Losar-actie:
een waterpomp voor Tsawa Khangsten

het oude Tsawa Khangsten

Beste sponsor/belangstellende,
De Tara stichting werkt in India en Nepal en richt zich hoofdzakelijk
op het helpen van Tibetaanse vluchtelingen in nood en hun kloosters
en op het voortbestaan van de Tibetaans boeddhistische cultuur.
Door de nieuw opgerichte kloosters te helpen wordt een directe
bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de Tibetaans
boeddhistische cultuur, die in Tibet zelf al bijna verdwenen is.
Wij richten ons vooral op het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India en
op het Kopan nonnen klooster in Nepal.
Daarnaast hebben wij nu en dan, vaak op verzoek, acties voor kinderen
in nood.
In deze Losar maand, de maand van het Tibetaanse nieuwjaar, dat op 19
februari is begonnen, zijn alle acties meer dan honderdduizendmaal
krachtiger zijn. Met als hoogtepunt de Dag van de Wonderen op 5
maart.
In deze voorspoedige tijd willen wij graag uw aandacht vragen voor
onze waterpomp actie voor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten.
Het Tsawa Khangsten is een van de 12 kloosterhuizen van het Gaden
Jangtse klooster in Zuid-India en tevens het huis van Geshe Sonam
Gyaltsen.
Het is het grootste en armste kloosterhuis, met meer dan 500
monniken. Tsawa Khangsten ving niet alleen vele vluchtelingen
op, maar ook honderden zeer arme kinderen uit de grensstreken van
Tibet, omdat de ouders ze niet meer konden voeden.
Aanvankelijk waren er alleen veel kleine bouwvallige huisjes, waar de
regen overal doorheen lekte. 15 jaar geleden kwam op een andere plek
een nieuw groot woongebouw tot stand, waar nu honderden monniken
wonen: het nieuwe Tsawa Khangsten. Recent kwam daar ook een nieuw
gebouw met een gebedshal met kamers voor veel monniken.
Hoewel er dus al veel verbeterd is, is er nog veel nood. Zoals het
watertekort. Dit is het meest nijpend in het oude Tsawa Khangsten,
met de vele, eigenlijk onbewoonbare, kleine huisjes.
Er loopt een waterpijp naar het nieuwe Tsawa Khangsten dat aan de
overkant van de weg op een heel andere plek ligt. Maar door het trillen

van het verkeer en door regens gaan de buizen steeds stuk en zit heel
oud Tsawa Khangsten zonder water. Als ze wel water hebben zit nieuw
Tsawa Khangsten steeds zonder water, want de daar aanwezige
waterpompen kunnen niet beide delen van het Khangsten voorzien.
Een situatie die gevaarlijk is voor de vaak al wankele
gezondheidstoestand van de monniken.
De vluchtelingen en de gedumpte kinderen hebben vaak een slechte
gezondheid, en er bestaat ook nog een bijna epidemische vorm van
Hepatitis-B in het klooster die zeer veel monniken trof. Geen water
hebben is dan wel heel zorgelijk.

nog net zo een waterpomp is nodig

Daarom vragen wij uw hulp om het geld voor een extra waterpomp
bijeen te krijgen. Wanneer ooit later de bouwvallige huisjes vervangen
kunnen worden door een nieuw woongebouw, blijft de pomp
nodig!
De kosten zijn rond de E
1750,--. Wij hopen op uw steun!
Andere grote problemen voor Tsawa Khangsten zijn het verzorgen van
levensonderhoud en gezondheidszorg voor alle nieuwkomers, vooral de
honderden kinderen.
Het creëren van nieuwe plekken voor hen, en van nieuwe
gemeenschapsvoorzieningen, zorgde voor een bijna ondragelijke
schuldenlast.
Er moest veel geld geleend worden om de bouw af te krijgen van de
zeer noodzakelijke gebedshal (in de oude pasten maar ca. 200 van de
meer dan 500 monniken!) met kamers voor veel monniken.
U kunt Tsawa Khangsten ook helpen met een algemene donatie of
door een (kind)monnik te sponsoren.
Bijvoorbeeld een van de monnikjes hieronder.
Maar U kunt ook een monnik(je) uitzoeken op onze website

Phurpa Dorjee (T.K.234)
(T.K.100)

Pema Tashi (T.K.231)

Dawa Leki (T.K.238)

Khando Tsering (TK.237)

Wangyal

U kunt u donatie overmaken naar:
NL29ABNA0431292981
ten name van de Tara Stichting te Balkbrug.
IBAN-code: NL29ABNA0431292981
Swift-code: ABNANL2A
Uw gehele donatie wordt overgemaakt en is bovendien aftrekbaar van de
belasting!
De kosten van de stichting worden door bestuursleden prive betaald.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
Klik hier om naar onze website te gaan.

Nog wat resultaten van recente acties:
Het Kopan Nonnen Gezondheidsproject is een groot succes!
Tot nu toe kwam E 10.424,14 binnen.
Van dit bedrag houdt o.a. een vrouwelijke, Tibetaans sprekende dokter
spreekuur in het klooster en worden
3 nonnen opgeleid tot preventiewerkers/leraar Hygiene, om later les te
gaan geven in hun eigen klooster.
De actie voor de aidsweesjes in Bihar bracht E 4.542,-- op waarvan ca.
de helft periodiek is.
Het Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse verzorgde al de
behandeling van 11 ernstig zieke monniken
en 1 non en gaat nu ook samenwerken met de Tibetaanse geneeskundige
kliniek van het klooster om nog veel
meer ernstig zieke patienten, nu ook leken, te kunnen helpen met de
traditionele Tibetaanse geneeskunst.

Hartelijk dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Thupten Dolkar
voorzitter Tara stichting
Dit is een hyperlink...
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