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Tibet Charity
Er en medlemsorganisation.

Tibet Charity’s formål
At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem 
humanitære projekter og kulturelle arrangementer.
Foreningen indsamler og formidler fonds- og udviklingsbistand i overens-
stemmelse med §2.
Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de 
tibetanske kulturværdier som medfølelse, ikke-vold, etik og global bære-
dygtighed.

Årskontingent
Årskontingentet er for enkeltpersoner: 350 kroner.
Efterfølgende medlemmer fra samme husstand: 150 kroner.
For virksomheder og foreninger: 500 kroner.

Gaver og sponsorbidrag
Gaver og sponsorbidrag er fradragsberettigede efter  
ligningslovens §8A og 12.
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Kim Grøn Jensen (formand),  
Gunver Juul, Jette Hoffmeyer, Anne Schrøder, Susanne Hvidtfeldt, Semine 
Bojsen og Juliet Christensen.
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Juliet@c.dk, eller sendes til 
Tibet Charity, 
Bredgade 36C
1260 København K

Du er velkommen til at kontakte  
TC på 3956 0848. 
 
Deadline for indlæg til næste num-
mer af bladet er 
19. juni 2011

Eks-Skolens Trykkeri Aps
Nørrebrogade 5C, 2200 Kbh. N
Tlf. 35 35 72 76

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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Ordinær Generalforsamling i Tibet Charity
Onsdag, den 18. maj 2011 kl. 19:30

Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7 B, 2. th., København K.

DAGSORDEN:
1. Kort meditation ved Lakha Lama

1. Valg af dirigent
1. Den nuværende bestyrelse præsenterer sig

1. Årsberetning ved projektlederne 
1. Regnskab 

1. Valg af bestyrelse*
1. Valg af revisor

1. Indkomne forslag**
1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

* På valg: Kim Grøn Jensen, Anne Schrøder, Susanne Hvidtfeldt
** Ændring af vedtægter. For at gøre vedtægterne tidssvarende og den daglige arbejdsgang  

mindre administrativ foreslår bestyrelsen følgende ændringer:
§1 Navn og hjemsted

Ændres fra ”Niels Bohrs Allé 21, Gladsaxe Kommune”
Ændres til ”Bredgade 36C, 3. sal, 1260 København K”

§ 8 Tegning og hæftelse
Ændres fra ”foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.”

Ændres til ”foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem  
eller foreningens administrator.”

Indberetninger til Skat, betalingsservice og ferie
Kære medlem.
Hvis du har indbetalt til en sponsor-
sag eller har givet en donation til 
foreningen i 2010 har vi nu indbe-
rettet dit bidrag til Skat. Beløbet du 
har indbetalt til foreningen, som er 
fradragsberettiget, vil fremgå af den 
årsopgørelse du netop har modtaget 
fra Skat eller som ligger i din skat-
temappe på www.skat.dk. Jeg skal 
for god ordens skyld huske på at 
medlemskontingentet af Tibet Cha-
rity ikke er fradragsberettiget. Hvis 
du har indbetalt til foreningen i 2010 
og ikke har fået fradrag for det, skyl-
des det at vi ikke har haft dit cpr-nr. 
Du skal derfor kontakte kontoret og 
meddele os dit cpr-nr., så vi hurtigst 
muligt kan få indberettet dit bidrag. 
Hvis du som medlem støtter flere 
forskellige foreninger kan du i din 
skattemappe se, hvad netop Tibet 
Charity har indberettet på dit cpr-nr. 
ved at se, hvad der er anført ud for 
vores CVR-nr. 21987883.

