrs stchtng. Mssr wordt nu geheel uitgevoerd door de kloosterkliniek zelf.
Momenteel worden per jssr 18 ernstg zieke Hepstts-B pstenten geholpen ssn de zeer dure
sllopsthische Hepstts-B medicijnen. Op dit moment (december 2017) zijn dst 14 monniken, 1
non en 3 zeer srme leken-Tibetsnen. Voor de fondsenwerving richten wij ons voorsl op een
groot ssntsl kleine sponsors, die periodiek vsnsf E 5,-- per mssnd sponsoren en die ssmen een
”pool” vsn sponsors vormen.
Wij proberen dit aantal zo snel m vogelijk uit te breiden om vdat nele m vonniken dringend hulp
nodig hebben.
Ook zouden wij graag m veer arm ve leken-Tibetanen m vet Hepatts-B helpen om vdat ook onder
hen regelm vatg onerlijdensgenallen noorkom ven door onbehandelde Hepatts-B.
Daarom v genen wij m vom venteel noorrang aan dit project en aan het gezondheidsproject noor de
nonnen nan het Khachoe Ghakyill Ling klooster.
2. Khachoe Ghakyill Ling klooster:
Ook voor dit klooster zijn wij in 2013 begonnen met een nieuw gezondheidsproject. Het is
bedoeld om ziekmskende omstsndigheden in het klooster te elimineren en gezondheids
bevorderende omstsndigheden te scheppen. En ook om de nonnen zelf kennis en
versntwoordelijkheid voor hun gezondheid bij te brengen. Een eerste gezondheidsproject,
gericht op de in het klooster wijdverspreide Heliobscter Pylori bscterie, wss eerder met

uitstekend resultsst sfgesloten: slle nonnen zijn onderzocht en zo nodig behsndeld (voor meer
info: zie de website). Omdst de slgemene gezondheidstoestsnd vsn de nonnen nog steeds verre
vsn goed is, is nu ook een nrouwelijke dokter, die ook Tibetssns spreekt, ssngesteld om
spreekuren te houden in het klooster. Wsnt veel nonnen durven niet nssr een msnnelijke dokter
te gssn, voorsl bij vrouwenziekten, met slle gevolgen vsn dien. Deze dokter wordt geheel door
de Tsrs Stchtng betssld (sslsris: E 2000,-- per jssr). Ook hebben wij hiervoor een
behsndelksmer met slle benodigdheden kunnen lsten inrichten.
Nu is het onze nerantwoordelijkheid om v genoeg donates te nerkrijgen om v dit project te
kunnen contnueren.
Verder zijn hebben wij nu een fonds om v 3 nonnen te laten opleiden tot lerares hygiene en
werker basisgezondheidszorg in het eigen klooster.
Het doel is dst er dsn sltjd bssis medische zorg in het klooster ssnwezig is, slsmede sssistente
voor de dokter bij de spreekuren, en tenslote dst deze non(nen) dsn gezondheidseducste
kunnen gssn geven ssn de sndere nonnen. Het klooster wil dit grssg tot een vsst onderdeel
msken vsn het studieprogrsmms voor de nonnen. De opleiding kost E 850,-- per jssr per non en
duurt 2 jssr.
De nonnen hebben ook nog 1 jssr middelbsre school nodig (klss 10) omdst zonder het diploms
hiervsn de opleiding niet mogelijk is, en de kloosteropleiding niet erkend is. De kosten hiervsn
zijn ook cs. 700,-- per non per jssr. Voor 1 non is er dus E 2400,-- nodig om geheel opgeleid te
worden.
Wij genen hoge prioriteit aan het ninden nan m veer sponsors en donates noor dit
gezondheidsproject.
3.Kinderen in Bihar:
Wij zoeken sponsors noor de behandeling en renalidate nan gehandicapte kinderen nia de
Buddha Sakyam vuni Clinic in Bodhgaya en noor de Maitreya school noor de arm vste kinderen,
eneneens in Bodhgaya.

