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Tibet Charity’s formål
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dygtighed.
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Kalender

HH Dalai Lama
København 18. April 2011

Mindfulness - 7 Point Mind Training
kl.10:00 - 12:00

What Life is all About
kl. 13:30 - 15:30

Læs mere om besøget og om hvor du kan købe en af de
eftertragtede billetter på
www.dalailama.dk

Da Tibet Charity ikke er hovedarrangør ved dette besøg bedes
eventuelle spørgsmål sendes til  

info@dalailama.dk eller HHDL Hotline 7021 2138
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Kontoret informerer 

Ferie, årsskifte, donationer og betalingsservice
Kære medlem. 
Så skal vi snart have fat i kalenderly-
sene og det betyder samtidig at året 
går på held. I den forbindelse kan 
følgende oplysninger være relevante: 
Kontoret holder julelukket fra fredag 
den 24. december og frem til søndag 
den 2. januar 2011 – begge dage 
inklusive.

I forbindelse med årets afslutning 
skal jeg indberette medlemmers 
bidrag til Tibet Charity i år 2010 til 
Skat. For at jeg kan gøre det skal vi 
bruge dit cpr-nr. Hvis du er i tvivl om 
vi har dit cpr-nr. kan du enten sende 
eller maile det ind til os, eller du kan 
ringe til kontoret. Hvis du fik fradrag 
i 2009 for bidrag til Tibet Charity 
behøver du ikke kontakte os, da vi 
så allerede har dit cpr-nr.

Vi modtager sædvanligvis et stort 
antal donationer op til årsskiftet 

og det er vi utroligt glade for. De 
fleste donationer er uøremærkede 
og bestyrelsen kan derved fordele 
midlerne således de gør mest gavn 
for tibetanerne. Hvis du ønsker at 
din donation skal gå til et bestemt 
projektområde er du altid velkom-
men til at ringe til os, således at vi 
kan hjælpe med nyttig information.

Vi arbejder i øjeblikket på at opda-
tere vores regnskabssystem således 
at vi kan tilbyde betalingsservice til 
betaling af medlemskab og spon-
sorsager. Arbejdet skrider fremad 
men desværre er vi støt på nogle 
udfordringer der gør, at det har taget 
længere tid at implementere end 
først antaget. P.t. er vi næsten klar 
til at ordne betalingen af medlems-
kontingentet via betalingsservice. 
Du behøver derfor ikke at overføre 
penge til os for dit medlemskontin-

gent for 2011, men kan afvente at vi 
opkræver det via betalingsservice i 
foråret 2011. 

Betalingen af sponsorsager via 
betalingsservice kan vi ikke tilbyde 
lige nu. Denne løsning vil blive klar 
i første halvår af 2011, hvorefter vi 
løbende vil implementere det til alle 
vores sponsorsager. Hvis du har en 
sponsorsag ved os, vil du dog altid 
blive kontaktet af kontoret i god tid 
inden vi tilmelder din sag til beta-
lingsservice, således at du kan nå at 
afmelde eventuelle faste overførsler 
mm., samt få klarlagt hvor ofte du 
ønsker at betale til din sponsorsag.

God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen

Nis Borlund
Administrator, Tibet Charity

Vor administrator i København Nis 
Borlund har været på overarbejde i 
næsten 3 uger. De første seks dage 
i Katmandu i Nepal, hvor vores leder 
der, Jampa Thupten og Nis Borlund 
fik gennemgået og forbedret forret-
ningsgange og sponsorsager. Det 
var meget betryggende at se den 
orden og det overblik, de havde på 
kontoret.

Da elektricitet og internetadgang 
ikke er så stabilt i Katmandu, måtte 
Nis på ”sjove” tider finde en internet-
cafe for at kunne arbejde.

I Dharamsala blev tiden også 
udnyttet. Der var besøg hos mi-
nisterier og institutioner, hvortil vi 
sender sponsorpenge. Nemmere 
forretningsgange blev aftalt og de 
forskellige sponsorsager blev også 
her opdateret. Endvidere var vi ind 
imellem andre gøremål på heldags-
besøg i settlementet i Bir og kostsko-
len i Chundra samt på Norbulinga.

Hele vor forening kan kun have fordel 
af de gode bånd og venskaber, der er 
skabt mellem kontorlederne i hen-
holdsvis Nepal, Indien og Danmark.

Administrator på overarbejde
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Som så mange andre havde jeg 
flere gange set de små spændende 
annoncer indrykket af Samarkand 
forretningen.  Annoncer, som invite-
rede til koncert med den tibetanske 
kunstner Tenzin Gönpo.  Hver gang 
jeg har set en sådan annonce, er jeg 
stoppet op et øjeblik og har tænkt, 
at en dag måtte jeg undersøge, 
hvad  der egentlig gemmer sig bag 
annoncerne.

Ved et lykkeligt tilfælde løb jeg ind 
i Jane Eberlein, ejer af den even-
tyrlige Samarkand forretning på 
Østerbro. ( HYPERLINK http://www.
samarkand.dk www.samarkand.dk)  
Jane Eberlein har siden sin ungdom 
interesseret sig for Østens smukke 
håndværk, kultur, tradition og derfor 
også kunst og musik og har sam-
men med en god veninde Randi 
Patterson været sponsor for alle 
Tenzin Gönpo’s besøg i Danmark.  
Jane fortalte, at der denne gang 
ville blive to muligheder for at opleve 
Tenzin Gönpo, nemlig på Østerbro 
og i restaurant Himalaya. 

Så den 29. Oktober, en mørk og 
blæsende efterårsaften,  troppede 
jeg glad og forventningsfuld op i 
Zeichner & Wiinstedt forretningen 
med orientalske tæpper. Forretnin-
gen viste sig at være den ideelle 
kulisse for koncerten, omgivet som 

vi var af de smukkeste tæpper, an-
tikke buddhaer, røgelseslamper og 
anden parafernalia fra mange rejser 
til Asien.  En ægte kop tibetansk 
smør-te og lækre småkager fuld-
endte stemningen  og gjorde os klar 
til aftenens store oplevelse.

Tenzin Gönpo indledte koncerten 
med et ritual, en lang smuk drama-
tisk sang med tromme akkompagne-
ment, som traditionelt indleder alle 
koncerter i Tibet.  Naturen takkes for 
at tillade denne koncert og forsik-
res om, at kunstneren ikke ønsker 
at overgå naturen men tvært imod 
vil hylde naturen, himlen, fuglene, 
dyrene,  og markens blomster.

Koncerten fortsatte derefter med 
smukke sange, afvekslende med 
Tenzin Gönpas fortællinger og 
fortolkninger, så vi kunne følge med 
i sangenes handlinger. Den unge 
mand som synger til sin elskede og 
sammenligner hende med bjerge-
nes hvide sne, bækkenes blå vand, 
blomsternes røde silke og him-
melens uendelighed. Sagnet, som 
fortæller om den fremspringende 
kilde, hvis vand er så rent, at det gør 
mænds ånd hurtigere og kvinders 
teint mere glødende. Tempel san-
gen, som traditionelt ikke må være 
ledsaget af instrumenter., en hellig 
dans Tcham  fra den tidlige tibe-

tanske buddhismes fødsel i Riget i 
Sneen  omkring det 9.århundrede. 
Sange med den langhalsede luts ak-
kompagnement, fløjtespil på ”ling-
bou” så vi næsten kunne se fuglene 
over Himalayas tinder.  Felen, en 
piwang,  som oprindeligt er fremstil-
let af yakoksehorn, -ben og –hår  og 
hvis lyd  mindede om norsk spille-
mandsmusik.