Vi har nu langt om længe fået 
klargjort vores systemer således at 
vi nu kan tilbyde betalingsservice 
til både kontingentopkrævninger og 
sponsorbetalinger. Vi har allerede 
opkrævet kontingent for en fjerdedel 
af medlemmerne i marts og forven-
ter at opkræve resten af medlem-
merne i april og maj måned. I vil i 
den forbindelse modtage et brev fra 
Betalingsservice med et girokort. 
I skal betale girokortet og vi håber 
samtidig at I vil tilmelde jer Beta-
lingsservice ved hjælp af informatio-
nerne, der er anført i nederste højre 
hjørne på det tilsendte girokort. I 
kan enten gøre dette i jeres netbank 
eller i banken.

Når vi har høstet de første erfa-
ringer med kontingentbetalinger via 
Betalingsservice ønsker vi også at 
begynde at opkræve sponsorbe-
talinger. Vi forventer at påbegynde 
dette i andet kvartal af 2011 og der 
vil blive tale om en længerevarende 

proces, da næste alle medlemmers 
betalinger er forskellige. Vi ønsker 
derfor i god tid at kontakte dig inden 
vi begynder at opkræve sponsorbe-
talinger via Betalingsservice, såle-
des at du kan nå at afmelde even-
tuelle faste overførsler og så vi kan 
aftale, hvordan du ønsker at betale 
til din sponsorsag. Vi ønsker som 
minimum at man betaler til sin(e) 
sponsorsag(er) en gang i kvartalet, 
men det vil også være muligt at blive 
opkrævet halvårligt eller helårligt. 
Månedlige opkrævninger til spon-
sorsager vil vi ikke kunne tilbyde, da 
dette vil betyde store økonomiske 
og administrative omkostninger for 
foreningen. 

På grund af påske og ferie holder 
kontoret lukket fra torsdag den 21. 
april til mandag den 2. maj 2011 – 
begge dage inklusive.

Med venlig hilsen
Nis Borlund

Administrator, Tibet Charity
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Ritoma ligger i det område, der nu 
benævnes Gannan Tibetan Auto-
nomous Prefecture, i Gansu provin-
sen.  Det er et lille nomade samfund 
på ca. 200 familier, alle hyrder, og 
med en samlet dyrebestand på 
6000 yak og ca. 20.000 får.

Norlha værkstedet åbnede sine 
døre i 2007, men har været under 
forberedelse siden 2005.  Værkste-
det giver arbejde til 80 mænd og 
kvinder, der forarbejder ulden fra 
yak okserne til luksus tørklæder og 
beklædningsgenstande og derved 
skaber indtægt for hele samfundet. 
Samarbejdet med det lille samfund 
har givet folkene fra Sambotha 
Trust, der står bag de fine og vel-
lykkede self sustainable business 
projekter, et godt indblik i de sociale 
og sundhedsmæssige udfordringer.  

Noryang, som er medicin studeren-
de i USA, tilbragte to måneder med 
at registrere sundhedstilstanden og 
mulighederne for behandling på ho-
spitalerne i de større byer i området.

Generelle problemer
Mange ansatte tager ofte fri, dels 
fordi de selv er syge, dels for at 
pleje syge familie medlemmer eller 
venner.  Hvis de har penge til overs, 
bliver de ganske enkelt væk i flere 
dage, hvor de rejser rundt på de 
lokale klinikker og hospitaler, som 
både anvender tibetansk og allopa-
tisk medicin.  Det hører til undtagel-
sen, at de får det bedre, og derfor 
udvikler deres akutte sygdomme 
sig ofte til kroniske lidelser.  Hvis 
de ikke har råd til at besøge klinik-
kerne, bliver de hjemme og spiser 

tibetansk medicin, indtil de føler sig 
lidt bedre.