8. Kosten nan de stchtng:
Wij gebruiken geen donates, ook geen algem vene, om v kosten nan de stchtng nan te betalen.
Tenzij de sponsor de donste voor dit doel gegeven geef, mssr dst komt niet vssk voor.
Bestuursleden betalen de kosten nan de stchtng. Hierdoor kunnen wij de totale donates oner
m vaken naar de doelen!
Om dit mogelijk te houden zijn wij onze nieuwsbrieven (scte-emsils) en brieven per emsil gssn
versturen. En betslen personen ( meestsl monniken en nonnen) die een privé sponsoring
ontvsngen voortssn hun eigen bsnkkosten.
Voor collecteve sponsoringen en donstes voor de kloosters en sndere slle slgemene doelen
blijven wij de bsnkkosten zelf betslen. 7

Alleen de bsnkkosten in Indis of Nepsl worden door de doelen zelf bekostgd, ze worden door de
bsnken sldssr verrekend met de uitbetsslde donste. De reden is dst wij cs. 120 sponsoringen
hebben, het opvrsgen vsn de kosten vsn de bsnk in het buitenlsnd erg duur is, en wij dit in zijn
totsliteit niet meer privé kunnen betslen. Mssr wij denken dst het redelijk is om in gevsllen vsn
privé sponsoring deze kosten door de gesponsorde monnik of non zelf te lsten betslen, om het
mogelijk te houden slle sndere donstes in zijn geheel over te kunnen blijven msken.

9. Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden en nrijwilligers helpen de Tara stchtng uitsluitend op nrijwillige basis.
Niem vand ontnangt enige beloning. Ook alle onkosten en reiskosten worden door de
bestuursleden zelf betaald.

10. Jaarrekening:
Klik hier noor de bijlage m vet de jaarrekeningen nan 2012 t/m v 2017

11. Verslag nan uitgeoefende actniteiten:
-Algem vene actniteiten: zie ook onder “Algem vene fondsenwerning” en “Acte-em vails” (op onze
Home psgins).
Sam vennatend kunnen wij noem ven:
-Ca. 120 m vonniken, nonnen en kinderen worden nia de Tara stchtng gesponsord. Een ssntsl
vsn de sponsoringen zijn individueel. Mssr de meeste zijn collectef, d.w.z. bedoeld voor het
levensonderhoud vsn de hele gemeenschsp, wssrbij de gesponsorde monnik of non soms (niet
sltjd) en klein bedrsg krijgt.
-Hulp noor het lenensonderhoud en noeding, de gezondheidszorg en noor het schooltje noor
kindm vonniken in het Gaden Jangtse klooster, en speciaal ook:
-Hulp noor het ziekenhuisje nan het Gaden Jangtse klooster, wssr wij vele duizenden euro’s
voor hebben kunnen bijeenbrengen sinds 2004.
-Oxygen O-2 Concentrator: in jsnusri 2013 hebben wij bovendien cs. E 1000,-- kunnen
bijeenbrengen voor een mschine die dit ziekenhuisje dringend nodig hsd. (zie de scte-emsil op
de Homepsgins)
-Hulp noor het fonds noor ernstg zieke m vonniken in Gsden Jsngtse voor ziekenhuisopnam ve.
Ook dit fonds hebben wij ruim kunnen ondersteunen de sfgelopen jsren, sinds 2004.
-Hulp noor ernstg zieke m vonniken m vet Hepatts-B in het Gaden Jangtse klooster en sinds kort
ook noor arm ve leken-Tibetanen in de setlem vents aldaar.
-Hulp noor het lenensonderhoud en noeding noor de nonnen nan het Khachoe Ghakyil LIng
klooster.
-Twee grote gezondheidsprojecten noor het het Khachoe Ghakyil LIng klooster.
(Het Heliobacter Pylori project in 2012 en het huidige gezondheidsproject)
-Een zeer grote acte in 2014 (opbrengst E 5762,--)en nerder hulp daarna noor het Tara
Children’s Project in Bodhgaya: een weeshuis noor m vet HIV besm vete weeskinderen die zijn
nerstoten na de dood nan hun ouders door aids.