Og hvem er så denne magiske 
musiker?  Tenzin Gönpo blev født 
i 1955 i det sydlige Tibet i Lhodrak 
provinsen, et område som fra gam-
mel tid har udvekslet både historie 
og kultur med grænselandet Indien.   
Kun 5 år gammel flygtede han sam-
men med sin mor over bjergene til 
Indien, hvor han i skolen i Dharam-
sala fik mulighed for at bygge videre 
på sin voksende interesse for dans 
og musik .  Skolen opsatte små 
syngespil og klassiske operaer og 
det den lille Tenzin  som ofte spil-
lede rollen som ”drillenisse”, viste sig 
at have talenter udover det vanlige.  
Så i løbet af få år blev han optaget i 
TIPA, Tibetan Institute for Performing 
Arts  den vidunderlige skole opret-
tet af Hans Hellighed Dalai Lama i 
Dharamsala.  Skolens og Instituttets 
formål er at arbejde for bevarelsen 
af tibetansk kultur og er det første in-
stitut  oprettet i Indien af den tibetan-

TENZIN GÖNPO
Hvem er egentlig denne Tenzin Gönpo – og hvorfor?

Tekst Lise Hjort, foto Charlotte Hammer 
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ske eksilregering.  Her bevares den 
tibetanske ”lhamo”  Tibets dramati-
ske og farverige Operatradition, her 
undervises i mange forskellige for-
mer for musikudøvelse, instrument-
fremstilling, danse, ballet, akrobatik, 
skønsang og opera. I skolens egne 
skrædderværksteder fremstilles der 
– og undervises der i fremstilling af 
de fantastiske og smukke oprinde-
lige kostumer.  Eleverne varetager 
ansvaret for udbredelse af kendska-
bet til denne side af tibetansk kultur 
ved at rejse ud og holde foredrag og 
give opvisninger og koncerter rundt 
om både i Indien og  i udlandet. 
Skolens elever var oprindeligt ude-
lukkende tibetanske børn, men i dag 
er elevgruppen åben også for andre 
talentfulde børn og unge.  Institut-
tet ligger et lille kvarters gang fra 
Mcleod Ganj og  kan besøges, ikke 
mindst i forbindelse med de mange 
koncerter og opvisninger på fest- og 
helligdage.

Men hvordan er denne Tenzin 
Gönpo så her denne aften på Øster-
bro?   Efter mange års undervisning 
på TIPA blev Tenzin i 1978 udnævnt 

til instruktør  og arbejdede derefter i 
de næste mange år med udbredel-
sen af alle de klassiske traditioner 
dels på skolen som instruktør, dels 
sammen med skolens kunstnere 
på rejser og tournéer  rundt om i 
verden.

I 1990  beslutter Tenzin Gönpo sig 
for at bo i Frankrig, et land han har 
fattet stor kærlighed til under sine 
mange besøg der , og et land der 
giver ham mulighed for at være nær-
mere den europæiske interesse for 
hans kunst. Herfra rejser han ud – 
og her har han med sin store viden 
været en kyndig rådgiver for f.eks. 
Martin Scorsese omkring filmen 
Kundun –  en rolle i filmen Syv år i 
Tibet,  af Jean Jacques Annaud faldt 
næsten naturligt også i Tenzin’s lod. 

Tenzin Gönpos evner indefor 
musik og dans, samt hans utrolige 
stemme  og ikke mindst hans evne 
til at formidle sin viden til tilhørerne 
gør ham til en meget efterspurgt 
kulturpersonlighed overalt i Europa, 
hvor han stadig bor med udgangs-
punkt fra sit hjem i Paris. Han 
optræder jævnligt ved store tibetan-

ske festivaler bl.a. med Yungchen 
Lhamo i marts 2010 i Paris, på 
Musée Guimet i Paris i maj 2010 og 
har optrådt som solist i den franske 
Troupe Zingaro i en periode på 3 år, 
i dennes Tibet inspirerende forestil-
ling, som turnerede verden over fra 
2003 til 2006.

I pausen fortæller Tenzin Gönpo 
mig, at han denne gang også afhol-
der koncert i restaurant Himalaya, 
hvor der i forbindelse med koncerten 
også serveres en festmiddag med 
8 traditionelle tibetanske retter. Afte-
nen var allerede udsolgt, så jeg må 
nøjes med at glæde mig til Tenzin 
næste besøg  i foråret omkring April-
festlighederne. 

Min aften i Tibet er ved at være 
forbi. Tenzin Gönpo slutter aftenen, 
som den begyndte: med en smuk 
tak til universet

Jeg siger også tak. Tak for en aften 
i selskab med et af verdens sjældne 
mennesker, en sand tibetansk 
kunstner med evner til både at for-
trylle og trylle, så jeg de sidste par 
timer gennem sangene, musikken, 
dansene og ikke mindst fortællinger 
har følt mig fysisk flyttet på i Sneens 
Rige blandt de blå Himalaya Bjerge. 

Oplysninger om Tenzin Gönpo’s 
næs te koncert i Danmark kan sø-
ges på  
http://www.samarkand.dk
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Det er både godt og ikke så godt at 
have succes, har vi måttet sande.  I 
det sidste år er der skrevet og talt så 
meget om vores dyrehospital, også 
i indiske aviser helt nede i Delhi og 
langt oppe i regeringsbyen Shimla, 
at det både har vakt beundring og 
misundelse.  Det har medført, at 
folk fra Shimla’s regering (Himachal 
Pradesh)mødte op i vores hus og 
krævede at blive del af dyrehospi-
talet ,og at det skulle bære deres 
navn.  Det er typisk her i Indien, at 
de ikke gider gøre noget ved de-
res problemer selv, og at de derpå 

hopper på andre projekter, når der 
er succes, for at tage hele æren og 
ofte med det resultat, at projektet 
går neden om, fordi der blandes så 
meget politik og personlig prestige i 
det, at det ikke kan overleve eller i al 
fald bliver dårligere.  Det blev derfor 
yderst vigtigt for os at undgå denne 
indblanding, men i begyndelsen blev 
vi truet med lukning, hvis vi ikke 
føjede os.  Vi kan igen takke vores 
Director’s enorme evne til diplomati 
og snoet forhandlingsgang, for han 
forklarede, at de måtte fremsætte 
deres forslag om samarbejde skrift-

ligt, men tydelig angivelse af hvad 
de ville yde og hvad de ville forlange 
af os, og dette måtte så til afstem-
ning i TC Board, som kan være 
meget vanskelig at kalde sammen.  
Indiske myndigheder hader at afgive 
løfter skriftligt, så alene det har for-
sinket sagen betragteligt, og imens 
har vi fået lovning på medlemskab 
af Animal Welfare Board of India, 
som er en selvstændig statsorgani-
sation i Delhi og Mumbai, og som 
helt overruler Shimlas lokale rege-
ring.  Det er selvfølgelig igen Direc-
tor’s fortjeneste. Nu er vi så frelst fra 

Rapport fra Indien
Af Gunvor Juul, efterår 2010
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både lukning og tvunget samarbejde 
med disse politikere.  Det var på 
et hængende hår, for de ville, at vi 
skulle skrive under på at sterilisere 
150 hunde pr. måned i de næste 4 
år, hvortil jeg bemærkede, at efter 
nogle få måneder ville der ikke være 
flere hunde at sterilisere, eftersom 
de opererede hunde ikke kunne 
levere flere hvalpe.  Det havde de 
øjensynligt ikke tænkt på, at det blev 
lidt sjovt at se deres ansigter.

