DUTCH FOUNDATION FOR LADAKHI NUNS ORGANISEERT

LADAKH FESTIVAL
24 oktober 2010
Nonnen in Ladakh WATERPROOF
11.00 Opening
11.05 Felix Meurders interviewt Aniek
Jaartsveld en Marlies Bosch
11.30 Myra de Rooy,
Vrouwen in Boeddha’s bergen
12.30 Lunch, verkoop stand
13.30 Nel de Jong, Tibetaanse geneeskunde
14.15 Film, Autumn in the Himalayas
van Malgorzata Skiba
15.15 Aniek Jaartsveld, vrijwilligerswerk
en verslag van ramp
16.00 Wilka Zelders, ‘De kunst van
coherente energie’
17.00 Film Ladakh 2010 en discussie
Doorlopend filmprogramma over Ladakh

18.00 Vegetarisch Benefietdiner
€ 27,50 Opgave via e-mail
Opbrengst Festival is voor restauratie en ‘waterproof
maken’ van nonnenkloosters na de ramp van 6 augustus.

Rosenstock-Huessy Huis
Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem
informa"e www.ladakhnuns.com
e-mail
info@ladakhnuns.com

Entree:
€ 7,50

Triodosbank 390100560
telefoon
0594-507407

Erica Terpstra,
beschermvrouwe DFLN
foto: A. de Groot

Geschiedenis Nonnen in Ladakh
Ladakh is een hooggebergtewoestijn in noordwest India. Velen kennen boeddhistische kloosters van monniken, minder bekend is dat er ook nonnen zijn.
Het was lang traditie dat er in een familie een zoon monnik werd, dat gaf
aanzien. Dat was niet het geval als een meisje non werd. Nonnen konden
geen gedegen religieuze opleiding volgen. Ze werden ingezet als hulp in de
huishouding, ze werkten voor monniken of zelfs in zware beroepen als wegarbeidster. De aanwas van nieuwe nonnen bleef achter bij die van monniken. In
1995 waren er slechts een paar honderd (vooral oudere) nonnen in Ladakh.
In dat jaar vond in Ladakh een conferentie plaats, georganiseerd door de
internationale organisatie van Boeddhistische vrouwen, Sakyadhita. Daarmee
ontstond er bewustzijn bij de lokale bevolking en bij de monniken. Het besef
groeide dat er iets moest veranderen aan de achtergestelde situatie van de
nonnen. De non en arts Dr. Tsering Palmo stichtte daarom in 1997 de Ladakh
Nuns Association. Zij kreeg steun vanuit Nederland (Stichting Chomo) en andere landen om te werken aan empowerment en de ontwikkeling van nonnen
in Ladakh.
In 2003 werd de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns opgericht om initiatieven
(zoals Ladakh Festivals) te ontplooien, die er op gericht zijn om de interesse
voor en kennis over de situatie van de nonnen in Ladakh te stimuleren. Daarnaast is het doel om financiële middelen te genereren om educatieve projecten te ondersteunen. Er is een groot aantal doelen bereikt zoals de bouw
van een klooster voor oudere nonnen. Daar is met behulp van Cordaid een
guesthouse (‘homestay with nuns’) bij gebouwd, waardoor inkomsten worden
geworven. Dit maakt de nonnen in toenemende mate zelfredzaam. Vanaf
2010 kunnen alle nonnenkloosters in Ladakh projectsubsidies aanvragen.

