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Vrijwilligers
Ook dit jaar waren er in Nyerma voldoende vrijwilligers om het guesthouse te runnen. De non Chamba en de abdis Dechen
groeien beiden in hun aandeel in het leiden van het guesthouse. Af en toe koken ze voor de gasten, Chamba wast de lakens
in de nieuwe wasmachine, en ze hebben steeds intensiever contact met de gasten. Die zijn positief over de uitstraling van het
guesthouse, de rust, het eten en de mogelijkheid om in de ochtend aanwezig te kunnen zijn bij het gebed van de nonnen in
het klooster. Tijdens de ramp was het klooster in de hele omgeving de enige plek waar nog elektriciteit was, dit dankzij de
goed functionerende zonnepanelen die door Essent aan het klooster zijn geschonken! Het was voor Aniek de mogelijkheid
om haar telefoon op te laden, waardoor ze in contact kon blijven met de buitenwereld en Nederland!

Lunch dining hall met vrijwilligers		

Aniek met twee gasten

Bezoek toeristen aan het klooster			

Myra de Rooy bij een van de nonnen

Sponsoring
We zijn zeer dankbaar dat een groot aantal sponsors via de DFLN een non of een groep nonnen steunt en hen zo van een zekere toekomst verzekert. Daarnaast hebben donateurs financiële bijdragen gegeven zodat wij de projecten in Ladakh kunnen
blijven ondersteunen. Zoals we vorig jaar hebben gemeld is de DFLN voor de eerste keer ‘erfgename’ van een oudere dame
die het beste voorhad met de nonnen. Dit jaar kwam het bedrag van € 20.000 beschikbaar, waarmee we educatieve projecten
voor de nonnen kunnen ondersteunen. Uiteindelijk is het ons doel dat de nonnen in de toekomst op eigen kracht kunnen
leven.

Ladakh Festival in Haarlem
Anja Schutte en Paulina Hartman organiseerden voor de DFLN op 24 oktober het achtste Ladakh Festival. Dat vond dit jaar
plaats in Haarlem, op een prachtige locatie met als thema: Maak de nonnenkloosters ‘waterproof’. We vonden zowel Felix
Meurders (Kassa) als onze beschermvrouwe Erica Terpstra bereid om het festival op te luisteren met hun aanwezigheid.
(youtube: Ladakh Festival Haarlem 2010). Felix Meurders was in het oprichtingsjaar van de DFLN (2003) zelf in Ladakh. Hij
interviewde Marlies Bosch, Aniek Jaartsveld en Erica Terpstra. Hij vroeg: ‘Toen ik daar rondliep dacht ik dat er alleen maar
monniken waren. Heb ik dat verkeerd gezien?’ Ja dus, er zijn inmiddels ruim 1300 nonnen!
Ruim tachtig mensen waren aanwezig op dit festival, dat werd afgesloten met een benefietdiner. Het gevarieerde lezingenprogramma, onze verkoopstand en het diner brachten ruim € 2000 op voor de nonnenkloosters in Ladakh.
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Erica Terpstra en Felix Meurders

Zaal Ladakh Festival in Haarlem

met Marlies Bosch

met Aniek Jaartsveld

Tot slot
In het blad P!, uitgegeven door het NCDO en de Wilde Ganzen, staat een foto van Ladakhse nonnen die elkaars hoofd kaalscheren. Ook onze website staat daarbij vermeld. We hopen dat onze stichting daarmee bekender wordt bij een groter
publiek. Misschien is het mogelijk dat we aan dit blad in de toekomst een groter aandeel kunnen leveren over het werk van
de DFLN in Ladakh.
We wensen al onze sponsors, donateurs en geïnteresseerden een goed en gezond 2011 en danken hen voor alle steun.
Het bestuur,
Myra de Rooy, Marlies Bosch, Annet Stokroos, Aniek Jaartsveld en Maria van der Westen
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Inleiding
Het afgelopen jaar was voor de DFLN er een van uitersten: de spannende weken in Ladakh na de enorme natuurramp, naast
het succes van het achtste Ladakh Festival in Haarlem. We stellen u weer graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ramp in Ladakh
Het was slechts kort in het Nederlandse nieuws: de
natuurramp in Ladakh. Het werd gebracht alsof het in
Kashmir had plaatsgevonden. Slechts weinig Nederlanders weten dat ‘Jammu en Kashmir’ de naam is van de
deelstaat waarin Ladakh ligt en dat de Indus door dit
gebied stroomt. In de nacht van 5 op 6 augustus traden
na hevige regenval rivieren buiten hun oevers en modderstromen verwoestten alles wat ze op hun weg tegenkwamen. De ramp in Pakistan was van grotere omvang,
maar voor een relatief klein gebied als Ladakh was de
ramp met ruim 200 doden en meer dan 70 vermisten van
ongekende omvang. Het sloeg een groot gat in de lokale
gemeenschap en het zal jaren duren voordat de trauma’s
verwerkt zijn. De stad Leh werd zwaar getroffen, het
busstation en vele huizen werden door modderstromen
weggevaagd. Het ziekenhuis raakte ernstig beschadigd.
In veel dorpen in Ladakh, met name het dicht bij Leh
gelegen Choglamsar, eiste de ramp veel mensenlevens en
de materiële schade was enorm. Veel wegarbeiders, die
aan rivieroevers hun tenten hadden staan, zijn omgekomen. Dit betreft vooral arbeiders uit Nepal en Bihar
(India). Er zullen families zijn die vergeefs wachten op
de terugkeer van een familielid of vriend, daar deze niet
altijd geregistreerd staan als gastarbeider.