Følgende enkelttilfælde illustre-
rer situationen ret så tydeligt:

Drukmo Kyi, en af de unge 
væversker, blev gravid og klagede 
over voldsomme smerter. Vi ved af 
erfaring, at de tibetanske kvinder 
er særdeles hårdføre og meget 
sjældent forsømmer arbejde med 
mindre de er desperat syge, så da 
smerterne blev uudholdelige, be-
sluttede Drukmo’s mand, at han ville 
tage hende til hospitalet i Linxia, en 
stor muslimsk befolket by ca. 60 km 
fra Hezuo. Her diagnosticerede de 
galdesten og foreslog en abort og 
derpå operation for at fjerne ste-
nene.  Derfra tog parret til Lanzhou, 
Gansu provinsens hovedstad, hvor 
de fik samme besked.  Da abort 

RITOMA:  Store udfordringer på sundhedsområdet

Nomadernes Tibet
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ikke er velset blandt tibetanere, tog 
de til Labrang for at få udført spe-
cifikke ritualer og fik dér tibetansk 
medicin.  Ved hjemkomsten fortalte 
en læge  parret, at galdesten var 
særdeles smertefulde, men at diag-
nosen også kunne være fejlagtig, 
og at det sjældent var nødvendigt 
at abortere før en operation.  Da 
smerterne fortsatte helt ulideligt, 
blev det besluttet at flyve kvinden 
til Beijing til undersøgelse på det 
private Family Hospital, som konklu-
derede, at hun havde gastritis, og 
at galdestenene var så små, at de 
ikke kunne give de kraftige  smerter.  
Efter behandling med antibiotika var 
hun tilbage på arbejdet en måned 
senere og fødte normalt og til rette 
tid.  Da faderen kom for at takke 
for hjælpen, fortalte han, at normalt 
ville familien have solgt deres dyr og 
begyndt en rundrejse på by hospi-
talerne, eller besøgt lamaer og fået 
lavet ritualer eller måske, hvis de 
ingenting ejede, blot være blevet 
hjemme uden behandling.  Mange 
dør af lidelser, der nemt kunne være 
behandlet, hvis der var adgang til 
gode klinikker på nært hold, som var 
i stand til at diagnosticere korrekt.

Problemet på de kinesiske 
hospitaler er, at disse tjener penge 
efter hvor mange undersøgelser de 
foretager og hvor ofte de anvender 
deres instrumenter og apparaturer.  
Det betyder, at de tibetanske patien-
ter udsættes for mange unødven-
dige undersøgelser og tests og får 
udleveret medicin eller indstilles til 
operation uden at forstå, hvad der 
er galt med dem, og hvorfor de skal 
opereres, eftersom lægerne ikke 
anvender kostbar tid til at afgive 
forklaringer.

De små spredte klinikker i om-
rådet har så godt som ingen instru-
menter eller muligheder for at teste, 
hvilket bl.a. betyder, at de vægrer 
sig ved at modtage læger eller an-
det sundhedspersonale fra Vesten, 
fordi de er forlegne over de fattige 
forhold og skammer sig ved at vise 
deres tomme klinikker frem.

Dolma, en lille pige på 3 år og 
barnebarn af en spinderske, skran-
tede og voksede ikke, var tynd og 
sky.  Ved nærmere forespørgsel 
viste det sig, at hun var født med 
ganespalte og derfor ikke kunne 