Hvorom alting er, så er vi i godt 
humør over denne udgang på en ret 
så tricky sag.  Ydermere vil med-
lemskab af Animal Wellfare Board 
of India udløse stort tilskud, idet de 
betaler halvdelen af alle udgifter 
i forbindelse med sterilisation og 
rabies vaccination.  Det betyder til 
gengæld, at vi må købe et nyt kø-
leskab, da de betinger sig at kunne 
kontrollere antallet af sterelisationer 
ved at tælle de legemsdele, der er 
fjernet, og de skal opbevares i køl i 
flere måneder, indtil de kan komme.  
En noget bizar ordning, men sådan 

er det. Det betyder dog alt i alt, at 
vi med tilskud fra Brigitte Bardot og 
Animal Wellfare nærmest kan køre 
hospitalet uden udgifter fra Dk.

Hospitalet fungerer fortsat fint, vi 
har lige nu en engelsk dyrlæge, som 
opererer  sammen med vore vet 
nurser, Thucke og Tashi, og Animal 
Welfare Board har med glæde budt 
os velkommen med den bemærk-
ning, at der intet er at udsætte på 
denne den fineste klinik i hele In-
dien.  Vi tillader os at være lidt stolte.  
Vi er også i gang med et nyt tiltag, 
idet vi har 7 hvalpe på hospitalet 
nu, ganske yndige og snart sterili-
serede, og vi opsætter nu en plakat 
i McLeod med opråb til at hente en 
hvalp og give den et godt hjem.  Det 
er lidt spændende at se, om det 
også slår an.

Af rigtigt godt nyt kan nævnes, at 
Director selv har fået to donationer i 
hus:  Begge er på 5000,- euro. Den 
ene er til Old People’s Home i La-
dakh, og den anden har vi fået lov at 
anvende til administrationen herude, 

d.v.s. til lønninger eller lignende. Det 
er jo rigtigt fint, idet det letter vores 
gentagne udgiftsbyrde.

Det må også nævnes med store 
bogstaver, at Nis har udført et fan-
tastisk arbejde – også her i Dha-
ramsala.  Han har knoklet, og det er 
ikke meget af Indien han har set, for 
hans næse har konstant haft retning 
mod pc’en.  Møder med Men-Tsee-
Khang, Home Department, Edu-
cation Department og Religious 
Department har sikret en lettere 
forretningsgang, bl.a. er det blevet 
muligt at sende penge direkte over 
netbanken i stedet for de vanskelige 
checks, der tager måneder om at 
komme frem, med mindre de ganske 
enkelt bliver væk i den indiske post.  
Desuden borger de mange person-
lige kontakter for en mere effektiv 
forretningsgang fremover.  

Vi er blevet ganske sikre på og 
enige om, at sponsorsagerne fra 
Education og Men-Tsee-Khang 
skal ophøre, når de nuværende er 
løbet ud, for i Education udvælger 
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de udelukkende efter pointtal og 
skeler slet ikke til de økonomiske og 
sociale forhold, hvilket bevirker, at 
mange unge fra velhavende familier, 
der sagtens kan betale selv, allige-
vel stryger legaterne.  Og på Men-
Tsee-Khang er mange af børnene 
og de unge fra familier med to gode 
indtægter, og det er ikke ligefrem i 
overensstemmels med vore vedtæ-
ger at støtte denne gruppe.

Der er gode aftaler i stand med 
TCV, som vi også besøgte, og Nis 
har fået personlig kontakt, som skal 
sikre, at det går let i fremtiden.

Klinikken fungerer som altid – 
mange kommer hver dag, og jeg 
har delt min tid mellem patienter og 
undervisning af den nye home nurse 
klasse, som er virkelig dedikerede 
og ivrige efter at suge til sig.  Jeg har 
igen tilbragt to dage på Norbulingka 
med patienter fra morgen til aften, 
men da det var week-end, gik tiden 
ikke fra arbejdet her i huset.
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I dag har vi besøg af en engelsk 
gruppe, der drager rundt og under-
viser i First Aid, og her deltager alle 
i huset.

Anne har undervist i videregående 
zoneterapi og healingsmassage, og 
det har været et stort tilløbsstykke, 
som de gamle home nurser også fik 
lov at være med på.

Tenzin, Director’s kone underviser 
den nye klasse af home nurser i 
massage, og det er de meget glade 
for, da det er direkte anvendeligt 
ved deres besøg rundt om i hjem-
mene, og især de gamle krogede 
folk værdsætter behandlingen.  
Forleden måtte vi sende en gammel 
mand på hospitalet med en hernia 
på størrelse med en fodbold, og 
en af home nurserne rejste med til 
Chandigarh, hvor han skal passes 
på vores behandlingscenter Sangue 
Menla, men da hun ville rejse hjem 
igen, meddelte han, at han så ville 
kaste sig ud fra bjerget af despera-

tion.  Det viser vel deres popularitet, 
må jeg mene!

Det er jo et kæmpebeløb, der skal 
afleveres denne gang for at sikre, at 
huset kan fungere, eftersom vi sta-
dig ikke har fået den meget omtalte 
FCR (Foreign Currency Reception).  
Director har til hensigt at søge en 
midlertidig, og han er – af uransage-
lige årsager – ret sikker på at få den 
til 1. april.

Da den indiske administration og 
regering er tiltagende om sig med 
kontrol og retningslinjer, er det også 
stadigt vanskeligere at få så mange 
penge ud på et kort.  Men jeg er så 
heldig at jeg nu er blevet clearet på 
højeste sted, og det ser derfor ud til, 
at jeg kan få alle 18 lakh ud, inden 
jeg rejser.  Nis må forklare, hvorfor 
det er blevet så meget, for kun han 
har styr på alt dette.

Vi har haft møde med Sangye 
Menla og bestemt, at hele beløbet 
fra Birgitte Schultzer skal gå til dem, 

da vi stadig ikke får kvitteringer fra 
Tsering Dolkar (Tibetan Mother 
Theresa), som helt klart får støtte fra 
mange andre steder og ikke behøver 
os mere.  Desuden har vi gennem-
drøftet deres personale situation 
og fastslået, at de behøver at give 
løn for fremtiden, hvis stedet skal 
fungere, og derfor har vi besluttet 
at give yderligere 6000,- rupees 
om måneden, hvilket dækker deres 
faste udgifter, og så kan patientbe-
talingen dække de løbende udgifter, 
så der kommer ro og orden i sagen.  
De yder et fint og stort arbejde for 
de patienter, som vi sender på ho-
spitalerne i Chardigarh.  Og de har 
nu en ambulance til at transportere 
patienterne frem og tilbage (done-
ret af Østrig), så det betyder færre 
udgifter i transport og i sengedage 
på hospitalet.
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Vore dyrlæger og veterinær syge-
plejersker har en god ladvogn – 
doneret af Brigitte Bardot Fund til at 
transportere dyr til hospitalet - men 
da trafikken i området bliver tættere 
og parkeringsforholdene kaotiske, 
så er det meget upraktisk og dyrt 
at tage bilen, hvis man blot skal til 
apoteket for at købe medicin eller til 
dyrehandlen for at købe mad ind til 
pensionærerne.

Det vil spare tid og penge at have 
en motorcykel til hurtige nødvendige 
ærinder, og det vil desuden betyde, 
at vognen vil være til rådighed når 
der kommer akutopkald om at dyr er 
kørt ned eller en ko er ved at kælve 
men har vanskeligheder.

