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Voortgang van het project
Crew 2

Aankomst van Tara in het klooster tijdens de fieldtrip van crew 2

Crew 2 zijn vanaf begin maart bezig geweest om het onderzoek weer stap
verder te brengen. Gezamenlijk met Elly en haar broer Chris hebben ze
eind mei de reis naar India gemaakt om in het klooster testen te doen.
Met hard werken (vaak tot drie uur in de nacht) hebben ze een hele kamer
volledig geïsoleerd en geschilderd achter kunnen laten. Op het dak is een
daktuin gerealiseerd. (Het blijft wel spannend wat daar van overblijft.) Er
zijn met geavanceerde apparatuur vele metingen gedaan. Duidelijk is dat
het warmtelek heel groot is en vooral dakisolatie een groot effect heeft.
Willen jullie een beetje meegenieten dan kun je op de website van TDEF
een filmpje bekijken dat Chris heeft gemaakt van de school. De beelden
zijn gedurende de fieldtrip van crew 1 en crew 2 geschoten.
http://www.thedagpofund.org/nl/video-s

Gasten uit India: de Geshes en Abhishek in Nederland en Veneux

De geshes hebben genoten van hun bezoek

We hadden de eer de twee geshes van het Dagpo klooster die Nederland
bezochten mee te kunnen nemen naar de TU Delft. Daar was ook
Abhishek, de medewerker van het architecten bureau Karun Kumbera in
India. Hij kon voor ze vertalen.
Abhishek heeft zich een paar weken ingezet bij de TU Delft om crew 2 te
helpen met hun werk. Hij is later ook naar Veneux gereisd, waar we de
unieke gelegenheid hadden het project met Rinpochee, de geshes en
Abhishek door te kunnen spreken.

In de tuin van Ganden Ling in Veneux met Rinpochee in gesprek.

Eindpresentatie crew 2

Een toast voor de tentoonstelling op het goede einde

Woensdag 5 juli hebben de studenten van crew 2 hun eindresultaten
gepresenteerd in aanwezigheid van bestuursleden en medewerkers van
The Dagpo Educational Fund, Nicole Bodewes, docenten, ouders, vrienden
en twee studenten van crew 1. Daarna werd een tentoonstelling geopend
in de maquettehal van het gebouw. Voor TDEF was er een 880 pagina’s
tellend boek, een compleet naslagwerk met alle onderzoeken, suggesties
en conclusies.
De tentoonstelling is inmiddels overgebracht naar het centrum van
Kadam Chöling in Haarlem. Wie wil kan hem in de tempel bekijken.
Het vervolg
Wij zijn ons aan het beraden op de volgende stappen samen met het
architectenbureau in India, het bestuur van het klooster en uiteraard met
de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee.
Er ligt een voorstel van de studenten voor een herinrichting van de school
en een grotere medische post. We zijn heel zorgvuldig aan het kijken hoe
we de realisatie van een duurzame medische post voor Kaïs kunnen
integreren in de totale aanpak zodat we straks de 90.000 euro optimaal

kunnen inzetten voor het welzijn en het voortbestaan van het hele
klooster.

Acties
Gedane acties
Yoga & Mindfulness door Sandra van Nispen
Om een steentje bij te kunnen dragen aan het Kaïs-project heeft Sandra
drie inspirerende Yoga & Mindfulness evenementen georganiseerd.
Eén van de evenementen was een Mindfulness Inspiratiesessie. Het thema
deze avond was de kracht van (zelf)compassie en hoe houd je je
mindfulness vuurtje brandend.
In juni was er een stilte-ochtend, een heerlijke ochtend in stilte met yoga
en mindfulness in een mooie ruimte met uitzicht op het IJmeer.
De belangstelling voor alle workshops was groot, er zijn veel positieve en
enthousiaste reacties ontvangen. Er kon ruim €500,- worden overgemaakt
voor het project.
Omdat het zo succesvol was, heeft Sandra besloten op 16 september nog
een extra Yoga & Mindfulness stilte-ochtend voor het Kaïs-project te
organiseren. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden via
https://sandravannispen.nl/aanbod/mindfulness-kais-project-india/
Benefietlunch op zaterdag 10 juni
Het was een gezellige smakelijke lunch samengesteld door Hans Fuchs,
Inge Poluan, Elly Petta, Marjolein Hoogkamer, Wenny Go, Elly Hendriks en
anderen onder leiding van Annemieke Jansen. We konden na afloop € 550
euro storten.
Bijdrage Esther
Met een zeer geslaagde verkoop van verschillende spullen die onder
andere gegeven waren door Rinpochee heeft Esther ruim € 2000 euro op
kunnen halen.
Nieuwe acties
Huiskamerconcert in Amstelveen
In de steigers staat ook een huiskamerconcert bij Wim Mual en Nicole
Bodewes in Amstelveen op zondag 15 oktober van 14.00 – ong.17.00 uur.
De uitvoerende musici zijn o.a.: Wim Mual en Matti Mual, piano; Li Tho

Tjoa en Sietse van der Bom, viool. Wellicht gaan nog meer musici
deelnemen.
Meer informatie volgt binnenkort.
Verdere acties
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 met gebeden, muziek en maaltijd in Heiningen
Eind september was een dag gepland door Aldi Niemeijer in Heiningen
met gebeden, muziek en een heerlijke maaltijd. Maar zoals jullie inmiddels
weten komt Rinpochee het laatste weekend in september naar Haarlem.
Er wordt een nieuwe datum gezocht voor deze dag.

Het binnengekomen bedrag
De helft van het benodigde bedrag is bijeen. Daar zijn we heel blij mee.
Nu de krachten samen bundelen om de andere helft op te halen.
Zoals gezegd vele handen maken licht werk. Dus welke leuke activiteiten
zou jij kunnen organiseren in je buurt, op je werk, met je familie of
vrienden. Een idee is bijvoorbeeld als verjaardagscadeau een bijdrage voor
het project te vragen; zegeltjes te sparen bij de supermarkt en de
opbrengst doneren; je vrienden uitnodigen in je thuisrestaurant tegen een
donatie aan het project enzovoort.
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 te bereiken en de medische voorziening
voor monniken en omwonenden in een mooie, duurzaam verbouwde
dokterspost te realiseren.
Het bankrekeningnummer waarop je een bijdrage kunt storten:
Stichting Kadam Chöling (alleen voor dit project)
NL25TRIO 0338 4207 54 o.v.v. project gezondheidscentrum Kaïs

Tot slot
We hopen dat jullie met veel plezier al hebben of nog gaan bijdragen aan
dit bijzondere project van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee.
Rinpochee heeft door vreugdevolle volharding al zoveel voor elkaar
gekregen. Hoe mooi is het dat wij hem hierbij mogen steunen.
We wensen iedereen nog een fijne vakantietijd en een hele mooie
augustusmaand toe.
Hartelijke groet,
Elly Hendriks en Nicole Bodewes