holde mad i sig, idet det randt ud af 
næsen i stedet for ned i spiserøret,  
og desuden ansås hun for at være 
tilbage i udvikling, fordi hun ikke 
kunne tale.  Hendes bedsteforældre 
sparede alt op, som de kunne und-
være, med henblik på at give hende 
en operation, men det så ud til at 
have lange udsigter.  Med penge fra 
Sambotha kunne familien rejse til 
Lanzhou, hvor en læge indvilgede 
i at operere gratis, og kort tid efter 
sås stor fremgang både fysisk og 
mentalt i den lille pige.Kharmo:  en 
kvinde i 30’erne havde blødt i over 
et halvt år, men erklærede, at hun 
ikke havde råd til behandling. Hun 
følte sig for syg til at gå på arbejde 
og måtte tage mod strikkearbejde, 
som hun kunne gøre i sengen der-
hjemme.  Da hun blev kørt til lægen, 
besluttede han, at hun straks skulle 
på hospitalet, hvor de afslørede, at 
hun bar på et dødt foster, som sand-
synligvis havde været dér i mange 
måneder med en udbredt underlivs 
infektion til følge.  Efter behandling 
kom hun sig fuldstændigt, men 
der er ingen tvivl om, at hendes liv 
havde været i fare, hvis man ikke 
havde skredet ind.  Den stedlige 
læge mener, at kvindernes mangel 
på viden om deres egne kropsfunk-
tioner samt den dårlige hygiejne er 
de to væsentligste årsager til kvin-
desygdommene.  Det største ønske 
er derfor at få råd til at indrette et 
badehus til kvinderne, helst i forbin-
delse med et sundhedscenter, som 
den lokale forening Zaana har skaf-
fet huse til, men som stadig mangler 
økonomisk støtte for at kunne blive 
en realitet.  De samlede udgifter til 
opførelse af et sådant center med 
tilhørende vuggestue og børnehave  
 

og med indlagt vand beløber sig til 
ca. 15.000 US dollars.

Desuden er der helt klart behov 
for et diagnosticerings center, idet 
fejlagtige eller mangelfulde diag-
noser  synes at være det største 
problem.  Når blot en patient er 
diagnosticeret korrekt, vil det være 
lettere at bestemme, hvor behand-
lingen skal foregå, hvorved tid, lidel-
ser og penge vil kunne spares.  Det 
ideelle sted for et sådant center er 
Hezuo, som kan nås fra alle de små 
nomade settlements.  Med en læge, 
et par sygeplejersker og gode un-
dersøgelses faciliteter, vil der være 
basis for de rigtige valg af behand-
ling, og det vil betyde større tryghed 
for hele nomadebefolkningen.  For 
patienter uden økonomiske mulig-
heder bør der desuden oprettes en 
sponsoreret nødhjælpskasse.

I forbindelse med en sådan diag-
nose klinik kunne der oprettes et 
træningsprogram for Home nurses 
i lighed med den uddannelse, vi 
har kørende i Dharamsala.  Disse 
hjemmesygeplejersker ville gøre 
stor gavn ude i de fjernere områder, 
hvor nomaderne – som det er nu – 
er helt uden hjælp ved sygdom og 
skader.

Det er planen, at undertegnede 
– på vegne af Tibet Charity - rejser 
til dette område i august-september 
i år for at planlægge sundhedstiltag 
sammen med folkene bag Sambo-
tha Trust, og at vi i den forbindelse 
vil rette henvendelse til fonde og 
private for at rejse penge til det 
nævnte diagnose center og til andre 
sundhedsprojekter.

Gunver Juul
Tovholder for Sundhed og Miljø 

projekter, Tibet Charity
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Her er min historie
Af: Dawa Phuntsok
Jeg er fra fødslen stemplet som 
FLYGTNING, så min historie burde 
være sørgelig fortælling om et men-
neske, som ikke har sit eget hjem-
land. Men med H.H. Dalai Lama’s 
velsignelse, har vi tibetanere fået alle 
de samme muligheder, som de der 
har deres eget hjemland.

Jeg er født i en fattig familie, og 
mine forældre døde da vi fire sø-
skende var små. Jeg tror dog stadig, 
at mine forældre har givet mig alle 
de gode manerer, kultur og motiva-
tion der skal til for at blive en god 
borger i Tibet. De har også lært mig, 
at nutidens børn er Tibets såsæd 
og fremtidshåb. Da jeg var helt lille 
forstod jeg ikke helt hvad de mente 
med det. Nu hungrer jeg efter deres 
ord, som igen og igen genyder som 
et ekko i mine ører.

Jeg er stolt over, at selvom vi er 
flygtninge, har vore forældre og forfæd-
re været i stand til at sende os i skole, 
så vi kunne opnå viden og indsigt.