I den forbindelse er det måske på 
sin plads at fortælle, at vort hospital 
er blevet så berømt i hele Nordindien, 
at vi har fået tilbud om optagelse i 
det prestigefyldte Animal Wellfare 
Board of India, og endda er blevet 
betegnet den bedste dyreklinik i Hi-

machal Pradesh. Dette medlemskab 
vil forbedre vor stilling, idet AWBI 
er hævet op over delstats grænser 
og således sætter os fri af mulige 
politiske intriger og beslutninger fra 
delstatens side. Det giver en frihed 
til at handle efter vore egne regler og 

etiske krav, og det betyder samtidigt, 
at staten betaler halvdelen af vore 
medicin-udgifter til sterilisation og 
vaccination.
Den Danske Bank
Reg. Nr. 3140 
Kontonr. 3117 151 530 

Året efter den store flugt startede 
HH Dalai Lama’s ældste og for 
længst afdøde søster den skole, der 
skulle komme til at betyde mest for 
tibetansk uddannelse i eksil, og som 
har været af alt afgørende betydning 
for flere generationer af tibetanere, 
der nu sidder på de ledende poster 
i eksilregeringen og som lærere, 
sygeplejersker og institutionsledere 
i Indien og Nepal samt i udlandet. 
Næsten alle tibetanere, som jeg mø-
der i forbindelse med vores arbejde, 
er såkaldte eks-TCV, en betegnelse 
som de bærer med stolthed og i dyb 
taknemmelighed.

I rigtigt mange år har skolen på 
toppen af bjerget ved siden af Mc-
Leod Ganj været ledet af HH Dalai 
Lama’s anden søster, Jetsun Pema 
la, som af skolens mange elever 
betegnes Ama-la, vores moder. 
Hun har nu trukket sig tilbage til en 
fundraising position, hvilket betyder, 
at hun rejser rundt i verden i over 
halvdelen af året for at skaffe midler 

til den store institution, der har mere 
end 3500 elever og desuden er 
ansvarlig for sociale tiltag i Ladakh, 
f.eks. Old People’s Homes og klinik-
ker. TCV ledes nu af Tsewang Yeshi 
la, den mangeårige fortrolige og 
medansvarlige under Jetsun Pema 
la.

I anledning af jubilæet har 3.og 
4. klasserne udarbejdet en meget 
flot retrospektiv udstilling om TCV 
gennem årene og i alle settlements 
i Indien. Vi – d.v.s. Anne, Nis og jeg 
– var så heldige at være på besøg 
netop den dag, hvor udstillingen 
skulle åbne, og det kan nok være, at 
vi blev imponerede:

Der var billedmateriale, statistiske 
oversigter, historiske udredninger 
og tegninger, alt sammen i flotte 
farver og så gennemarbejdede, at 
det var vanskeligt for os at forstå, at 
tingene var lavet på kun en uge af 
børn på 9-10 år. Børnene optrådte i 
dagens anledning som undervisere, 
med pegepinde og generte smil, og 

de forsøgte sågar at forklare disse 
vanskelige sager på engelsk til ære 
for os tre. Vi kunne ikke undgå at 
trække paralleller til vor verden, og 
vi havde svært ved at forestille os 
vore egne børn på den alder skabe 
noget tilsvarende – alene af den 
grund, at vi og vore skoler ikke er 
så flittige til at bevare og undervise i 
vores kultur og fortid. Det er tydeligt, 
at de tibetanske børn, som lever 
på kostskolen og som for manges 
vedkommende ikke har forældre, be-
varer en identitet og føler en tryghed 
ved at tilhøre en så sammenhæn-
gende og levende kultur, som de er 
så velbevandrede i, at den viser sig 
på mange måder i deres dagligdag. 
Det var en ære at få lov til at åbne 
udstillingen ved at klippe silkesno-
ren, og det var hjertevarmende at se 
børnenes glæde og stolthed.

Vi ønsker TCV lykke til med de 
næste 50 år!

Gunver Juul

Jubilæum
50 år med skolen for de tibetanske flygtningebørn

Motorcykel til dyrehospitalet
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Samtidig med lignende arrangemen-
ter verden over blev ”World Rabies 
Day” den 28. september 2010 også 
markeret af Tibet Charity i Dharam-
sala.

Dagens hovedtaler var Dr. Ashwini 
Gupta, direktør for landbrugsdepar-
tementet i den indiske delstat Hi-
machal Pradesh, og Mr. Wangchuk 
Phosur fra den Central-Tibetanske 
Adminstrations sundhedsdeparte-
ment var æresgæst. Dagens arran-
gementer blev også overværet af 
lokale dyrlæger og dyrlægeassisten-
ter samt af et stort antal mennesker 
fra lokalsamfundet.

Tibet Charitys direktør, Mr. Tsering 
Thundup, fortalte om, hvordan TC’s 
dyrevelfærdssektion - TCACS – 
blev etableret og han beskrev også 
de forskellige programmer, som 
TCACS har sat i søen for at få styr 
på hundebestanden i området og for 
at kunne kontrollere udbredelsen af 
rabies og andre sygdomme blandt 
områdets herreløse hunde og katte. 
Han omtalte de programmer, som er 
sat i gang i forbindelse med World 
Rabies Day og som bl.a. består 
i massevaccination af regionens 
hunde. I det første år – 2008 – blev 
700 hunde vaccineret og sidste år 
var tallet 650. Mr. Tsering Thundup 
håber i år at kunne dække et større 
område og dermed flere hunde, så 
målet for 2010 er 1.000 vaccinatio-
ner. 

Mr. Tsering Thundup takkede Bri-
gitte Bardot Foundation i Frankrig for 
den økonomiske støtte uden hvilken 
vaccinationsprogrammet ikke ville 
være muligt. Mange andre af TCACS 
aktiviteter nyder også godt af støtten 
fra fondet.

TC’s direktør takkede ligeledes 
”Dyrenes SOS” i Danmark for øko-
nomisk bistand til forplejning og ind-
kvartering af de frivillige dyrlæger, 
hvilket giver dem mulighed for læn-
gerevarende ophold. Organisationen 
sender også et stort antal frivillige, 
som giver TCACS mulighed for at 
arrangere større lejre, hvor hundene 
kan blive undersøgt og vaccineret.

Mr. Tsering Thundup fortalte om 
den store rolle, som Gunver Juul fra 
Tibet Charity havde i forbindelse 
med etableringen af TCACS og om 
hendes efterfølgende engagement i 
sektionens fortsatte virke.

Han takkede delstatsadministra-
tionen - og ikke mindst landbrugs-
departementet – samt Dr. Arvind 
Sharma og holdet af lokale dyrlæger 
for deres løbende støtte. 

Sidst men ikke mindst takkede 
TC’s direktør også de mange frivil-
lige, som har deltaget i de forskellige 
programmer. 

Herefter talte dagens hovedtaler, 
Dr. Ashwini Gupta, som roste Tibet 
Charity for organisationens aktivi-
teter i forbindelse med reduktion 
af hundebestanden og initiativerne 

for at kontrollere sygdomme blandt 
hundene. Han forsikrede, at TCACS 
også fremover vil få al den nødven-
dig støtte fra departementets side. 
Dr. Gupta fortsatte sin tale med at 
beskrive de forskellige årsager og 
symptomer, der knytter sig til rabies, 
ligesom han også forklarede de 
nødvendige forholdsregler, som man 
må tage for at undgå dødsfald blandt 
mennesker som følge af bid fra 
hunde med rabies. 

Miss Tenzin Namzey, leder af TC’s 
sundhedssektion, forklarede ved 
hjælp af en powerpoint-præsenta-
tion forskellige ting, som man skal 
være opmærksom på i relation til 
sygdommen rabies.

Efter morgenens arrangement 
fulgte starten på det store vacci-
nations-program ved at dagens 
hovedtaler, Dr. Gupta, gav TC’s egen 
hund den første vaccination. Herefter 
begyndte de lokale dyrlæger med 
vaccinationerne og programmet, 
der løb over de næste 10 dage, var 
hermed skudt i gang.    

Når vaccinationsprogrammet er 
overstået, vil vi vende tilbage med 
en redegørelse for de opnåede 
resultater.

