Festivals
We hebben in 2007 tweemaal een Ladakh Festival georganiseerd, eenmaal in Haarlem en eenmaal in Nijmegen, beide
keren was de toeloop overweldigend. Er is daardoor veel geld in de kas gevloeid o.a. door het heffen van entree. De festivals
werden afgesloten met een benefietdiner: een groot succes. Daarvoor hebben koks vrijwillig voor de mensen gekookt en dat
viel zeer in de smaak. De belangstelling voor de verschillende workshops was groot. De Tibetaanse arts Nel de Jong gaf in
Nijmegen een presentatie van haar werk. Zij is de enige Nederlandse Tibetaanse arts in ons land en kent Dr. Palmo van het
LNA van hun gezamenlijke studietijd in India.
Het festival in Nijmegen werd gehouden in het Jewel Heart Boeddhistisch Centrum, en was gecombineerd met een optreden
van een groep van 6 nonnen uit Kopan die een tournee door Nederland maakten om hun klooster uit te kunnen breiden.
Ean groep nonnen uit ladakh studeert in dit klooster. Wij willen de leiding van het Khachoe Ghakyil klooster in Kopan,
Lama Lhundrup vragen of een paar Ladakhse nonnen deel mogen nemen aan de opleiding om de traditionele dansen, gezangen en rituelen te leren, zodat zij die kennis en vaardigheden aan hun zusters in Ladakh kunnen overdragen. Misschien
kunnen ze dan ooit zelf een tournee door Europa maken.

Lezingen
In 2007 hebben verschillende bestuursleden diverse lezingen gehouden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op
het leven van de nonnen in Ladakh of reizen door Tibet en Ladakh. Op aanvraag verzorgen wij ook in 2008 lezingen en
PowerPoint presentaties over diverse thema’s.

Media
Het onderwerp “Ladakh” en vooral de situatie van nonnen daar is in 2007 aanleiding geweest tot diverse publicaties in de
media, meestal rondom de organisatie van een Ladakh Festival. Zo haalden we met het festival in Haarlem en in Nijmegen
een groot aantal regionale bladen. We staan open voor interviews om de specifieke situatie van Boeddhistische nonnen in
Ladakh toe te lichten. In 2006 en 2007 kwamen diverse filmcrews naar Ladakh om de nonnen in het Nyerma klooster te
filmen. Voor een Indische filmmaatschappij werd ook Dr Palmo geïnterviewd. Ook een bestuurslid werd voor die documentaire in Delhi geïnterviewd over het werk van de DFLN. Deze film werd in een korte versie vertoond op het Ladakh Festival
in Nijmegen en zal begin volgend jaar klaar zijn voor vertoning.

verkooptafel Festival

klankschalen concert Giny ten Brummelhuis

Plannen tijdens Nijmeegs festival

Amchi Nel de Jong

Bestuur

Het bestuur bestaat nu uit: Giny ten Brummelhuis: voorzitter, Annet Stokroos: penningmeester, Marlies Bosch: secretaris.
Myra de Rooy is vice-voorzitter en Aniek Jaartsveld coördinator voor vrijwilligers. Daarnaast heeft Joan Moonen de verkoop
van boeken, kaarten en andere producten op zich genomen. Samen vormen zij een sterk team met een enorme betrokkenheid met de nonnen in Ladakh. In Amerika hebben we ondersteuning van Joe Lea en Jessica Mack. (jessmack@gmail.com)
Jessica was dit jaar weer in Ladakh om de impact van het vorig jaar verschenen Tibetaanse boek ‘Healthy Body Healthy
Mind’ te bestuderen. Ons Duitse bestuurslid, Doris Eddelbüttel, woont inmiddels in een Boeddhistisch nonnenklooster in
Engeland en zij zorgt o.a. voor de vertaling van onze teksten voor de Duitse website. Zij was veelvuldig op bezoek in Ladakh.
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Dank

Natuurlijk danken we alle mensen die zich steeds opnieuw inzetten voor allerlei activiteiten (zoals de festivals) voor hun
betrokkenheid en steun. Bij ieder festival bieden mensen zich aan om in hun woonplaats een nieuw Ladakh Festival te
organiseren. Zo zal het eerste festival in 2008 waarschijnlijk in het zuiden van het land plaatsvinden, georganiseerd door drie
vrouwen die dit jaar Ladakh bezochten. Op die manier breidt de cirkel zich uit. Ook danken we alle mensen die de nonnen
financieel ondersteunen door middel van donaties en vaste sponsoring, al of niet via een notariële akte. Weet dat de nonnen
ons allen in hun dagelijkse gebeden meenemen.

