
Beste sponsors en donateurs van de 
Dutch Foundation for Ladakhi Nuns,

Wij hebben een aantal nieuwtjes en daarmee willen we 
niet wachten tot de volgende nieuwsbrief. Zo heeft de 
DFLN een nieuw logo en dat delen we graag met u.
Komende zomer gaan er weer enkele bestuursleden van 
de DFLN naar Ladakh, om met de drie door ons gesteun-
de nonnenkloosters te kijken hoe wij vanuit Nederland 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan het leven van 
de Ladakhi nonnen. Het is elk jaar stimulerend om te zien 
hoe de nonnen zich ontwikkelen en hoe zij stappen zetten 
op weg naar zelfredzaamheid. Zoals altijd maken wij die 
reis op eigen kosten. 
Een aantal van onze sponsors bracht een bezoek aan 
Ladakh en kon de non die zij of hij sponsort persoonlijk 
ontmoeten. Het mooiste is natuurlijk als iedereen die de 
nonnen en de DFLN een warm hart toedraagt zelf kan 
gaan zien hoe het met de nonnen gaat en wat wij met uw 
bijdrage doen. We begrijpen echter dat niet iedereen de 
verre reis kan maken. 

Om toch een indruk te krijgen, kunt u de film ‘Help de 
Dalai Lama komt langs’ bekijken, die wij tijdens het afge-
lopen Ladakh-festival vertoonden. 
Via https://youtube/C37_MsTn3sQ kunt u meegenieten 
van het bezoek dat de Dalai Lama in 2016 aan het non-
nenklooster in Nyerma bracht.

Daarnaast kunt u bij ons de op veel filmfestivals vertoon-
de documentaire ‘With Real Stars Above My Head’ van 
Alfredo Covelli bestellen. De film is in het Nederlands 
ondertiteld.

Deze bijzondere DVD kost 15 euro (exclusief verzend-
kosten). De opbrengsten zijn volledig voor de nonnen. De 
ontroerende, en soms hilarische, film geeft een prachtig 
beeld van het leven van de nonnen in Nyerma. 

Ook de film over het bezoek van de Dalai Lama aan Ne-
derland in 2014 is op dvd beschikbaar. U kunt deze dvd 
bij ons aanschaffen voor 10 euro (exclusief verzendkos-
ten).

Wilt u een of beide films bij ons bestellen dan kunt u 
via onze website www.ladakhnuns.com/contacten/joan-
moonen.html contact opnemen met Joan Moonen, die 
de verzending verzorgt. 

Tot slot zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die 
ons enthousiaste team wil komen versterken. 
De oprichtster van de DFLN, Marlies Bosch, is onze hui-
dige secretaris en zij wil o.a. meer tijd aan de PR van 
de stichting gaan besteden. Daarom komt haar bestuurs-
functie vrij. Als u hierbij niet meteen aan uzelf denkt, 
dan weet u misschien iemand in uw omgeving die be-
langstelling heeft. Wij horen graag van u.

Bedankt, ook namens de nonnen, voor uw steun.
Hartelijke groet,

Myra de Rooy
Marlies Bosch
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