30. september 2010 

Nyheder  
fra Indien
af Ebbe Leithoff

World Rabies Day markeret i Dharamsala

Sund og rask Dharamsala gadehund  
med sine hvalpe
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Sponsorater
Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Hvis du ønsker at støt te en af disse sager, eller gerne vil høre om andre 
sager, bedes du venligst r inge ti l kontoret på tlf. nr. 39 56 08 48 - så sen-
der vi dig en personlig sponsorsag der kan opsiges med tre måneders 
varsel.

Dorjee Tsebhum
LE-0016: (600 kr. pr. kvartal)
Dorjee er 73 år og måtte flygte fra Tibet i 1962. Efter hans flugt tilsluttede han sig den 
tibetanske guerillabevægelse, men tog til Pokhara i 1974 for at arbejde som tæppe-
væver i Pokhara Handicraft Center. Han har nu nået en alder, hvor hans skrantende 
helbred ikke giver ham mulighed for at væve tæpper mere. Han lever derfor nu under 
kummerlige forhold og hans eneste indtægtskilde er at spinde garn, men også dette 
er svært for ham at opretholde grundet hans dårlige helbred. Dorjee vil derfor være 
meget taknemlig for støtte i hans sidste leveår.

Gonpo
LE-0029: (600 kr. pr. kvartal)
Gonpo deltog aktivt i kampene mod de kinesiske invasionsstyrker i 1959, men måtte 
resignere og flygtede til Tawang i Indien sammen med tusinde andre tibetanere. Der-
efter sluttede han sig til den tibetanske guerillabevægelse indtil 1974. Siden da har 
han beskæftiget sig med mange typer arbejde indenfor produktionen af tæpper, men 
da den tibetanske tæppeindustri klarede sig dårligere og dårligere fik han mindre 
og mindre arbejde. I dag står han derfor overfor store daglige problemer, da hans 
indkomst langt fra kan dække de mest basale dagligvarer, hvorfor han søger støtte 
fra en venlig sjæl.

Tsewang Tsedup
LE-0025: (600 kr. pr. kvartal)
Tsewang er i dag 67 år og fulgte oprindeligt med HH Dalai Lama, da han flygtede fra 
Tibet i 1959. Siden slog han sig ned i Nepal og sluttede sig til den tibetanske gueril-
labevægelse indtil denne blev opløst i 1974. Han blev derefter gift og har i dag 3 
børn. Igennem årene har Tsewang og hans kone arbejdet som daglejere i markerne 
omkring Mustang i Nepal, men nu er deres helbred så dårligt, at de ikke kan varetage 
dette arbejde længere. De har et lille jordlod med æbletræer, men udbyttet er meget 
uberegneligt og er helt afhængig af naturens luner. Indtjeningen fra salget af æbler 
står dog ikke mål med deres udgifter til bare de mest basale livsnødvendigheder. 
Tsewang søger derfor desperat støtte, så han og hans kone kan klare sig gennem 
deres sidste leveår.
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Tenzin Palden
CV-4418: (450 kr. pr. kvartal)
Palden er 16 år og er i gang med sit næstsidste år i grundskolen. Hans forældre blev 
skilt for nogle år siden og hans far har nægtet at støtte familien siden. Paldens mor 
har et lille jordlod, hvor hun producerer grøntsager, men det giver ikke nok til at hun 
kan blive ved med at betale for sønnens skolegang. Palden ønsker sig derfor meget 
en sponsor, så han kan fuldføre 11. og 12. klasse og derved have mulighed for vide-
reuddannelse og en lysere fremtid.

Tenzin Sonam
CV-4452: (450 kr. pr. kvartal)
Sonam er 16 år og går i 8. klasse. Han har fem søskende og han bor sammen med 
sin familie i Dharamsala, Indien. Det er kun hans far som arbejder, da hans mor har 
et meget dårligt helbred og for det meste af tiden må blive hjemme. Farens løn ræk-
ker dog ikke til at dække skoleudgifterne for alle børnene og Sonam ønsker derfor at 
finde en sponsor, således at han kan blive i skolen. Kun på den måde kan han på sigt 
hjælpe sine forældre og hans søskende.

Tsering Dorjee
CV-4449: (450 kr. pr. kvartal)
Dorjee er 18 år og efterlod sin familie og flygtede for nogle år siden fra Tibet. Ved at 
betale et anseeligt beløb lykkedes det ham at flygte under dække af, at han var sam-
men med en rejsende, der skulle til Nepal. I Nepal blev han overladt til tibetanernes 
modtagelsescenter i Kathmandu, som fik ham videre i sikkerhed i Indien. Her er han 
nu i gang med sit sidste år af grundskolen, men har desværre mistet sin sponsor. 
Han søger derfor desperat efter en ny og håber at kunne videreuddanne sig senere 
og på en eller anden måde hjælpe hans familie i Tibet.

Ngawang Tsephel
CV-4420: (450 kr. pr. kvartal)
Tsephel er 16 år og er i gang med sit sidste år af grundskolen. Han har fem søskende 
og hans forældre prøver at forsørge familien ved landbrug. Tsephels far har dog svæ-
rere og sværere ved at deltage i markarbejdet i takt med at han er blevet ældre og 
selvom begge forældre arbejder hårdt så slår indkomsten fra afgrøderne ikke til, så 
de kan dække skoleudgifterne til børnene. Tsephel ønsker inderligt at kunne fuldføre 
12. klasse, så han kan hjælpe forældrene og har derfor brug for en sponsor, der vil 
støtte ham det sidste år af hans skolegang.
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Projekt sponsorater
Gennem Tibet Charitys mangeårige 
arbejde med eksiltibetanere og 
eksilsamfundene, har vi fået en stor 
indsigt i og forståelse for de proble-
mer der påvirker eksiltibetanerne 
liv og velfærd. I takt med dette, er 
vores projektområder også vokset, 
og vi har i dag mange projekter 
kørende indenfor vores kerneområ-
der: uddannelse, sundhed & miljø, 
erhvervsfremme, socialområdet og 
Tibet. Du kan vælge at støtte pro-
jekter enten gennem øremærkede 
midler til specifikke projekter eller 
støtte et projektområde, hvorved vi 
vurderer hvor pengene gør mest 
gavn indenfor dette område.

Veterinærprojekt
Både i Indien og i Nepal er der ge-
nerelt store problemer med antallet 
af gadehunde og deres sundheds-
stiltand. Hunde er ofte forhutlede og 
lever under meget dårlige forhold og 
samtidig udgør de en stor sund-
hedsfare for mennesker, da de kan 
overføre rabies ved bid. Mange 
eksiltibetanere, især børn, bliver 
årligt smittet med rabies og dør af 
sygdommen. Disse problemer har 
TC, med stort succes, forsøgt at 
gøre noget ved. Med tilladelse fra 
HH Dalai Lama, startede vi i 2001 

vores hundeprojekt, der har til formål 
at sikre bedre dyrevelfærd, mind-
ske bestanden af gadehunde og 
stoppe overførslen af sygdomme fra 
hund til menneske. Projektet kører 
to behandlingsprogrammer: ABC 
(Animal Birth Control) og vaccination 
og startede som en mobil indsats, 
der tog ud til lokalsamfundene for 
at behandle hundene. Gennem TCs 
mobile klinikker, bliver hundredvis 
af gadehunde og andre syge hunde 
behandlet for diverse infektioner 
og sygdomme, og TCs medarbej-
dere og frivillige har formået både 
at mindske antallet af gadehunde, 
overførsel af smitsomme sygdomme 
fra hund til menneske, samt sikre 
bedre dyrevelfærd i mange lokal-
samfund. I dag er projektet vokset til 
også at indeholde en klinik og et ny-
ligt opført dyrehospital i Dharamsala 
(2009). Dyrehospitalet skal samtidig 
tage sig af de større dyrs velfærd, så 
som kvæg, bl.a. fordi de er enormt 
vigtige for eksiltibetanske bønders 
overlevelse. Syge og døde dyr re-
sulterer i, at bønderne mister deres 
vigtigste indtægtskilde og derved 
deres eksistensgrundlag. Samtidig 
udgør kvæg, der er smittet med 
Tuberkulose (TB), en sundhedsfare 
for mennesker, da TB overføres fra 
kvæg til menneske gennem mælken.