Organisatie

Tot slot: We zijn bezig alle activiteiten van in onze stichting nog beter te stroomlijnen, te organiseren en te inventariseren.
Via de website houden we iedereen op de hoogte en als uw e-mail adres bij ons bekend is, krijgt u ook persoonlijk bericht.
Op aanvraag sturen we u graag ons financieel verslag (2006) toe.
November 2007.
Namens het bestuur: Marlies Bosch, secretaris DFLN (mar.bosch@yahoo.com)
Giro 9520647 t.n.v. Dutch Foundation for Ladakhi Nuns, Boornbergum

2007 nadert haar einde en voor het bestuur van de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns is het dan ook
tijd om verslag te doen van alle activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden. Dat doen we met veel
plezier, want 2007 is wederom een zeer vruchtbaar en productief jaar geweest.

Nyerma

Het nieuwe klooster in Nyerma is, onder leiding van de Rinpoche van het Thiksey klooster, enorm veranderd. De 15 kamers zijn nu klaar. Nyerma valt onder het Thikseyklooster en de grond is door de Rinpoche van dat klooster aan de nonnen
ter beschikking gesteld. Daarom speelt de Rinpoche een belangrijke rol bij het project. Er wonen nu 17 nonnen; er is plaats
voor 30 vrouwen. Omdat er (nog) geen onderwijs gegeven wordt is het voor de jonge generatie nog niet aantrekkelijk om
in het klooster te komen wonen. Daar komt volgend jaar verandering in, als we ons Onderwijs Fonds hebben gerealiseerd,
waaruit een onderwijskracht betaald zal gaan worden. Wel heeft het klooster een lokale vrouw in dienst, die dagelijks voor
de nonnen kookt. De nonnen willen erg graag een eigen koe, die voor de melkvoorziening gaat zorgen. Volgend jaar hopen
we die wens in te kunnen willigen.

Ladakh Nuns Association

De Ladakh Nuns Association heeft er met ondersteuning van de DFLN een verdieping bijgebouwd.
Dit omdat het nu ook een klooster is en er geen plaats meer was voor de ruim 20 nonnen die er wonen en
een opleiding volgen. Samen met een aantal vrouwen uit Australië en Thailand hebben we een paar beleidsdagen gehad
met de staf van de LNA, waarbij zowel de projecten, het lange termijn beleid, de financiële situatie en de taken van de staf
onder de loep werden genomen. Ook werd een boekje samengesteld over de tien jaar dat de LNA nu bestaat. De groep van
9 nonnen die voor Amchi (Tibetaans arts) studeren, maakt hun studie af in Leh, onder leiding van Dr Palmo en een ervaren
Tibetaanse arts. Zij leren o.a. Tibetaanse medicijnen maken. De nonnen huren apparatuur om de medicijnen te maken, en
hebben na het afstuderen voor hun eigen apotheek deze bijzondere apparaten zelf nodig. We willen proberen daar middelen
voor te zoeken.

Rinpoche Thiksey

Aniek Jaartsveld en Marlies Bosch hebben een bezoek gebracht aan de Rinpoche om met hem de plannen voor de nonnen
in Nyerma te bespreken. Daarbij is benadrukt en toegezegd dat de DFLN voor de eerste paar jaren het onderhoud van de
nonnen op zich neemt totdat het guesthouse haar vruchten af gaat werpen, zodat de nonnen daarvan kunnen leven. Ook is
de aanleg van een groentetuin aan de orde geweest evenals de inrichting van het guesthouse. Dat leverde soms hilarisch momenten op: wij drongen erop aan om ‘gaten’ in de planken van het bed te boren voor de nodige lucht. Dat is een in Ladakh
volstrekt onbekend fenomeen. Ook hebben beiden veel contact gehad met Tenzin, de secretaris van Rinpoche, die vloeiend
Engels spreekt en waarmee het dus gemakkelijk communiceren was. Voor het eerst bleek dat het hebben van een -lokalemobiele telefoon wel heel handig is: vaak worden in Ladakh afspraken op het laatste moment veranderd en daar konden
we nu telefonisch van op de hoogte worden gesteld.

Guesthouse

Deze zomer is als een wonder het guesthouse verrezen. Het is een prachtig gebouwtje, op een unieke locatie, met daarin 6
tweepersoonskamers met eigen badkamer en met een schitterend uitzicht. De Rinpoche had een voortvarende monnik als
opzichter aangesteld en in een maand tijd stond het gebouw er, en na nog een maand was het afgewerkt. Het gebouw heeft
een eigen watervoorziening, gewonnen uit een put. We hebben vervolgens de inrichting gekocht, zoals (goede!) matrassen,
lakens en slopen, dekens, gordijnen en vloerbedekking. De Rinpoche had timmerlieden in dienst genomen om het meubilair
(bedden, kasten, tafels en stoelen) te maken. We gaan volgend jaar met het runnen van het guesthouse van start en zoeken
mensen die dat op zich willen nemen.

