Inleiding
Als alles voorspoedig verloopt, vliegt een jaar werkelijk zo snel voorbij dat het lijkt alsof het nog beginnen moet. In
deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van alle acviteiten van het afgelopen jaar.

De Postbank affaire
De Dutch Foundaon for Ladakhi Nuns hee het afgelopen jaar met sjgende verbazing gezien hoe mensen uit het
hele land betrokken raken bij de ontwikkelingen van de Tibetaanse nonnen in Ladakh. Een voorbeeld daarvan is de onverkwikkelijke zaak met de Postbank. Een van onze trouwe donateurs had, zoals reeds een aantal jaren, de ‘fooienpot’ (inclusief
de sponsoring van twee nonnen) een bedrag van € 1550,00 van hun camping ‘les Matherons’ in zuid west Frankrijk overgemaakt naar onze girorekening. Door het maken van een foutje bij het invullen van het bankrekening nummer kwam dat hele
bedrag terecht op de rekening van een meneer in den Haag, die ondanks vele aanmaningen en brieven categorisch weigert
het bedrag terug te betalen. We hebben echt van alles geprobeerd, maar de Postbank liet het afweten: het is niet hun verantwoordelijkheid. Totdat er een stuk in de Volkskrant verscheen over deze zaak. Spontaan kregen we gi en binnen, onder
de noemer “Haags geld”, en het totale bedrag daarvan is inmiddels € 1325,00. Mensen spraken hun vertrouwen uit in onze
schng, omdat we duidelijk kunnen maken dat er bij ons geen geld aan overhead wordt uitgegeven en dat alle vrijwilligers
en bestuursleden alle acviteiten op eigen kosten uitvoeren. We hebben inmiddels aangi e gedaan bij de polie en hopen
dat daar iets uitkomt. Als gevolg van deze zaak zal de DFLN een rekening openen bij de Triodos bank. Zodra dat een feit is, zullen we onze vaste sponsoren daarvan op de hoogte brengen, en het nieuwe rekening nummer op onze website vermelden.

Homestay en klooster in Nyerma
In Nyerma blijf je van de ene verbazing in de andere vallen. Toen ik eind juni vorig jaar vertrok stond het guesthouse
in de steigers en werd het klooster bewoond door 15 nonnen. Nu, een jaar later, was het guesthouse klaar en ingericht. Aniek
Jaartsveld en Josephien Budel, die al in mei naar Ladakh vlogen, hebben die maand gebruikt om de kamers in te richten en
schoon te maken. Dat betekende eindeloos inkopen doen, een van de kamers jdelijk als keuken inrichten, keukengerei aanschaffen, en De nonnen hielpen daarbij. Ze vonden het hele gebeuren spannend omdat ze niet precies wisten wat het inhield:
een guesthouse op hun terrein.
Inmiddels hee! het guesthouse “Tara” 5 maanden gedraaid en alle gasten waren zonder uitzondering enthousiast. We
hebben de hele zomer overal in Leh posters opgehangen. Vooral bij de pin automaat bleek dat goed te werken. Daar staan vaak
lange rijen mensen te wachten, met veel jd om alle aanplakbilje"en te lezen. De twee jongste nonnen, Dechen en Chamba
Lhamo, hebben samen een lokale bankrekening geopend, waarop ze in de loop van de zomer ruim 70.000 Roepees hebben kunnen storten. Dat is dik € 1000,00! Wij hebben dat bedrag aangevuld tot € 1500,00 zodat er voldoende op de bank staat om met
alle nonnen de winter door te komen.
De Rinpoche van Thiksey, onze bouwheer, hee! in juli en augustus de ‘dining hall’ van de nonnen aangepakt. Het lokaal,
dat vooral in de koude winter veel te groot bleek, is in tweeën gedeeld met een beweegbare wand, zodat de ruimte bij gelegenheid weer in een grote zaal veranderd kan worden. De vloer is geverfd, zodat er gedweild kan worden. In de keuken is een
aanrecht met tegels erop gekomen, de nonnen hoeven nu niet meer op hun knieën te koken, en de tegels zorgen ervoor dat
het aanrecht goed schoon gehouden kan worden. Dan zijn er twee badkamers gebouwd, met tegels en een wasbak. De nonnen konden zich in de oude badkamers (zonder glas of verwarming) in de winter (soms min 40 graden C!) niet wassen. Ook is
het bijgebouw bij het gastenverblijf afgebouwd: een slaapkamer voor de vrijwilliger(s), een eetkamer, keuken, en opbergruimte,
alsmede een mooie veranda waar ook gegeten kan worden. De gasten die volgend jaar de ‘homestay’ zullen bezoeken, worden
dan nog meer in de wa"en gelegd. Het blijkt nu al dat het complex met name geschikt is voor bijvoorbeeld retraites, meditaeve
workshops of kleine groepen (tot 12 mensen) die van een prachge omgeving, rust en ruimte willen genieten.
Essent en Green Choice, de electriciteitsleverancier van KPN hebben het klooster in Nyerma gesponsord voor de
aankoop van Solar lampen, die in de zomer voor de gasten worden gebruikt, en in de winter door de nonnen. Het bedrijf
organiseert binnenkort een sponsorloop, waarvan de opbrengst voor zonne-energie panelen is bestemd. Dat is een fantassch
resultaat, bewerkstelligd door Anneke van der Heide die bij Essent werkzaam is, en deze zomer eveneens gastvrouw in het
guesthouse is geweest. Ook Ellen Poelen en Menta Ach$enribbe hebben deze taak voor een jd op zich genomen. Vrienden
van Ellen brachten het bedrag van ruim € 400,00 bijeen waarvan de nonnen brandstof (hout en gedroogde koeienmest) voor de
winter hebben aangescha!. Dat is voldoende voor ongeveer een derde van wat er in een winter nodig is. De nonnen in Nyerma
willen zo vroeg mogelijk in het voorjaar groente verbouwen. Een deel van de opbrengst van oktober fesval gaat is bestemd voor
een kas. De vrouwen worden daardoor steeds meer selfsupporng. Zowel vrijwilligers als de gasten waren zonder uitzondering
uitermate enthousiast en hebben genoten van het contact met de nonnen. Sommige gasten lieten ruimharge donaes achter
voor de nonnen. Wij verwachten dat door deze opzet het klooster van Nyerma binnen vijf jaar ona%ankelijk van steun zal kunnen funconeren.