TC ønsker at fortsætte og udvide 
veterinær projektet, da der stadig er 
et stort fremtidigt behov at dække, 
og vi mangler løbende midler til 
indkøb af sterilt udstyr, medicin, 
uddannelse og vedligeholdelse af 
bygninger. Derudover er der på 
klinikken og hospitalet ansat dyr-
lægeassistenter, hvis aflønning TC 
også søger at få dækket gennem 
personsponsorater. Det koster ca. 
2500,- kr. pr. assistent i kvartalet. 
Det er også muligt for dyrlæger at 
rejse til Indien for at arbejde frivilligt 
for projektet.

Børnehaver
I mange af de tibetanske bosættel-
ser er der børnehaver, der er præget 
af manglende finansiering og derved 
er misligholdt, underbemandede 
og dårligt fungerende. Mange af 
børnehaverne er i så dårlig stand, at 
de sanitære forhold er direkte sund-
hedsskadelige for børnene og der 
mangler ofte basis inventar så som 
stole og madrasser. Legetøj er ofte 
ikke eksisterende. TC og partnere 
støtter driften af flere børnehaver i 
både Indien og Nepal, hvilket har 
ført til, at der er sket tydelige forbed-
ringer i forhold til børnene trivsel og 
sundhed. TC ønsker at vedligeholde 
driften af børnehaverne og samtidig 

af Krestina Africa

fortsat fra forrige nummer

Sponsorprojekter
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yde bistand til endnu flere. Derfor 
søger vi interne sponsorater til dæk-
ning af lønninger og uddannelse af 
pædagoger, og projektsponsorater 
til at dække omkostninger i forbin-
delse med istandsættelser og sikring 
af den fremtidige drift.

Ungdomscentre
I de tibetanske bosættelser er 
kårene trange og mulighederne få 
og derfor er det et stort behov for at 
aktivere de unge, så de ikke drukner 
i håbløshed, men i stedet gennem 
læring kan se en positiv fremtid for 
dem selv og deres nærmeste. I TCs 
ungdomscenter i Jorpati (Tibet Cha-
rity Youth Center) i Nepal, undervi-
ses de unge i forskellige færdighe-
der så som computerlære, engelsk, 
madlavning og syning og siden 2000 
har ca. 1300 elever deltaget i kurser 
på centret. At deltage i kurser og 
tilegne sig kvalifikationer på centret 
har båret frugt for mange unge og 
en del af de unge har brugt deres 
kvalifikationer til at få job eller starte 
deres egen virksomhed. 

Centret udbyder også fritidstilbud, 
hvor de unge kan spille basketball 
eller lære om tibetansk kunst, kultur 
og musik. Centret udfører en vigtig 
funktion for mange unge i Jorpati 
og har stor succes med at holde de 

unge væk fra gaden og ballade, men 
i stedet skabe fællesskab og håb for 
en bedre fremtid. Centret drives af 
TC og derfor har vi løbende brug for 
støtte til at dække lønninger (skræd-
der, computerlærer og engelsklæ-
rere), husleje, nye computere, 
materialer etc.

Miljø og økologi
Den tibetanske eksilregering be-
sluttede i 2000 at det tibetanske 
eksilsamfund skal være økologisk 
og selvforsynende. Dette har vi i 
TC taget til os og har flere projekter 
kørende. På nogle af de skoler hvor 
TC kører køkkenhaveprojekter, er TC 
også begyndt at udbrede viden om 
EM (Effective Micro-organism) og 
uddanne børn og unge i økologisk 
dyrkning gennem EM metoder. EM 
er mikroorganismer der forarbejder 
affald kontinuerligt og på den måde 
nedbrydes affald på en økologisk 
forsvarlig måde, hvorved miljøet 
og landbrugsjorden holdes ren og 
frugtbar. På skolerne står TC for at 
uddanne EM ingeniører, hvis opgave 
er at udbrede viden om EM dyrkning 
i deres lokalområder.

Derudover forsøger TC også at 
udbrede viden om EM til landmæn-
dene gennem en EM demonstra-
tions haver i bl.a. Nelamangala i 

Sydindien. Målet er at flere og flere 
af bosættelserne skal gå over til at 
bruge EM både for miljøets skyld, 
men også for produktiviteten.

På længere sigt er det TCs mål-
sætning at udbrede både konventio-
nelle økologiske og EM projekter til 
skoler, klostre og tibetanske bosæt-
telser og vi har derfor brug for midler 
til at den fortsatte drift og udvikling 
at projekterne. Bæredygtighed og 
erhvervsfremme
På længere sigt er oprettelsen af 
erhvervsfremmende initiativer og 
projekter essentielle for at gøre de 
eksiltibetanske bosættelser bære-
dygtige. Mange tibetanere har ikke 
adgang til hverken uddannelse eller 
arbejde og for at bevare de eksiltibe-
tanske samfund i Indien og Nepal er 
det vigtigt, at der bliver rettet fokus 
på bæredygtighed. Derfor skal der 
investeres i erhvervsfremmende 
projekter lokalt, så tibetanerne bl.a. 
kan få kompetencer indenfor hånd-
værksfagene, markedsføring og 
produktion. En viden de kan bruge 
til at starte egne forretninger eller 
få arbejde i små eller større eks-
portorienterede virksomheder. For 
at skabe trygge og gunstige ram-
mer for et bæredygtigt erhvervsliv i 
bosættelserne er det TCs vision at 
åbne et erhvervsfremmecenter, hvor 

Sponsorprojekter
-indblik og overblik



16

tibetanere der ønsker at skabe deres 
egen forretning/virksomhed kan 
få juridisk, økonomisk og moralsk 
rådgivning og støtte. Dette projekt 
er forholdsvist udgiftstungt og det er 
desværre endnu ikke lykkedes os 
at rejse de nødvendige økonomiske 
midler, som det kræver at starte og 
drive dette projekt.

Desuden ønsker TC at skabe 
forbindelse mellem danske virk-
somheder og samarbejdspartnere i 
Indien og Nepal, med henblik på at 
danske virksomheder kan producere 
deres varer i Indien eller Nepal, og 
derved skabe flere arbejdspladser til 
tibetanerne.

Projekter i Tibet
Da Tibet, og adgangen til Tibet, er 
stærkt præget af forholdet til Kina, 
har det været meget svært at starte 
og drive projekter inde i Tibet. Siden 
2007 har TC dog i samarbejde med 
den kinesiske ambassade i Dan-
mark og den tibetanske organisation 
Kham Khambo Association i Tibet, 
haft et projekt kørende med fokus 
på uddannelse. Et generelt problem 
for de Tibetanske skoler er, at der 
mangler både fag- og skønlitterære 
bøger på modersmålet, hvilket gør 
det svært for eleverne at udvikle 
deres læsefærdigheder. Dette har 

TC adresseret gennem udgivelse 
af 7000 eksemplarer af H.C. An-
dersens eventyr om Tommelise på 
tibetansk. Børnebøgerne er blevet 
distribueret til udvalgte skoler i Ti-
bet, men det er langt fra alle skoler 
der har fået adgang til bøgerne. 

