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Lieve dharma-vriend(inn)en en geïnteresseerden,
Met de komst van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee in het vooruitzicht willen we
jullie op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen van het project.
De teller staat inmiddels op € 18.320,-, een prachtig resultaat. Nu nog de
laatste € 12.000,- bijeenbrengen.

Tentoonstelling
De tentoonstelling van de studenten van de TU die een tijdje in het centrum
heeft gestaan is weer afgebroken. We hopen dat een aantal van jullie hem
heeft kunnen bekijken.
De tentoongestelde foto’s staan op 23 en 24 september in een doos in het
centrum. Je kunt deze meenemen. Een eventuele donatie kun je in de donatie
box voor het project doen.

Kalender
Het Dagpo Educational Fund heeft een prachtige boeddhistische kalender
gemaakt voor 2018. Naast de christelijke feestdagen staan er alle speciale

boeddhistische feestdagen in met uitleg. Eerwaarde Dagpo Rinpochee heeft
hiervoor de nodige informatie verstrekt en tevens een aantal foto’s gegeven.
Omdat er afbeeldingen van Boeddha’s en leraren in staan is, in overleg met
Rinpochee, besloten de kalender tegen kostprijs à € 6,00 aan te bieden.
Wat je meer wilt of kunt geven dàt komt ten goede aan het project. Er zijn 500
exemplaren. Iedereen wordt uitgenodigd te helpen de kalender te verkopen.
We hopen met een mooie opbrengst weer een stuk dichter bij het
eindresultaat te komen.

Naaiatelier Annemieke Jansen
Het naaiatelier van Annemieke heeft al veel voor het goede doel gemaakt en
verkocht. Je kunt nog steeds bij haar terecht voor o.a. mooie boekentasjes,
omslagen voor (gebeden)boeken, een hoesje voor je vajra & bel of

mandaladoeken. Wil je iets speciaals laten maken? Dat kan eventueel ook.
Hiervoor kun je haar bellen: 072-5127263 of mailen:
mailto:annemiekejansen2@upcmail.nl.

Dag in Heiningen
Eind september was een dag gepland door Aldi Niemeijer in Heiningen met
gebeden, muziek en een heerlijke maaltijd. Omdat Rinpochee dit weekend
lesgeeft in het centrum in Haarlem wordt deze dag verplaatst.
De datum is nog niet bekend.

Tot slot
Nog even samen de krachten bundelen om het resterende bedrag op te halen.
Misschien kun je ook iets organiseren in je buurt, op je werk of met je familie of
vrienden? Bedenk dat elke € 2 die wordt bijgedragen in feite € 3 is door de
ondersteuning van de Wilde Ganzen. Met enthousiaste volharding en positieve
motivatie is alles mogelijk. Dus ook om met elkaar dit bedrag bijeen te brengen
en de medische voorziening voor monniken en omwonenden in een mooie,
duurzaam verbouwde dokterspost te realiseren.
Hartelijke groet,
Elly Hendriks en Nicole Bodewes
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