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Voortgang van het project
Er wordt hard gewerkt aan de voortgang van het project. Crew 1, de
eerste groep studenten van de TU Delft, heeft op 4 februari in Veneux hun
onderzoeksresultaten aan Rinpochee gepresenteerd. Rinpochee ontving
twee indrukwekkende researchboeken, een designboek en een fotoboek.

Crew 2, een nieuwe groep studenten, is begin maart gestart met verder
onderzoek op basis van de eerder verkregen resultaten. Het is een

enthousiaste groep waarvan sommigen al bouwervaring hebben in landen
als Peru, Cambodja en India. Eind juni of de eerste week van juli gaan zij
hun resultaten presenteren.

Crew 2 krijgt een lezing over aardbevingsbestendig bouwen (zie rechtsboven hun werk een
mooie foto van Rinpoche, spontaan opgehangen).

Ontmoeting met Crew 2
Op 17 april hebben vertegenwoordigers van TDEF, Esther van Weelden en
Elly Hendriks, en Karun Kumbera, architect uit India, deze nieuwe groep
ontmoet. Karun heeft over zijn ervaringen verteld hoe moeilijk het is om in
ruraal India te bouwen en de studenten hebben vele vragen kunnen
stellen.
Veldtrip
De studenten reizen van 22 mei tot en met 30 mei op eigen kosten naar
het klooster in Kais. Twee docenten, Elly en haar broer Chris gaan mee als
begeleiders. Karun en Abhishek Holla, de twee Indiase architecten, zullen
ter plekke een intensieve workshop begeleiden waarin isolatiemateriaal
en meetapparatuur getest worden.
Vervolg van de plannen voor de dokterspost
Op basis van het onderzoek is in overleg met Rinpochee besloten om niet
te bouwen op het stukje grond voor het klooster. Het gevaar voor
landverschuivingen is er te groot en veiligheidsmaatregelen zijn erg
kostbaar. De medische post blijft dus op de huidige plaats en wordt
uitgebreid met de aangrenzende ruimtes, die totaal gerenoveerd moeten
worden. Er komen: een spreekkamer, wachtkamer, behandelkamer,

verblijf/woonruimte voor de dokter, sanitaire ruimte en eventueel ook
een ruimte voor een tandarts. In de dokterspost wordt tevens verwarming
gerealiseerd. Omdat renovatie net zo duur is als nieuwbouw blijft het
benodigde budget gelijk. In de renovatie worden uiteraard ook de
principes van duurzaamheid en ‘groene’ verwarming gevolgd.

Verslag Benefietconcert 26 maart
De eerste grote actie voor het project, het Benefietconcert in Zandvoort, is
geslaagd. Het weer was mooi, de muziek goed, de loterij vrolijk, het eten
lekker en de stemming prima.

Dat de tijden van het programma aangepast moesten worden vanwege
een hardloopwedstrijd in Zandvoort waardoor het verkeer werd
tegengehouden en dus ook de auto van de geluidsmannen, deed niets af
aan de pret.

We hebben een mooi bedrag van ruim 1800 euro opgehaald.
Daarvoor gaat onze speciale dank gaat uit naar de bands, Seven To Eleven
en de Celterics; de geluidsmannen, Sander Niemeijer en compagnon;
Hanneke van Paviljoen Jeroen en Chris en René Hendriks. Zij hebben
gezamenlijk deze fantastische actie mogelijk gemaakt.
En natuurlijk onze grote dank aan alle mensen die geld hebben
bijgedragen!

Nieuwe actie
Yoga & Mindfulness lessen door Sandra van Nispen
De wens én tevens actie van Sandra is door het organiseren van een
aantal Benefiet Yoga & Mindfulness activiteiten een steentje bij te dragen
aan dit mooie project en om iets terug te kunnen doen voor de
schitterende lessen die zij jarenlang in het klooster heeft mogen
ontvangen. Zij biedt onderstaande inspirerende Yoga & Mindfulness
workshops aan waarvan de totale opbrengst naar het project voor de
nieuwe dokterspost gaat:
1. Mindfulness Inspiratie Workshop - Thema (zelf) Compassie - 6 juni
Hoe houd je je mindfulness-vuurtje brandend?
Je hebt al ontdekt hoe waardevol mindfulness voor je is, toch kan het
lastig zijn een dagelijkse discipline vol te houden. Je agenda is vol en er
komt zoveel op je af, het raakt makkelijk ondergesneeuwd. Het is weer
tijd om het mindfulness-vuur op te stoken! Laat je inspireren in deze
workshop en leer er nieuwe dingen bij om je mindfulness beoefening
verder te ontwikkelen.
Dinsdag 6 juni • 19.00 - 21.30 uur
Kromme Waal 9, Amsterdam - Centrum
Bijdrage: een vrijwillige donatie voor het Kaïs project
2. Mindfulness Stilte ochtend - 17 juni
Een inspirerende ochtend op een prachtige locatie aan het Ijmeer, met
hatha-yoga, mindfulness beoefening en teaching; kwaliteitstijd om je
weer te verbinden met jezelf. Het thema van deze ochtend is (zelf)
Compassie. Laat je inspireren om stilte en alleen zijn weer de plek te
geven die het toekomt in je drukke bestaan. Het zal je verbazen hoeveel
dat je brengt en hoe krachtig het doorwerkt in je leven.

