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         ***********************************************************************************************************************************************    

Waar het hart vol van is loopt de pen van over….                                 

Boeddha Sakyamuni slaagde erin de eindeloze, onophoudelijke rondgang rondom het 

‘zelf’, het ‘ik’ te doorbreken toen hij de verlichting van de geest bereikte. Hij liet de 

cyclus van de verschillende vormen van lijden achter zich. Dit alles gebeurde 2600 jaar 

geleden, toen hij onder de Boddhi boom zat in Bodh Gaya, India. De zelfgerichte 

houding is diep in onze geest gegrift en zelfs als we denken dat we ‘goed bezig zijn’ zijn 

er vele subtiele sporen van zelfgerichtheid te vinden die leiden tot lijden.                      

Er zijn eigenlijk geen woorden voor, maar de Boeddha heeft het pad naar een verlichte, 

open houding onderwezen, aangeduid en geleefd.  Zijn volgelingen en ook latere grote 

meesters zijn in zijn voetsporen getreden en hebben ‘het pad van de Boeddha’  gevolgd 

en opgeschreven. Het pad is geen doctrine, geen godsdienst. Het is een aanduiding en 

iedereen moet zijn eigen weg zoeken. 

De Tibetaanse cultuur en literatuur is doordrenkt van dit alles. Alles werd vertaald, 

opgeschreven  en becommentarieerd door grote meesters . Het hele pad bleef in de Tibetaanse cultuur bewaard.  

Veel is sinds 1959 verloren gegaan door de vernietiging van Tibet en de Tibetaanse cultuur.  Dit erfgoed van de 

menselijke geest vraagt erom behouden te blijven, ook voor latere generaties! 

De hoog opgeleide Tibetaanse Nyingma leraar Tarthang Tulku is onze leraar. Hij is voornamelijk opgeleid in de oud-                    

ste lijn van overdracht in Tibet, die van de Nyingma. Hij woont in Amerika, in de buurt van San Francisco. In stilte, op                 

de achtergrond heeft hij deze queeste van schatbewaarder en verspreider op zich genomen. 

Hij heeft het Tibetan Aid Project (TAP) opgericht en een groot aantal 

andere Nyingma organisaties. Alle activiteiten zijn gericht op het 

behoud van het Pad van de Boeddha en de grote meesters. TAP heeft 

als speciale opdracht ervoor te zorgen dat de boeken vanuit Amerika 

naar India worden verscheept, in Bodh Gaya terechtkomen en uitge- 

reikt worden aan de Tibetaanse gemeenschap  tijdens de, sinds 1989 

jaarlijks gehouden, ‘World Peace Ceremony’ (Mönlam) in Bodh Gaya.  

Het gaat om duizenden boeken per jaar; de rekeningen zijn hoog. 

Toen TAP Nederland, in mei van dit jaar, haar halfjaarlijkse ‘paycheck’ 

met de donaties van donateurs uit Nederland naar TAP Amerika 

stuurde,  ontvingen we per kerende e-mail het bericht dat het bedrag 

meteen naar India was overgemaakt om de kosten van vrachtwagens 

van Calcutta naar Bodh Gaya voor de Mönlam 2015 te betalen! 

Veel Tibetaanse vluchtelingen wonen in Nepal. Er is van oudsher 

een diepe, spirituele band tussen beide landen en de ‘Buddhist Sacred 

Places’ in Nepal worden ook door veel Tibetanen bezocht. 

De recente aardbevingen in Nepal raakten alle Nyingma organisaties. 

Een dochter van Tarthang Tulku maakte het via de door haar geleide 

Nyingma organisatie mogelijk om transporten met hulpgoederen over 

de weg naar Kathmandu te sturen en geholpen door monniken op                                                                                          
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meer afgelegen plaatsen in Nepal te verspreiden. Medewerkers in Amerika, ook van TAP, maakten deze hulpverlening 

mogelijk. Ons Nyingma Centrum in Amsterdam organiseerde de financiële steun vanuit Nederland. 