Ladakh Nuns Associaon (LNA)
Het gebouw van de LNA is enorm uitgebreid. De LNA is nu ook een officieel nonnenklooster, herbergt ruim twin g nonnen in allerlei lee!ijdsgroepen, die allemaal een opleiding
volgen. Dr Palmo is hard bezig met het zoeken van sponsoren voor de studie van deze nonnen,
zoals in de tradi e van Ladakh gebruikelijk is. Wij proberen de lijst met nonnen die daarvoor in aanmerking komen up to
date te houden. De negen nonnen die de opleiding voor tradi oneel Tibetaans arts hebben gevolgd, hebben de basis studie
daarvoor met goed gevolg afgesloten. De DFLN hee! de aanschaf van apparatuur waarmee de Tibetaanse medicijnen worden
gemaakt gesponsord en als de bouw van het hoofdgebouw is voltooid, zal begonnen worden het bijgebouw, waar de artsen
hun prak jk kunnen uitoefenen, af te bouwen. Het is de bedoeling dat zij in andere kloosters en gemeenschappen in Ladakh
en Zangskar hun beroep gaan uitoefenen.
De LNA hee! plannen gemaakt om het klooster nog verder uit te breiden. Daar zijn nog grote bedragen voor nodig.
Wij, als DFLN, zijn onder de indruk van het werk dat Dr Palmo en haar staf in de afgelopen der en jaar hee! verzet om de
posi e van nonnen in Ladakh te verbeteren. Mede door haar invloed en begeleiding zijn er nu ruim 1200 nonnen in Ladakh,
waarvan een groot deel nu ook een opleiding krijgt. Haar focus is om nonnen een maatschappelijke rol te laten spelen, en
hen financieel ona#ankelijk te maken. Gedurende de komende jaren zal de DFLN haar daarin, waar mogelijk, ondersteunen.