Zaterdag 17 juni • 10.00 - 13.00 uur
Naar Zee Yoga, Bert Haanstrakade 102, Amsterdam IJburg
Bijdrage: een vrijwillige donatie voor het Kaïs project
3. Yoga aan de Amstel - 3 juli
Yoga en mindfulness aan de Amstel. Een heerlijke avond met
mindfulness en hatha-yoga, waarbij je steeds wordt uitgenodigd mee te
doen vanuit je eigen ruimte.
Maandag 3 juli, 19.00 - 21.30 uur
Amstelplek, Amstel 87, Amsterdam
Bijdrage: een vrijwillige donatie voor het Kaïs project
Meer info over Sandra en haar werk op:
http://www.sandravannispen.nl

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:
annemiekejansen2@upcmail.nl.

Benefietlunch op zaterdag 10 juni
Op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni is er een lesweekend in het centrum
in Haarlem waarbij er onderricht wordt gegeven door twee Geshes uit
Dagpo Dratsang.
Tijdens dit weekend wordt op zaterdag 10 juni een lunch verzorgd en
aangeboden door een aantal leden onder leiding van Annemieke Jansen.
Je kunt hieraan deelnemen door middel van een bijdrage in de donatiebox voor het project.
In verband met de organisatie moet je je hiervoor aanmelden.
Voor meer informatie en aanmelden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPJsyUpC7bafmoYVEAC6S_sbOsNt-lXz4ECuv3SyVLjmx9A/viewform

Verkoop spullen
Esther van Weelden bereidt een verkoopdag voor op 25 juni in haar buurt.
Zij heeft hiervoor al spullen uit Annemieke’s naaiatelier en andere zaken.
Ze kan voor deze dag nog meer ‘koopwaar’ gebruiken.
Heb je nog (kleinere) goede spullen waar jij niets mee doet? Breng deze
dan naar het centrum in Haarlem en doe ze in de kartonnen doos die in de
buurt van de ingang staat. Wij zullen zorgen dat deze doos bij Esther komt.
De opbrengst van de spullen is natuurlijk voor het project!

Huiskamerconcert in Amstelveen
In de steigers staat ook een huiskamerconcert bij Wim Mual en Nicole
Bodewes in Amstelveen op zondag 10 september van 15.00 – ong.18.00
uur. De uitvoerende musici zijn: Wim Mual en Matti Mual, piano; Li Tho
Tjoa en Sietske van der Bom, viool, piano. Wellicht gaan nog meer musici
deelnemen.
Meer informatie volgt binnenkort.

Dag met gebeden, muziek en maaltijd in Heiningen
Eind september wordt er een dag aangeboden door Aldi Niemeijer in
Heiningen met gebeden, muziek en een heerlijke maaltijd. Datum en
definitief programma zijn nog niet bekend. Meer informatie volgt tevens
binnenkort.

Huidige stand
Op dit moment is er € 6.6 89,23 binnengekomen en er zijn nog enkele
bedragen onderweg. Dit is natuurlijk een fantastische start! Het
streefbedrag is € 30.500. We kunnen een rekensommetje maken: als
honderd mensen € 200 genereren is het streefbedrag al bijna behaald.
Vele handen maken licht werk en alle beetjes helpen. Dus bekijk eens wat
voor leuke activiteiten je zou 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 Kais

Tot slot
We hopen dat jullie met veel plezier kunnen 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.
Een hartelijke groet,
Elly Hendriks (pcghendriks@gmail.com)
Nicole Bodewes (06-1464 0872 / nbodewes@gmail.com)