Het Tibetan Aid Project Nederland heeft de afgelopen drie jaar de ‘Buddhist Power Places Pilgrimage’ (BPPP) naar                 

Nepal georganiseerd. De gebeurtenissen in Nepal raakten ons diep; het leed van de mensen en de grote beschadigingen 

van, zowel voor hun als voor ons, dierbare ‘Sacred Places’. Onze gids en gastheer in Nepal was gelukkig na een aantal da- 

gen telefonisch te bereiken; op straat, onder een tentdoek, in de regen. Zijn familie en iedereen die wij kennen, waren er 

nog. Zijn huis was niet beschadigd. Maar de ontreddering was in zijn stem te horen.                                                                                         

De situatie is inmiddels een stuk beter geworden. De reparaties zijn in volle gang.  

WE KUNNEN IN NOVEMBER NAAR NEPAL MET ONZE JAARLIJKSE BUDDHIST POWER PLACES PILGRIMAGE, 

DIE BEHALVE NAAR NEPAL DIT JAAR OOK NAAR TIBET GAAT!                                                                              

Bouddhanath Stupa in repair                                Swayambhu Stupa               Nuwakot Farm House                            Samye Monastery in Tibet 

                                                                     

Onze gids en gastheer in Nepal, Mr Mukunda Bista, schreef me op 17 juni j.l. het volgende over plaatsen in Nepal die                          

we bezoeken en andere geliefde plekken.:                                                                                                                                                                                                        

‘Slowly life is becoming normal in Kathmandu, especially in villages. The smiles in the faces are back despite the hard               

time they are facing. Yes, the earthquake had made lot of damages to historical monuments besides the private houses.    

The three Durbar squares are cleaned already and now open to tourists. Patan Durbar square did not have much                    

damage as compared to Kathmandu and Bhaktapur. Pashupati temple is ok. The monastery guest house in Boudhanath             

(P waar  wij overnachten) is also ok. All highways are open now. The highway to the China border is also open. 

Boudhanath Stupa is already being repaired. All houses around the Stupa are ok. Swayambhu Stupa is ok but one              

temple in the east and the monasteries in both sides along with private houses are damaged. Tatopani (P in de bergen)              

is badly damaged but some buildings are safe. Guests houses are also o.k. By November I think everything will be quite 

normal. Nuwakot Farm House is also damaged but they have already started repairing.’  

Op 30 juni schreef hij het volgende: 

‘You can convince interested people without any hesitation that Nepal is safe to travel and this time it is a good oppor -

tunity to experience the (Buddhist) culture in both Nepal and Tibet.  

Slowly the people are settling down. The most of the houses  that collapsed are the very old brick and mud houses. All 

strong modern buildings are safe. All hotels are functioning normally. Life has become normal as usual in Kathmandu 

valley. In remote villages also villagers are busy constructing their temporary houses.  

I hope more people will be interested to join this trip. Those who come longer can also visit the villages nearby to observe 

the life after earthquake.’ Einde citaten. 
 

HULP VOOR NEPAL IS OOK….. NAAR NEPAL TE GAAN!                                                                                                                       

Een grote zorg is dat de toeristen, reizigers en pelgrims wegblijven; het is hun belangrijkste bron van inkomsten. 

