
Verslag van uitgeoefende activiteiten:

-Algemene activiteiten
Zie voor onze doorlopende projecten hierboven bij Projecten in India en Nepal

-Speciale acties meestal met behulp van onze “actie-emails”

(waarvan een overzicht staat op onze Home-pagina).

Samenvattend kunnen wij noemen:

-Ca. 120 monniken en nonnen worden via de Tara stichting gesponsord.

Een aantal van de sponsoringen is individueel. Maar de meeste zijn collectief, d.w.z. bedoeld
voor het levensonderhoud van de hele gemeenschap, waarbij de gesponsorde monnik of
non soms (niet altijd) en klein bedrag krijgt.

Hulp voor het Gaden Jangtse klooster:

-voor het levensonderhoud en voeding, de gezondheidszorg en voor het schooltje voor
kindmonniken in het Gaden Jangtse klooster: doorlopende fondsenwerving

-voor het ziekenhuisje van het Gaden Jangtse klooster: doorlopende fondsenwerving

-voor het fonds voor ernstig zieke monniken in Gaden Jangtse voor ziekenhuis opnamen en
specialistische hulp: doorlopende fondsenwerving.

-Hepatitis-B vaccinatie voor vele honderden monniken van het Gaden Jangtse klooster in 
2007, uitgevoerd door het ziekenhuis van het Gaden Jangtse klooster. Het klooster had alleen
fondsen voor de eerste twee vaccinaties. De Tara stichting heeft de derde bekostigd.

-Lamadans Tour in Spanje (2008) voor fondsenwerving voor een nieuwe gebedshal 
en kamers voor de monniken.
De Tour bracht E 32.635,-- op (uit donaties en verkoop van meegenomen spullen)



-Actie Tara beeld (2008) voor beelden voor de nieuwe gebedshal (opbrengst 3822,51)

-Actie voor sponsors voor kindmonnikjes in 2012

-Doorgaande fondsenwervingen voor de nieuwbouw (tot 2012: nieuwbouw gerealiseerd)

-Actie voor monniken met Hepatitis-B in 2013

-Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse monniken, doorlopend project sinds 2013

-Bibliotheek project voor behoud en herdruk van Dharma teksten, met speciale donatie van
E 3000,--in 2017. Doorlopend project.

-Actie voor een Oxygen O-2 Concentrator van E 1000,--voor het kloosterziekenhuis in 2012
(de actie bracht E 1660,-- op)

-Actie voor Tsawa Khangsten voor hulp bij de hypotheekaflossing in 2014.
Doorlopend project

-Actie: E 2750 voor waterpomp voor Tsawa Khangsten in 2016

-Actie: E 3750,--voor waterzuiveringsinstallatie voor Tsawa Khangsten in 2017

-Actie hulp bij corona uitbraak in Gaden Jangtse klooster in september 2020, deze 
actie bracht ca E 9000,-- op.

-Meerdere incidentele acties voor behandeling en operaties van ernstig zieke monniken, tot
op heden

Hulp voor het Khachoe Ghakyill Ling nonnenklooster:

-voor het levensonderhoud en voeding voor de nonnen van het Khachoe Ghakyil 
LIng klooster: doorlopende fondsenwerving

-voor verbetering van de gezondheid van de nonnen dmv twee gezondheidsprojecten:

1-Actie Heliobacter Pylori besmetting in 2011 (afgesloten)
Bijna alle nonnen in het Khachoe Ghakyill Ling klooster waren besmet.
De actie bracht E 3452,50 op. De actie werd later ook gesteund door anderen.

Eind 2011 kon dit project succesvol worden afgesloten, alle nonnen waren onderzocht en 
alle besmette nonnen behandeld. Dit was ons eerste gezondheidsproject voor de nonnen.

2-Actie tweede gezondheidsproject voor Khachoe Ghakyill Ling in 
2013 (Opbrengst E 11.559,--) Is sinds 2013 een doorlopend project. 
Doelen:
-betaling van vrouwelijke, Tibetaans sprekende dokter voor spreekuren in het klooster



-financiële ondersteuning van ernstig zieke nonnen, aangewezen door het klooster
-benodigdheden en op termijn vervanging van het oude klooster kliniekje

-Fondsenwerving voor een nieuwe gebedshal en nieuwe woongebouwen voor de 
nonnen (tot 2016)

-Actie voor bouw van Stupa voor Khen Rinpoche Lama Lhundrup in 2012

-Meerdere acties voor individuele hulp aan ernstig zieke nonnen, tot op heden

Hulp aan kinderen in nood:

-School project in Nakargot, Nepal (2001-2009)

Met dit project is de Tara stichting begonnen in 2001. Wij steunden dit project al voor die tijd 
privé. Het betrof een schooltje voor zeer arme Tamang kinderen in Nagarkot. Met hulp van 
de Tara Stichting is een nieuwe school gebouwd (later uitgebreid door hulp van anderen) en 
kregen de ca. 130 zeer arme kinderen goed onderwijs van gekwalificeerde leraren die dit op 
vrijwillige basis deden. In 2009 moesten wij dit project stoppen na waarschuwingen van 
andere stichtingen over de schoolleiding en oneigenlijk gebruik van onze donaties. Het bleek 
niet mogelijk om dit recht te zetten, ondanks al onze pogingen hiertoe.

-Hulp aan individuele kinderen in Nepal in wanhopige situaties (2001-2009)

Tijdens het schoolproject in Nagarkot hebben wij ook 3 kinderen in wanhopige situaties 
kunnen helpen, via de leraren van de school. Ook hebben wij op verzoek plaatsen in 
kindertehuizen en opvanghuizen gezocht en gevonden voor kinderen. Een meisje dreigde 
verkocht te worden aan een mensenhandelaar. Eerder kon een onhandelbaar autistisch 
jongetje in een behandelcentrum geplaatst worden. Het betrof hier in alle gevallen 
tehuizen van westerse stichtingen.

-Project ernstig gehandicapte en zieke kinderen in Bihar, India (2003-2009)

In dit project werkten wij samen met het ziekenhuisje van het Root Institute in Bodhgaya, 
gerund door westerse vrijwilligers, naast een Indiase arts. In dit ziekenhuisje krijgen ernstig 
gehandicapte kinderen behandeling en revalidatie. De kinderen zijn zwaar gehandicapt t.g.v. 
polio en soms ook door hersenvliesontsteking. Omstreeks 2009 zijn wij gestopt donaties 
naar dit project te sturen omdat er een grote sponsor was gevonden door het ziekenhuisje.

- Actie voor het Tara’s Children Project van het Root Institute in Bodhgaya (2011-2018), een 
weeshuis voor verstoten weeskinderen met HIV waarvan de ouders overleden waren aan aids.
Het Root Institute verzocht de Tara stichting om financiële hulp voor het weeshuis.

De actie bracht E 5762,-- op en bleef een doorlopend project tot 2009, toen het project 
moest stoppen.



-Cerebral Palsy Project (2018-heden) van het Root Institute voor zwaar gehandicapte arme 
kinderen met cerebral palsy. En waarbij o.a. aan de moeders fysiotherapeutische 
oefeningen worden geleerd om de kinderen te helpen revalideren

-Maitreya School project van het Root Institute: school voor de armste kinderen (2018-
heden)

Acties voor noodsituaties:

-Actie hulp bij aardbeving in Nepal in 2015. (uitgevoerd door Karuna- Schechen).
De actie bracht E 6645,38 op

-Actie hulp aan dagloners families in corona-lockdown in Zuid-India (2020).
Bracht ca E 2000,-- op

-Actie hulp aan dagloners families in corona lockdown in Nepal (2020)
Bracht ruim E 8000,-- op

-Actie hulp bij corona uitbraak in Gaden Jangtse klooster (sept. 2020)
Bracht ca E 9000,-- op

-Actie dekens voor de allerarmsten in Bihar, (Losar 2021)
Bracht E 2500,-- op

Project-bezoek ter plaatse in Nepal en India,

ter controle van de projecten en om in nauwe samenwerking met de doelen te bepalen wat 
nodig is en wat mogelijk is voor de stichting. Zo mogelijk wordt elk jaar minimaal 1 project

bezocht door voorzitter Dolkar. De reiskosten zijn uiteraard geheel voor eigen rekening.

Informatie bij bijeenkomsten van geïnteresseerd publiek,

zoals in het Jewel Heart Centum in Nijmegen en in het Maitreya Instituut in Loenen.

Zie verder het overzicht van onze doorlopende projecten en van onze
acties (zowel afgesloten als nog lopende) op de Home pagina van www.tara-stichting.com
, alsmede de informatie op de website-pagina’s:

Stichting, Monniken in India, Nonnen in Nepal, en Kinderen in Bihar, 
voor onze overige activiteiten om donateurs en fondsen te vinden