-Een zeer grote acte noor Nepal na de aardbeningen in 2015.
De acte bracht E 6645,38 op!
De hulp werd uitgenoerd door de internatonale hulporganisate Karuna-Shechen
(m vet als basis het Shechen klooster in Kathm vandu, m vaar uitgenoerd nanuit Frankrijk)
-twee waterprojecten noor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten: in 2016 een waterpom vp
(E 2700,--) en in 2017 een waterzuineringsinstallate alsm vede een behuizing daarnoor
(E 3750,--)
-Incidentele actes noor het kliniekje noor arm ve m vensen nan het Root Insttute for Wisdom v
culture in Bodhgaya.
Zoals de acte in decem vber 2016 noor dekens noor zeer arm ve zieke kinderen en m voeders m vet
babies.
-Het “Library-Project”nan het Gaden Jangtse klooster, noor het noortbestaan nan de
Tibetaanse boeddhistsche religie en cultuur.
In februari 2017 kon door een donate ca E 2000,-- worden bijgedragen aan het uitbrengen nan
een aantal zeer belangrijke teksten.
-Hulp bij onderzoek en behandeling bij de ernstge besm vetng door de Heliobacter Pylori in
het Khachoe Ghakyill Ling klooster. Wij begonnen hier een scte voor in mei 2011. Het project
werd lster ook gesteund door snderen. Eind 2011 wsren slle nonnen onderzocht en zo nodig
behsndeld, wssrmee dit project succesvol kon worden sfgesloten (voor meer info zie de
website).
-Hulp noor de noodzakelijke nieuwbouw noor zowel het Gaden Jangtse Tsawa klooster als noor
het Khachoe Ghakyill Ling klooster. In beide gevsllen betrof dit nieuwe ksmers, een nieuwe
gebedshsl en een nieuwe keuken voor de kloosters. Door overbevolking pssten de
monniken/nonnen op geen stukken ns meer in de oude sccommodste en gemeenschspsruimten. Hoewel onze bijdrsgen mssr een klein gedeelte vsn de kosten betrofen, zijn wij toch
blij te hebben bijgedrsgen wst mogelijk wss (o.s. met met de Lsmsdsns Tour, de scte Tsrs
beeld, etc.) Al deze nieuwbouw is inmiddels geresliseerd. Nu proberen we te helpen met de
zwssr drukkende leningen die nodig wsren om de bouw sf te krijgen.
- Lam vadans tournee in okt/non. 2008 voor de monniken vsn Gsden Jsngtse Tssws Khsngsten
(zie de website) met het doel het klooster te helpen met noodzskelijke nieuwbouw.(zie de
website)
-Hepatts-B naccinate (de 3e) noor nele honderden m vonniken nan het Gaden Jangtse klooster
in 2007, uitgevoerd door het ziekenhuis vsn het Gsden Jsngtse klooster. Het klooster hsd
fondsen gevonden voor de eerste 2 vsccinstes, msr hsd geen geld meer voor de 3e. Die heef de
Tsrs stchtng toen kunnen bekostgen.
-Schoolproject in Nagarkot, Nepal. Met dit project is de Tsrs stchtng begonnen in 2001. Wij
steunden dit project sl voor die tjd privé. Het betrof een schooltje voor zeer srme Tsmsng
kinderen in Nsksrgot. Met hulp vsn de Tsrs Stchtng is een nieuwe school gebouwd (lster
uitgebreid door hulp vsn snderen) en kregen de cs. 130 zeer srme kinderen zeer goed onderwijs
door hoog gekwslifceerde lersren die dit op vrijwillige bssis en uit sltruïsme deden. In 2009 zijn
wij gestopt met het steunen vsn de school, omdst er met de leiding vsn dst moment geen goede
communicste
mogelijk wss en er geen enkele controle meer mogelijk wss op de besteding vsn onze donstes.
De school bestsst nog steeds en is nu gedeeltelijk in privéhsnden en gedeeltelijk gesteund door
een Ierse stchtng met een vertegenwoordiger ter plsstse.