Gephel Shadrubling Instituut
Aniek Jaartsveld en Marlies Bosch haden diverse gesprekken met de groep jonge nonnen die deze zomer het ‘Gephel
Shadrubling’ Instituut hebben opgericht. Deze groep bestaat uit 11 nonnen, die eerst in het Mahabodhi klooster woonden.
Daar is de basis gelegd voor hun gedegen opleiding. Echter, voor verdere studie moeten alle nonnen (en monniken) in Ladakh
naar andere universiteiten of opleidingen elders in India of Nepal: die bestaan niet in Ladakh. Het plan van deze groep nonnen is om in Ladakh een hogere opleiding te starten voor nonnen die verder willen studeren. Dat is dus beslist revolutionair te
noemen! Als zij zelf hun studie hebben afgerond, zullen zij de leraressen zijn. Vier van hen studeren in Kopan, Nepal, één non
in Zuid India en een in Dharamsala. Vijf nonnen volgen een opleiding aan het Central Institute for Buddhist Studies in Leh,
Ladakh waar ze les krijgen in Boeddhistische filosofie, Engels en o.a. traditioneel Tibetaanse houtsnijwerk en schilderkunst.
Ze houden veel contact met elkaar en zijn het erover eens dat een dergelijk instituut hoogst noodzakelijk is. Het wordt dan
mogelijk voor vele nonnen in Ladakh om een hogere opleiding te volgen, die tot nu toe alleen aan monniken is voorbehouden.
Bovendien: het klimaat in Ladakh is zo specifiek, dat de nonnen in het veel warmere zuiden en Nepal vaak ziek zijn omdat zij
dat klimaat slecht verdragen. Ook de LNA is van plan een hoger instituut in het leven te roepen, de beide initiatieven zijn aanvullend op elkaar: de LNA bouwt in Sabu een school tot de 13e klas, daarna kunnen nonnen die verder willen studeren naar
Phey, vlak achter Spituk, waar de Gephel Nonnen hun instituut zullen hebben. Natuurlijk is dit een meerjarenplan, waarvan
de financiering nog lang niet rond is. Wel hebben beide projecten al een stuk grond toegewezen gekregen waarop gebouwd kan
worden.

Aniek Jaartsveld

Allereerst: Aniek Jaartsveld, onze coördinator vrijwilligers, verbleef dit jaar 5 maanden in Ladakh. Haar bevindingen, ook
met vrijwilligers, leest u in haar eigen verslag. (op onze webiste)

Cordaid

Cordaid heeft dit jaar onze subsidie aanvraag voor het guesthouse afgewezen omdat hun criteria waren veranderd: er wordt
weinig of geen subsidie aan bouwprojecten meer verleend, maar ze zien het nut van ons werk terdege in en we kunnen voor
andere projecten subsidie aanvragen.

Giften

Ook in 2007 hebben we van diverse RK vrouwenkloosters gulle giften mogen ontvangen, uit solidariteit met de Boeddhistische nonnen in Ladakh. We zijn daar zeer dankbaar voor, dank zij deze giften zijn we in staat ons werk in Ladakh te doen.
Camping ‘les Matherons’ in Frankrijk, die ons als drie jaar hun ‘fooienpot’ schenkt, had daar dit jaar € 1250 in zitten! Ook
mochten we horen dat er voor het eerst iemand de DFLN in haar testament heeft laten opnemen omdat wij ons vooral voor
(oudere) nonnen inzetten en mensen zeker zijn dat hun donaties op de juiste plek terecht komen. Er zijn steeds meer mensen
die de studie van een non (of groep nonnen) sponsoren. Het feit dat onze sponsoren en donateurs weten dat er bij de DLFN
alleen (noodzakelijke) onkosten zoals voor de Bank en voor aankoop van Festival materialen (voor de verkoop) worden
gemaakt, en dat vrijwilligers en bestuur geen onkosten vergoeding krijgen, maakt dat steeds meer mensen ons ondersteunen.
We hebben geen strijkstok!

LNA nonnen op bezoek Spituk klooster

Boekhouding

Dit jaar hebben we voor het eerst een ‘professionele’ boekhouding in kunnen leveren bij de belastingdienst. We werken
nu met codes zodat alles veel overzichtelijker is. De jaarcijfers maken duidelijk dat we over 2006 rond de € 45000 hebben
‘omgezet’, waarvan een deel van Cordaid afkomstig was (€ 12.500,00), maar de rest toch echt van sponsoren, donateurs en
activiteiten.

Chomo

De stichting Chomo, die vele jaren actief was voor de nonnen in India, is halverwege dit jaar opgeheven en heeft haar restbedrag op de girorekening van de DFLN gestort, waarvoor onze dank. We hopen dat hun vaste groep geïnteresseerden en
donateurs de nonnen in Ladakh voortaan via de DFLN zullen willen ondersteunen.