We nodigen jullie van harte uit voor de derde presentatie- en informatie bijeenkomst van de BPPP 2015 naar Nepal en 

Tibet in November 2015 – zie pagina 3                                                 

Laat ons via info@tibetan-aid.nl of telefonisch (020 6205207) weten of je nadere informatie  over de 

BPPP2015 wilt ontvangen.                                                                                                                                                                                                                   

Pauline Bonthuis, TAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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AANKONDIGING VAN DE AKTIVITEITEN VAN HET TIBETAN AID PROJECT IN 2015 

 

OP VRIJDAGMIDDAG 28 AUGUSTUS VAN 17.30 – 19.00 uur - 3e INFORMATIE BIJEENKOMST VAN DE                                   

BUDDHIST POWER PLACES PILGIMAGE 2015 NAAR NEPALen TIBET in November/December 2015, op de                   

1e etage van het Nyingma Centrum, met fotopresentatie. Deelnemers en belangstellenden zijn van harte welkom!                                                                                                                    

Van MAANDAG 16/11 TOT EN MET  DINSDAG 1/12 VINDT DE 4e’ BUDDHIST POWER PLACES PILGRIMAGE’ 

2015 NAAR NEPAL en TIBET PLAATS.                                                                                                                                             

Vertrek Amsterdam zondag 15/11, aankomst Kathmandu op zondag 16/11; Vertrek Kathmandu woensdag 2/12                                                                                                                                                        

aankomst Amsterdam donderdag 3/12. (onder voorbehoud) Het is mogelijk de reis uit te breiden met bv een trekking.                                              

Mr Mukunda Bista is onze gids en gastheer in Nepal. Hij regelt onze reis en verblijf in Tibet met een Tibetaanse collega.                      

Voor nadere informatie graag contact opnemen met Pauline Bonthuis: info@tibetan-aid.nl of T 020 62 05 207.   

                                                                                                                                                                                                                                              

CEREMONIËLE MEDICINE BUDDHA BEOEFENING OP DE ZONDAGMIDDAG                                                    

IN DE MEDITATIERUIMTE VAN HET NYINGMA CENTRUM  AMSTERDAM 

VAN 15.45 – 17.00 UUR 

OP 30 AUGUSTUS - 27 SEPTEMBER - 25 OKTOBER - 13 DECEMBER 2015  

Opgave vooraf is niet nodig, op tijd zijn is noodzakelijk.                                                                                                                                   

De deur is open vanaf 15.30 uur 

Voor het opzeggen van namen tijdens het reciteren van de Medicine Buddha Mantra 

vragen we een offergave van minimaal 8 euro voor het Tibetan Aid Project ten behoeve 

van het behoud van de kostbare Tibetaanse cultuur.                                                                    

Een  heilzame Medicine Buddha visualisatie maakt deel uit van de beoefening.                                                                                                                      

www.tibetan-aid.nl                                                             

Verkrijgbaar in de Lotus Design winkel van het Nyingma 

Centrum:  een grote gebedsvlag voor een donatie aan TAP van 88 

euro; een Witte Tara tsa tsa voor een donatie van 10 euro.                                                           

 

 

 

OP ZATERDAG 31 OKTOBER VIEREN WE IN HET NYINGMA CENTRUM VAN 

18.00 – 21.30 UUR                                                                                                                                           

HET 11E FEESTELIJKE BENEFIETDINER VOOR HET BEHOUD VAN DE 

TIBETAANSE CULTUUR MET STILLE VEILING en 

LEVENDE MUZIEK.                                                                                                                          

DE KOSTEN BEDRAGEN 55 EURO PER PERSOON.                                                                                                                    

TIJDIGE OPGAVE VOORAF IS NOODZAKELIJK.    

per e-mail: info@tibetan-aid.nl of T 020 62 05 207                     
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      JAARVERSLAG 2014                                                       

TIBETAN AID PROJECT 

 

Activiteitenverslag 2014                                                                      

 

 

 

 

Resultatenrekening in euros: 2014              2013                                                                          

Op 4 januari was er een 

fotopresentatie tijdens de Open 

Dag van het Nyingma Centrum (NC).                                                                                 

Van 23 januari tot 14 februari worden tijdens de 26e 

World Peace Ceremony/Mönlam in Bodh Gaya, India dui- 

zenden boeken uitgereikt aan Tibetaanse kloosterge- 

meenschappen, kloosterlingen en leken.                                                                                                                     