Der er yderligere oversat 5 andre 
eventyr af H.C. Andersen og vo-
res ønske er at disse oversættelse 
også skal udgives og distribueres 
til skoler, således at alle tibetanske 
skoler har ca.10 eksemplarer hver. 
TC søger derfor hele tiden midler til 
dette projekt og vi mangler at rejse 
penge til trykning af 5 oplag af hver 
7000 eksemplarer, med en omkost-
ning på 100.000,- kr. per oplag.

Derudover har TC et pilotprojekt 
på tegnebrættet som også relaterer 
sig til modersmålsundervisning. TC 
ønsker at oprette 10 skolebiblioteker 
i Batang provinsen, Østtibet, med 
fag- og skønlitterære bøger på tibe-
tansk, sådan at de tibetanske sko-
lebørn kan blive undervist på deres 
modersmål. Dette projekt er dog pt. 
sat på stand-by, da det i øjeblikket 
ikke er muligt at holde i kontakt med 
samarbejdspartnere i Tibet og sikre 
brugen af de økonomiske midler, da 
grænserne til Tibet er lukkede og al 
kontakt afbrudt. TC håber at situatio-
nen ændres snart, så vi kan komme 

videre med pilot projektet.
Du kan få mere information om 

de nævnte projekter og vores øvrige 
igangværende projekter ved enten at 
ringe eller skrive til os, eller på TCs 
hjemmeside: www.tibetcharity.dk

Da TCs omkostninger til at formid-
le alle former for sponsorater er støt 
stigende i takt med at vi administrere 
flere og flere sager og projekter, har 
vi set os nødsaget til at fratrække et 
administrationsgebyr på 7 % på alle 
projekt og gave sponsorater. TC for-
midler stadig ubeskåret alle person- 
og interne sponsorater videre til de 
tibetanske modtagere.

Umærkede sponsorater
Tibet Charity modtager gerne 

umærkede sponsorater dvs. midler 
som ikke er øremærkede til be-
stemte personer eller formål. Da vi 
løbende mangler midler til at vare-
tage tibetaneres velfærd, uddan-
nelse eller sundhed, mangler penge 
til sikringen af projekters drift og 
udvikling eller har akutte fondsbe-
hov der ikke indgår i de almindelige 
sponsorater, er vi meget taknemme-
lige for at få umærkede sponsorater. 
Disse midler giver vores kompetente 
medarbejdere mulighed for at yde 
hurtig bistand og bruge pengene der 
hvor behovet er størst.
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Alle hunderacer siges at have en 
legende og tibetaneren har da også 
sin: For mere end 2000 år siden 
opdrættede munkene i et ensomt 
beliggende kloster i Den glemte Dal 
– Shangri La – denne helt særlige 
hund: 1/3 hund, 1/3 kat, 1/3 men-
neske. Hundene blev betragtet som 
hellige og lykkebringende.

Man kunne ikke købe en tibeta-
ner. Man kunne kun få en foræret. 
Omrejsende lamaer fik ind i mellem 
en tibetaner med sig som beskytter 
og vejviser og for at bringe held, fred 
og lykke til deres klostre.

Man kunne også – som påskøn-
nelse for en helt særlig indsats – 
blive belønnet med en tibetaner som 
et tegn på agt og værdighed.

I Tibet var - og er - tibetaneren et 
skattet medlem af familien og be-
handles som et af familiens børn. De 
kaldes kærligt ”The little People” og 
er en ægte livsledsager på godt og 
ondt, som er højt skattet og værdsat.

Det er i øvrigt helt misvisende, at 
denne helt særlige hunderace har 
fået betegnelsen ”terrier”. I Tibet kal-
des racen for Dhokyi Apso – lang-
håret vagthund. Terrier-betegnelsen 

blev påhæftet efter at racen blev 
kendt udenfor Tibet, hvilket skete i 
1930’erne: En tibetansk købmand 
var på rejse i Nordindien med sin 
familie, da hans hustru blev syg og 
måtte indlægges på et lokalt hospi-
tal. En kvindelig engelsk læge, Dr. 
Greig, opererede med held hustruen 
for en svulst i underlivet. Dr. Greig 
var en stor hundeven og tillod, at 
købmandens højdrægtige tæve op-
holdt sig på hospitalet sammen med 
hustruen.

Operationen var vellykket og 
helt ifølge den tibetanske tradition 
forærede købmanden Dr. Greig en af 
de hvalpe, som tæven i mellemtiden 
var nedkommet med.

Hvalpen, som blev kaldt Bunti, 
blev stammoder til tibetanerne i 
Europa. Dr. Greig var nemlig - ud-
over at være en dygtig kirurg – også 
ud af en kendt opdrætterfamilie i 
England. Hun erhvervede via tibe-
tanske munke flere tibetanere og 
grundlagde en avl, som senere førte 
til at racen i England og dernæst i 
resten af Europa blev anerkendt og 
registreret som Tibetansk Terrier.

I Danmark blev racen først egent-

lig kendt fra omkring midten af 
1960’erne. En tibetaner er en mid-
delstor, robust hund. Skulderhøjden 
for hanner ligger lige omkring 36-38 
centimeter, hunnerne er lidt mindre. 
Langpelset med en fin og uldagtig 
underuld og en dækpels med en fin 
struktur. Kigger man en tibetaner 
i øjnene ser man en beslutsom, 
intelligent og modig hund, som vil 
forsvare sin familie til døden. Den er 
dog hverken stridbar eller arrig, men 
optræder reserveret og betragtende 
overfor fremmede.

En tibetaner kræver en del pels-
pleje og man skal være forberedt på 
at bruge et par timer om ugen om 
ugen på at kæmme dens pels. Hval-
pen skal vænnes fra helt lille, men 
så bliver det også en nydelsesfuld 
stund for alle. Har du først fået en 
tibetaner, er det livslang kærlighed.

Benedikte Paisol

Legenden om en helt særlig hund:

Den tibetanske Terrier

Hans Hellighed Dalai Lama, med 
sin tibetaner hund Singe.

links: www.tibetanerklubben.dk
www.tibetanskterrier.dk
http://www.dansk-kennel-klub.dk/
files/pdf/Tibterr.pdf
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I oktober måned var vi tre repræ-
sentanter fra TC Danmark på besøg 
i Nepal og Indien. Gunver Juul og 
Nis Borlund i Nepal og i Indien også 
Anne Schrøder.

En af dagene var vi på besøg i 
TCV (Tibetan Chrildren Village, 
børnebyen på nabobjerget nær 
Dharamsala).

Vi var til møde hos lederen af TCV 
Tsewang Yeshi. Bagefter blev vi 
inviteret med til åbning af en udstil-
ling som 3.-4. klasserne havde sat 

op. Det var en udstilling om TCV 
skolerne i Indien i forbindelse med 
TCV 50 års jubilæum. Selve udstil-
lingen var yderst flot lavet, og alle de 
plancher som børnene havde lavet 
indeholdt elementer fra så godt som 
alle fag. Børnene forklarede ivrigt 
og stolt på engelsk lige netop alt det 
de havde udtrykt på planchen. Det 
var meget imponerende at børnene 
kun havde haft en uge til at sætte alt 
dette her op.

Ikke nok med det, så gik vi over 

gårdspladsen og så 10. klassernes 
erhvervsudstilling. 2-3 elever havde 
sat sig helt ind i en bestemt uddan-
nelse eller job, og så skulle elever 
fra de ældste klasserkomme på 
besøg og blive inspireret. Også her 
blev vi meget imponerede over, om 
hvor detaljeret og entusiastisk de 
unge mennesker kunne fortælle.

Det var en stor oplevelse at se en 
så stor skole med over 3000 børn 
være så levende og med så mange 
aktiviteter.