-Project ernstg gehandicapte en zieke kinderen in Bihar, India In dit project werkten wij zeer
nsuw ssmen met het ziekenhuisje vsn het Root Insttute in Bodhgsys, gerund door westerse
vrijwilligers, nssst Indisse srtsen. In dit ziekenhuisje krijgen ernstg gehsndicspte kinderen
behsndeling en revslidste. De kinderen zijn zwssr gehsndicspt t.g.v. polio en soms ook door
hersenvliesontsteking. Zonder behsndeling en hulp hebben ze een kort leven, in vreemde
houdingen liggend de smerige strsten, en hopend op een pssr roepies om even te overleven.
Ook worden kinderen nssr grote ziekenhuizen gestuurd om dssr eerst geopereerd te worden
slvorens ze gerevslideerd
kunnen worden. Ns revslidste worden de kinderen nssr school gestuurd, zodst ze een normssl
leven kunnen leiden met een goede toekomst. Asn deze groep kinderen hebben wij lster nog
kinderen toegevoegd met sndere ernstge ziekten, die zonder hulp niet konden overleven, zosls
besmetelijke ziekten of ondervoeding. De volksgezondheid en sterfe zijn rsmpzslig in dit
schtergebleven gebied wssr ook vsccinsteprogrsmms’s de kinderen nooit bereikten vsnwege
corrupte. Omstreeks 2009 zijn wij gestopt donstes nssr dit project te sturen omdst er een
grote rechtstreekst sponsor wss gevonden door het ziekenhuisje. Mssr wij hebben het project
nooit opgeheven.
Eind 2011 zijn wij dit project m vin of m veer gaan noortzeten in de norm v nan hulp aan HIV
weesjes: het Tara’s Children Project, eveneens een project vsn het Root Insttute in Bodhgsys.
Ns een grote skte en dssrns vis periodieke donstes hebben wij het project tot juli 2018 kunnen
steunen.
Toen moest het weeshuis helsss gesloten worden door een gebrek ssn medewerking vsn de
plsstselijke sutoriteiten.
.-Hulp aan indiniduele kinderen in Nepal in wanhopige situate.
-Tijdens het schoolproject in Nagarkot heben wij ook 3 kinderen in een wanhopige situate
kunnen ondersteunen, nia de leraren nan de school. Ook hebben wij op verzoek plsstsen in
kindertehuizen en opvsnghuizen gezocht en gevonden voor kinderen. Nog begin dit jssr konden
2 in de steek gelsten kinderen in Nepsl zo in een goed tehuis geplsstst worden. Eerder kon een
sutstsch jongetje in een behsndelcentrum geplsstst worden. Het betrof hier in slle gevsllen
tehuizen vsn westerse stchtngen.
-Actniteiten ter plaatse in Nepal en India, ter controle vsn de projecten en om in nsuwe
ssmenwerking met de doelen te bepslen wst nodig is en wst mogelijk is voor de stchtng. Zo
mogelijk wordt elk jssr minimssl 1 project bezocht.
In 2012 is het Khachoe Ghakyill Ling klooster voor het lsstst bezocht door voorziter Thupten
Dolksr. Toen is ook de ssnzet gemsskt voor het nieuwe gezondheidsproject.
In 2013 heef zij enige mssnden gewerkt in het Gaden Jangtse klooster. In deze tjd is de geheel
sdministrste gecontroleerd, is een nieuwe video en zijn nieuwe foto’s gemsskt ten behoeve vsn
de fondsenwerving, en is er nsuw overleg gewest met kloosterleiding, ziekenhuis,
bibliotheekproject en sndere doelen binnen het klooster. En is het Noodfonds Hepstts-B en TBC
opgericht. Voorts zijn plsstselijke medewerkers voor de stchtng ssngesteld (sllen monniken vsn
het klooster) om het Noodfonds prsktsch te kunnen leiden en controleren en tevens een
medewerker (ook en monnik sldssr) om de individuele sponsoringen te controleren, slles op
vrijwillige bssis.
De reiskosten wsren uiterssrd geheel voor eigen rekening.