 I min familie er vi kun fire. Min 
fars navn var Karma og min mors 
navn var Karmu. Vi fire søskende 
har været gennem mange op- og 
nedture. Vi tilbragte vores barndom 
på et børnehjem, men vi har det alle 
sammen godt nu.

Min storesøster Tsering Dolkar 
blev født i 1983. Hun har taget en 
bachelor eksamen i kunst. Hun har i 
9 år været ansat som lærer i Jorpati 
Primary School. Siden 2010 har hun 
været ansat som manager af Tings 
hotel i Kathmandu. Hotellet er ejet 
af et dansk par: Annette og Thomas 
Tingstrup, der for tre år siden flyttede 
fra Danmark til Nepal.

Min storebror Sonam Tsering er 
født i 1986. Han har taget en EDB-
uddannelse og en handelseksamen. 
Han har være ansat som computer-
lærer på forskellige skoler i Indien og 
Nepal, og er nu ansat på Namgyal 
Higher Secundary School i Kath-
mandu.

Jeg selv er født i 1987. Jeg har 
taget en bachelor eksamen i handel-
sadministration. Jeg har siden 2008 
været ansat af det danske firma 
CareTrade som indkøber og admini-
strator i Nepal.

Min lillesøster Ngawang Dolma er 
født i 1988. Hun studerer til sygeple-
jerske i Indien.

Jeg længes inderligt efter at se 
mit fædreland Tibet, og det er mit 
store ønske, at jeg kan ende mine 
dage i et frit og fredeligt Tibet.

Er forretningsleder for dansk virksomhed

CareTrade er en importvirksomhed 
der forhandler tibetansk kunst-
håndværk. En del af indtægten går 
til velgørenhedsprojekter gennem 
Tibet Charity.

For tre år siden “headhuntede” 
jeg en ung tibetansk andengenera-
tionsflygtning til jobbet som Care-
Trade’s forretningsleder i Nepal. 
Dawa blev forældreløs som barn.

Storesøsteren var som en mor 
for de tre yngste, og de har alle

fire gennemført en videregående 
uddannelse. Imponerende da de er 
vokset op i et lille rum i en flygtnin-
gelejr uden

rindende vand eller andre be-
kvemmeligheder og uden forældre 
til at opmuntre og støtte dem under 
opvæksten.

Dawa får en rigtig god løn og kan 
få råd til en pæn lejlighed i byen. 
Men Dawa og hans søskende har 
valgt at blive boende i

flygtningelejren, hvor de til trods 
for de fattige omgivelser har en stor 

rigdom i form af et godt socialt net-
værk og åndsfællesskab i lejren.

Oprindeligt var det min gode ven 
Dakpa Tenzin, der hjalp mig med 
indkøbene til CareTrade i

Nepal, men da det efterhånden 
blev en ret omfattende og tidskræ-
vende

opgave, bad jeg ham om at 
”headhunte” en kvalificeret kandidat 
til jobbet som CareTrade’s repræ-
sentant i Nepal.

Første gang jeg mødte Dawa 
var jeg ret betænkelig, og det var 
udelukkende på grund af min tillid 
til Tenzins anbefaling, at jeg gav 
ham chancen for at påtage sig job-
bet som indkøber og administrator 
for CareTrade. Den lille spinkle fyr 
mindede mere om en genert skole-
dreng, end om en forretningsmand, 
og jeg var bange for, at de drevne 
og benhårde forretningsdrivende, 
han sommetider skulle handle 
med, ville slå ham ud i første 
runde.

Jeg tog heldigvis helt fejl! Første 
gang jeg havde Dawa med på ind-
køb, udfoldede han sin store evne

til at forhandle, og han fik sat sig 
i respekt overfor de lokale forret-
ningsmænd, på en venlig og værdig 
måde. Jeg selv er en komplet idiot 
til at prutte om priser, og jeg ved 
udmærket godt, at så snart jeg viser 
mit blegansigt, er prisen pludselig 
det firedobbelte af markedsprisen. 
Derfor er jeg afhængig af at have 
en god lokal repræsentant, som ved 
hvad der er en fair pris.