Steun
De LNA heeft, met hulp uit o.a. Australië, steun gevraagd bij diverse sponsoren. Die is goed op gang gekomen. Zo organiseert een reisbureau in 2011 een tour langs nonnenkloosters en een deel van de opbrengsten is voor de LNA. De LNA is
een traumaverwerkings-project voor slachtoffers aan het opzetten, waarvoor de DFLN een projectsubsidie van € 500 heeft
verstrekt, naast de € 2000 die wij voor herstelwerkzaamheden beschikbaar stelden. We kijken nog hoeveel schade er in
Nyerma is, zodat we daar een reservering voor kunnen maken. De Gephel-nonnen hadden weinig materiële schade, maar
hun meditatiecursus werd stopgezet omdat de meeste toeristen Ladakh na de ramp verlieten. Ter compensatie van gederfde
inkomsten ontvingen zij € 1000 van ons. Voor het Rizong-klooster hebben we eveneens een bedrag van € 1000 overgemaakt.
Deze financiële steun wordt direct op de plaatst van bestemming gebruikt.
De Gephel-nonnen kregen vlak na de ramp bezoek van Giselle Rondeltap uit den Haag. Zij was onder de indruk van wat de
nonnen in hun klooster voor elkaar krijgen en schonk een bedrag voor de aanleg van een waterpomp. De nonnen zijn dan
niet meer afhankelijk van trucks die water brengen, dat ze vervolgens met emmertjes naar hun klooster op de berg moeten
dragen.

Toekomst
Natuurlijk maakt het feit dat dergelijke natuurrampen nu ook in een woestijngebied als Ladakh plaatsvinden het noodzakelijk
dat de bevolking zich gaat bezinnen over hoe in de toekomst om te gaan met klimaatveranderingen.
De bouw van huizen in Ladakh, met leem, ongebakken stenen, daken van boomstammetjes en aarde, is geschikt voor een
droog klimaat, maar er moeten geen bakken water uit de hemel vallen. In het komend jaar zal een delegatie van de DFLN zich
ter plaatse met lokale (ecologische) bedrijven gaan beraden wat de beste oplossing zal zijn voor met name de daken van het
klooster in Nyerma en het guesthouse. Op onze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Vermist
Het was het een spannende tijd: er werden mensen vermist, zoals ons bestuurslid Maria van der Westen die op een trekking was
in het rampgebied. Aniek Jaartsveld, onze vrijwilligerscoördinator, die de gehele zomer in Ladakh verbleef, werd een spil in de
zoektocht naar vermiste Nederlanders. Uiteindelijk kwamen alle bekenden van de DFLN weer ‘boven water’! Echter, vele Ladakhi
moeten familieleden, vrienden en/of hun huis missen. Het was voor Aniek opvallend om de veerkracht van de Ladakhi van nabij
mee te maken: ‘Het was voor iedereen flink aanpakken en niet bij de pakken neerzitten. Ook de grote saamhorigheid was enorm
indrukwekkend.’
Na de ramp hadden we met verschillende nonnenkloosters overleg over welke ondersteuning er bij reparaties en wederopbouw nodig zijn. De gebouwen van de Ladakh Nuns Association hadden veel waterschade. Het klooster van de Gephel-nonnen
ontsprong de dans doordat vlak achter hun klooster een rotspartij de modderstroom tegenhield. In Nyerma spoelde alle verf van
de in de zomer geschilderde muren af en was er flinke lekkage. Gelukkig had Chamba, de jongste non in het klooster, de tegenwoordigheid van geest en het technische inzicht om direct pijpen op de daken van het klooster en het guesthouse aan te leggen,
waardoor het water kon wegstromen. We hoorden dat ook het nonnenklooster in Rizong veel schade heeft geleden door de
ramp. We stuurden alle kloosters een financiële ondersteuning om de eerste reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren.
Aniek en Dechen voor de dining hall Nyerma

Klooster Nyerma na de ramp

Nonnen maken een zandmandala

Zonnepanelen van Essent: enige plek met elektriciteit

Zandmandala
Een revolutionaire ontwikkeling is op gang gekomen voor de nonnen in Ladakh. Geen van hen is de kunst van het maken van
zandmandala’s meester, simpelweg omdat deze beoefening voor nonnen niet toegankelijk was. Nu hebben de Gephel-nonnen een leraar gevonden die hen een jaar lang dagelijks les geeft om deze kunst te leren beheersen. Zij zullen deze vaardigheid daarna overdragen aan hun medezusters in Ladakh. De DFLN heeft hen hiervoor een subsidie verstrekt.

Website
Onze website heeft een complete facelift ondergaan. Dankzij het bedrijf websoleil.nl, dat onze website onderhoudt als gift
aan de nonnen, ziet het er nu overzichtelijker uit en kunnen mensen sneller informatie vinden.
Zie: www.ladakhnuns.com