Fesval
Het fesval gebeuren spreidt zich uit over heel Nederland. In het afgelopen jaar vond een Ladakh Fesval plaats in
het Jan van Besouwhuis in Goirle. Een groot aantal mensen kwam naar de worskhops, lezingen en kristallen klankschalen
meditae, waarmee Giny ten Brummelhuis, onze voorzi er, inmiddels bekendheid hee! verworven. Natuurlijk is het bijeenbrengen van gelden voor de projecten die wij ondersteunen een van de doelen, maar niet minder belangrijk is dat wij door
middel van deze fesvals bekendheid willen geven aan het feit dat er in Ladakh Tibetaanse nonnen leven die ondersteuning
behoeven, die bezig zijn met een inhaalslag op hun mannelijke collega’s en daarin wonderwel lijken te slagen. Zoals het er nu
uitziet gaan de nonnen qua status en ontwikkeling de monniken inhalen.
Als gevolg van dit fesval werden Giny en Marlies uitgenodigd door de congregae van de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid in Tegelen, om een presentae te geven aan de commissie die subsidies toekent. Wij hebben de afgelopen
drie jaren van hen € 3000,00 per jaar ontvangen voor de bouw van het klooster in Nyerma. De zusters waren vooral onder
de indruk van de kristallen klankschalen meditae en hadden veel herkenning met de situae zoals die voor hen was in de
beginjaren van hun kloosterleven. We zijn voor volgend jaar maart opnieuw uitgenodigd voor deze presentae voor de Duitse
zusters van deze orde.
In het weekend van 25 en 26 oktober wordt een zesde Ladakh Fesval gehouden in Aldtsjerk, een prachg dorp in
de buurt van Dokkum. Het is het grootste fesval tot nu toe, met vele workhops, vertoning van drie documentaires, lezingen,
mantra zingen, optreden van een lokaal koor met Haiku’s, toneel, Tibetaanse dansen en yoga. Het geheel wordt gehouden
op drie locaes in de kern van het dorp, waarbij ook de Hervormde kerk gebruikt mag worden. Als afsluing van het fesval
wordt door een aantal jonge laureaten, muziektalenten uit het noorden, een benefietconcert georganiseerd. Van de opbrengst willen zij een jonge non de gelegenheid bieden om te studeren.
Tevens zijn er al plannen om het volgende fesval, in het voorjaar van 2009, in Zeeland te houden. Zo spreidt de DFLN en de
kennis over de nonnen in Ladakh zich als een inktvlek uit over Nederland. Er zijn ook al plannen voor een fesval in de buurt
van Gouda en wederom in Haarlem of omstreken.

Gephel Shadrubling Nunnery
Afgelopen zomer vonden belangrijke ontwikkelingen plaats in de plannen om in de toekomst een hogere opleiding
voor nonnen te realiseren. Zowel de LNA als de groep jonge nonnen van Gephel Shadrubling lopen rond met deze plannen.
Daar zijn natuurlijk grote bedragen mee gemoeid, maar belangrijker is het om dit stadium te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de twee iniaefnemers op welke vlakken zij samen kunnen werken. Daartoe is een grote vergadering uitgeroepen, waarbij de twee Geshes , besturen, en andere nonnen aanwezig waren. Het werd daar duidelijke dat de doestellingen
van de twee schngen afwijken van elkaar, maar elkaar juist daarom prachg aanvullen. Dr Palmo en de LNA wil de nonnen
een goede opleiding geven, zodat ze maatschappelijke funces kunnen verrichten. Daartoe is een goed beleidsplan opgesteld.
De Gephel groep wil een opleiding tot vrouwelijke Geshe-ma’s opzeen, in de tradie van de Gelukpa-richng (Yellow Hats
van de Dalai Lama) van het Boeddhisme. Ze zijn bereid van elkaars experse gebruik te gaan maken, naar elkaar te verwijzen, en waarschijnlijk ook samen bouwmaterialen aan te kopen. De Amerikaanse DZI foundaon hee zich eveneens bereid
verklaard om te parciperen in dit grote project, maar onze rol zal toch voornamelijk bestaan uit ondersteuning bij het zoeken
van subsidies en dergelijke. We zijn (nog!!) te klein om zulke grote projecten op eigen kracht uit te voeren.
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Het DFLN bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om lopende zaken door te nemen. Meestal is dat centraal gelegen in Amersfoort, maar de laatste keer was het in Brill, omdat we uitgebreid de jd wilden nemen om over een
aantal belangrijke onderwerpen van gedachten te wisselen. Het bestuur is enthousiast en zet zich in om, met respect voor de
cultuur en levenswijze van de nonnen in Ladakh, vorm te geven aan projecten die door hen bij ons worden aangedragen.
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In het voorjaar verzorgen wij weer een (financieel) jaarverslag. Meer informae en verslagen van met name Aniek
Jaartsveld en anderen vindt u op onze websiite. We danken iedereen die zich inzet, op welke wijze dan ook, om een bijdrage
te leveren aan het welzijn van Ladakhse nonnen. Of u nu een non sponsort, een kleine of grote donae doet: weet dat de
nonnen niet aflatend aan u denken, en voor uw welzijn bidden. We weten dat over niet al te lange jd de nonnen een mate
van ontwikkeling en zelfstandigheid bereikt zullen hebben, waardoor we overbodig zullen zijn. Dat is nog even niet het geval.
Op dit moment ligt onze prioriteit bij levensonderhoud, gezondheidsprojecten en onderwijs, en we hopen dat u ons daarbij
nog enige jd zult willen ondersteunen.
namens het bestuur, Marlies Bosch, secretaris DFLN
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