Jeg er glad og stolt over, at 
CareTrade har ansat en tibetansk 
andengenerationsflygtning til en 
ledende stilling, og at han nu kan 
være et godt eksempel for andre 
unge tibetanere, som måske til tider 
kan føle at der ikke er noget frem-
tidshåb for dem. Det er Dawa nu et 
lysende eksempel på, at der er!

For mere information
se: www.caretrade.dk

Forældreløs flygning blev headhunted
Af: Pia Kryger Lakha
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„Trippe-trap, hvem går forbi derude?” 
tænkte to små grise ved udkanten af 
landsbyvejen. Det var en lille gam-
mel kone, så rund som pilebuskene, 
der bøjer sig over søen.

trippe-trap, krak, krak! knirkede 
hendes stok som hun vandrede af-
sted og fire små bange øjne kiggede 
ud gennem græsset.

„Hvem er I, I små?” råbte den 
gamle kone.

„Har jeres mor ladt jer helt alene?
Kom her i min kurv; jeg vil 

tage jer til mit lille hjem nær ved 
Benares´porte og være jeres mor.

Hun tog de to små grise og put-
tede dem i kurven, som var fyldt 
med bomuld, som hun havde bragt 
med sig fra bomuldsmarkerne.

Så gik de over stok og sten, 
trippe, trappe, krak, krak, indtil hun 
nåede sit lille hjem, hvor hun tog 
grisene ud af kurven og lagde dem 
i sit skød, og un lå og hun smilede 
og var så lykkelig….som hun kunne 
være.

Hun kaldte sin ældste Mahatun-
dila og den yngste for Cullatundila.

Dagene og årene gik og den lille 
gamle kone fodrede de to grise og 
elskede dem som sine egne børn.

Men…en dag blev der holdt en 
stor fest i landsbyen i nærheden. 
Mændene fra landsbyen drak hele 
dagen, indtil de blev meget fulde og 
da de havde spist alt det kød som 
var i landsbyen…var de stadig ikke 
tilfredse; de ville have mere.

De gik derfor til den lille gamle 
kone og sagde „Mor, her er penge, 
giv os dine grise i stedet.”

„Nej,” svarede hun, „jeg vil ikke 
give dem til jer…giver man sine børn 
væk for penge?”.

„De er ikke børn, mor…de er 
grise.” sagde mændene.

„hvad vil du gøre med dem se-
nere? Giv dem nu til os, lille mor, og 
alle disse gyldne mønter skal være 
dine.”

Men den lille gamle kone rystede 
kun på sit lille listige hoved.

Så fik mændene hende til at 
drikke og da hun var fuld, så sagde 
de igen til hende.

„Lille mor, tag disse penge og giv 
os grisene.”

„Jeg kan ikke give jer Mahatun-
dila, men tag Cullatundila, „ sagde 
hun og så puttede hun ris i den lille 
madskål henne ved døren og kaldt: 
„Cullatundila, Cullatundila!”

…og Mahatundila tænkte, da 
han hørte råbene: „Lille mor har 
aldrig kaldt på Cullatundila først; hun 
kalder altid på mig først. Hvilken fare 
mon der truer os i dag….?”

I mellemtiden gik Cullatundila 
hen til den gamle kvinde, men da 
han så madskålen ved døren og 
så mange mænd stå rundt omkring 
med reb i hænderne, vendte han om 
og gik til Mahatundila, mens hans 
hjerte bankede af frygt.

„Bror,” sagde Mahatundila, „hvor-
for ryster du sådan?”

„Lille mor har sat vores madskål 
ved døren og mænd står omkring 
med deres reb. Jeg frygter, bror, at 
der er fare for os.”