In februari knappen twee vrijwilligers op de 1e etage 

van het NC een muur op ten behoeve van de dia voor- 

stellingen van TAP.                                                                                                    

Op 7 maart presenteren we de foto’s van de Buddhist 

Power Places Pilgrimage (BPPP) 2013 en we kondigen 

de Buddhist Power Places Pilgrimage (BPPP) 2014 aan.                                                                                                       

Op 20 juni presenteren we de  diavoorstelling van de 

BPPP, ook ter inspiratie om mee te gaan.                                                                                     

In juli/augustus produceren we een 80 tal Witte Tara 

tsa tsa’s, te verkrijgen voor een donatie van 10 euro.                                                 

Op 29 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst met 

foto’s voor de BPPP2014 en vertoning ‘Light of the 

Valley’- een film over de Swayambhu Stupa in Nepal.                                                                                            

Op de Open Dag van het NC op 30 augustus presen- 

teert TAP zich met een foto presentatie.                                         

We maken in september een promotietour langs alle 

klassen van het NC om TAP te promoten.                                                                                                                                                                                                                                       

Op 15 november vindt in het NC het 10e feestelijke 

TAP diner plaats met sprankelende Keltische muziek.                                                                                                                                                                                                                                          

Van 9 tot 22 december vindt de inspirerende 3e BPP 

Pilgrimage naar Nepal plaats met 10 deelnemers.                                                                     

In maart 2014 ontvingen de donateurs: de  Losar brief,  

in augustus de Nieuwsbrief juli 2014 en in december 

de Nieuwsbrief december 2014.                                                                                                                                          

De Medicine Buddha Beoefening op zondagmiddag 

was op 9 feb., 6 april, 31 aug, 5 okt.,30 nov.                    

In 2014 voerden we drie websitewijzigingen uit: in 

januari, in juli en in september                                                                                           

Door het jaar heen versturen we vele e-mails, we 

hebben een jaarlijkse vergadering, er zijn vele over- 

legmomenten tussendoor. In mei en december 

verstuurden we onze halfjaarlijkse ‘money-order’ naar 

TAP Amerika met donaties uit Nederland. Er werd 

met smart naar uitgekeken!  

Donaties:                                                                         

Algemene donaties                       15.045               15.967 

Bijzondere eenmalige                     2.750                 3.750            

donaties/BPPP 13+14                                                                  

Donaties ter dekking kosten          1.853                   985                       

Benefietdiner+stille veiling            2.055                1.745                                                        

Totaal                                                  21.703                22.447 

Rente                                                    114                   168 

Totaal baten                                      21.817              22.615               

 

Bijdrage TAP USA                        17.100               23.000     

Eenmalige bijdrage TAP Dld.          500                  

Kosten fundraising                            974                    564                    
(Nieuwsbrieven, porti, drukwerk e.d.)                                                     

Website www.tibetan-aid.nl                       -                           -  

Bankkosten                                          333                   312                   

Kamer van Koophandel                      -                        -   

Fundraising dinner                            296                   408                   

Presentaties e.d.                                  145                     87                                                                             

Afschrijving beamer                            -                        75  

Reiskosten Amsterdam                     500                  

Overige kosten                                    137                   106                                                                     

Totaal Lasten                                    19.985              24.552             

Baten – Lasten                                  1.832                1.937-        

 Balans per 31 dec. in euros      2014              2013 

Banktegeoeden                                6.435                 4.603        

Totaal activa                                       6.435                4.603 

Kortlopende schuld                             -                        -  

Eigen vermogen 1 januari              4.603                6.540                

Resultaat verslagperiode                1.832                1.937-                               

Eigen vermogen 31 december       6.435                 4.603                   

Totaal Passiva                                    6.435                4.603  

De bestuursleden zijn onbezoldigd                                  

             WILT U TAP BLIJVEN 

STEUNEN  MET UW 

DONATIES?  
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