Besøg i den  
tibetanske børnelandsby



 19

København 18. April 2011
Mindfulness - 7 Point Mind Training

kl.10:00 - 12:00
What Life is all About

kl. 13:30 - 15:30
Læs mere om besøget og om hvor du kan købe en af de

eftertragtede billetter på

www.dalailama.dk
Da Tibet Charity ikke er hovedarrangør ved dette besøg bedes

eventuelle spørgsmål sendes til  
info@dalailama.dk eller HHDL Hotline 7021 2138

H.H. Dalai Lama
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Bestil dit gavekort hos Tibet Cha-
rity på telefon 3956 0848 eller på 
mail@tibetcharity.dk inden den 
17. december, så får du dem 
med posten i god tid inden jul. 

Gavekortene er i salg og kan 
bestilles hele året, og ønsker du 
et gavekort på mere end 500 kr., 
kan det selvfølgelig også lade sig 
gøre.

Modsat sidste år har vi i år ændret 
lidt på gavekortene, således at man 
nu kan vælge 3 specifikke områder 
at støtte i stedet for en specifik ting. 
Denne ændring skyldes et ønske 
fra Tibet Charitys side om at kunne 
målrette gavebeløbene bedre til 
pludseligt opståede behov og for 
at undgå at vi f.eks. sælger flere 
frugttræer end der er behov for i de 
tre modtagerlande Tibet, Nepal og 
Indien.

Støt mere sundhed for 
100, 250 eller 500 kr.

Hvis du vælger at støtte sund-
hedsområdet vil din donation bl.a. 
blive brugt til at sikre rent drikke-
vand, uddele læsebriller og sikre 
operationer mod grå stær blandet 
tibetanerne. Din donation kan 
også blive brugt til indkøb af ste-
toskoper, blodtryksmålere eller 
blodsukkerstrips og hæftepla-
ster til vores klinikker, således 
at vi har mulighed for at højne 
den almene sundhedstilstand for 
tibetanerne. 

Støt bedre skolegang 
for 100, 250 eller 500 
kr.
Hvis du vælger at støtte skole-
området vil din donation bl.a. blive 
brugt til produktionen af tibetanske 
skolebøger, som er en mangelvare i 
de tibetanske samfund og som skal 
være med til at sikre tibetanernes 
modersmålsundervisning for på den 

måde at højne udbyttet 
af deres senere uddan-
nelse. Donationer til 
skoleområdet vil også 
blive brugt til at sikre 
skoleklasser bedre 
skolemad og give 
dem mulighed for 
at tage på skoleud-
flugt. Begge dele 
er hårdt tiltrængt, 
da de fleste tibe-
tanske børn går 
i kostskoler langt 
fra deres familie, 

hvor der ikke er råd 
til f.eks. kød, æg og 

frugt og slet aktivite-
ter udenfor skoleom-

rådet.

Støt Bedre dyre-
velfærd for 100, 

250 eller 500 kr.
Hvis du vælger at støtte 

dyrevelfærdsområdet vil din 
donation bl.a. blive brugt til 

indkøb af rabiesvaccinatio-
ner, som er essentielt i vores 

arbejde for at udrydde en af de 
værste sygdomme i verden, der 

hvert år har mange hunde- og 
menneskeliv på samvittigheden. 

Din donation til dyrevelfærds-
området vil også blive brugt til 

kampagner, således at 
voksne og skolebørn 
har viden om, hvordan 
de skal forholde sig, 
hvis de bliver bidt af 
en hund eller opdager 
en hund med rabies. 
Ligeledes vil dona-
tioner blive brugt 
til udstyr på vores 
dyreklinikker, der 
behandler alle 
slagt vilde dyr.

Giv et gavekort i julegave
Igen i år kan du købe gavekort fra Tibet Charity og bruge dem som julega-
ver til familie og venner. For et lille beløb gør gavekortene stor glæde og 
giver god karma i både Danmark og for tibetanere i Tibet, Nepal og Indien 
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Tibet Charity donerer tiltrængt 

Generator til ungdomscenter i Nepal

På Tibet Charitys ungdomscenter i 
Jorpati, Nepal, har daglige tilbage-
vendende strømsvigt længe været 
en stor belastning for centrets admi-
nistration og computerundervisning.

Centret udfører en vigtig opgave i 
forhold til at undervise de unge ek-
siltibetanere i computerfærdigheder 
og samtidig sikre at de unge bliver 
holdt beskæftigede og væk fra ga-
den. Men da strømmen ofte udebli-
ver fuldstændig eller i op til 14 timer 
i døgnet i Nepal, har det ikke været 
let at udføre denne opgave, og det 
har været til stor frustration for både 
elever og lærere. Centret har forsøgt 
at holde computerne kørende med 

batterier, hvilket har været lige nok 
til at klare dele af undervisningen, 
men slet ikke tilstrækkeligt til at de 
unge også har kunnet øve sig efter 
timerne. 

Men dette er der nu kommet en 
løsning på. Med midler fra Tibet 
Charity Danmark er der blevet købt 
og installeret en generator, der 
kan holde computerne og centret 
kørende når de daglige strømsvigt 
indtræder. Med stor glæde beretter 
de fra centret, at computerundervis-
ningen nu fungerer optimalt og at 
de daglige strømsvigt ikke længere 
påvirker deres arbejde med de unge.

af Krestina Africa
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Viden er et gode. Nogle gange bliver den brugt til at se ned på andre, og så er den 
nyttesløs.

Hvis du kan hjælpe andre, så gør det. Hvis du ikke kan - så lad i hvert fald være med 
at skade andre. Det er buddhismen i én sætning.

Før du rådgiver og ønsker at forandre andre, må vi forandre os selv. Vi må bestræbe 
os på at være ærlige, oprigtige og varmhjertede.

Levende væsener generelt og specielt folk på denne jord er medlemmer af én stor 
familie. Vores lykke, både den midlertidige og ultimative, er gensidige afhængige af 
andres lykke. Historiens gang og erfaringer har vist, at onde hensigter og konflikter 
kun leder til gensidig ødelæggelse. Det er mit håb og ønske, at vi altid vil leve et 
lykkeligt liv baseret på ikke-vold, sandhed, lighed og en ren samvittighed.

Tilfredshed er karakteriseret ved en indre fred. Den opstår fra generøsitet, ærlighed 
og hvad jeg kalder etisk opførsel, som er en måde at respektere andres ret til lykke.

Når vores krop er syg, forsøger vi at heale den frem for at ødelægge den. Hvordan 
kan det så være, at vi ødelægger skadelige elementer i samfundet frem for at tage 
os af dem?

HH  Dalai Lama
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PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Lam Rim studie
Meditationskursus

Buddhistisk Praksis

Se mere om ovenstående samt centrets andre aktiviteter på 
www.phendeling.dk

Nørregade 7B, 2.th 1165 København K, tlf. 4059 4508
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Sjaler af yakuld fra Tibet  fra 775 kr.

Pude af håndvævet tibetansk uldforklæde med fyld 
af speltskaller og velduftende lavendel: 375 kr.

Ring med stor månesten: 505 kr. 
Ring  med stor labrodite: 250 kr.

Tøjdyr håndsyet af tibetanske flygtninge: 120 kr.

Unika vedhæng af 70 
millioner år gammelt 
konkylefossil, fra 
dengang Himalaya-
bjergene blev skabt 
af landmasser der 
kolliderede, og løftede 
havbunden op i flere 
tusinde meters højde. 
Smukt indrammet i 
Sterling sølv: 900 kr.

CareTrade            
Bagerstræde 7  •  1617 Kbh.V  •  Tlf. 3331 2008 
www.caretrade.dk  •   mail@caretrade.dk 
Åbningstider: Man. - Fre. kl. 12 - 18  Lørdag kl. 11 - 15

Filtsko håndlavet af uld fra 
Himalaya højlandsfår 185 kr.

Tibetansk røgelse i smukt 
brokadepenalhus 60 kr.