Mahatundila´s blide øjne hvilede 
kærligt på hans bror, og med lav, 
blød stemme sagde han: „Du hæn-
ger med hovedet, bror - sørg ikke. 
Du må vide, at for denne dag er vi 
blevet opfostret og fodret…AK! Det 
er vores kød mændene vil have….
Gå Tundila; svar lille mors råb.”

Bevæget ved tårerne i sin brors 
øjne, talte han disse ord: 

„Bad i vandhullet som ved en lys 
festdag, og du vil finde en parfume, 
som aldrig går væk.”

Og mens han talte ændrede 
hele verden sig…..de små blomster 
i græsset åbnede deres hjerter for 
at lytte, træerne bøjede sig, vinden 
stilnedes og fuglene tøvede i deres 
flugt. Mændene og kvinden var ikke 
længere fordrukne og rebet faldt fra 

deres hænder. Den bløde stemme 
nåede helt til byen Benares og blev 
hørt af tusinder af borgere, rige og 
fattige. Alle blev bevæget til tårer, og 
som ud fra samme tanke hastede de 
i den retning, hvorfra stemmen kom, 
indtil de nåede det lille hus, hvor de 
samledes i stort antal og ødelagde 
stakittet.

Men…Cullatundila var perfleks. 
„Hvorfor taler min bror disse ord? Vi 
bader aldrig i et vandhul, vi finder 
heller aldrig parfume.”

„Sig mig bror,” sagde han, „hvad 
er vandhullet og hvad er parfumen 
som aldrig forsvinder?”.

Mahatundila svarede, og den sto-
re mængde stod stille, da han talte: 
„Vandhullet er kærlighed og kærlig-
hed er den duft, som aldrig forsvin-
der. Vær ikke trist bror, vær ikke trist 
over at forlade denne verden. Mange 
bliver her og er ulykkelige; mange 
tager af sted og glæden er deres.”

Den bløde stemme nåede selv 
gennem marmordomkirken i palad-
set og kongen af Benares blev rørt 
til tårer.

Hvad mængden angår så vin-
kede tusinder af borgere med deres 
hænder og råbte høje og glade råb.

Så bragte de Mahatundila og 
Cullatundila til paladset, hvor kongen 
gav ordre til, at brødrene skulle ba-
des i den sødeste parfume og klæ-
des i silkeklæder. De fik juveler rundt 
om deres nakke og fra den tid af, 
mens kongen levede, dvælede de 
med ham i paladset og alle skænde-
rier blev bragt for Mahatundila, den 
velsignede og bilagt af ham.

Til sidst, da mange år var gået..
døde kongen, og Mahatundila og 
hans bror forlod byen for at dvæle i 
skovene til stor sorg for folk i Bena-
res, som græd da de drog afsted.

Men…det retfærdige styre endte 
ikke i landet. Folk fortsatte med at 
blive sammen i venskab….og alle 
levede lykkeligt siden da………

De to grise…..

Eventyret er fra bogen: Noor Inayat Khan: Tyve Jakata-fortællinger. Oversat af Maria Damsholt fra Twenty Jakata 
Tales. Visdomsbøgerne. Sankt Ansgars Forlag, København 1996.  
Med tilladelse til at bringe eventyret i Magasin Tibet Charity.
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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.

Tenzin Dhasel
LW-0067 (450 kr. per kvartal)
Tenzin er 9 år og bor sammen med hendes mor, lillebror og hendes syge mormor. 
Hendes far er i hæren og moderen prøver at tjene til dagen og vejen ved sæsonar-
bejde eller tæppevævning. Desværre kan moderens indkomst ikke dække familiens 
udgifter og moderen skal samtidig tage sig af Tenzins lillebror og syge mormor. 
Familien søger derfor desperat økonomisk støtte således at Tenzin har mulighed for 
at komme i skole og dermed på sigt være med at hjælpe familien.

Tenzin Mingyur
CV-11106 (450 kr. per kvartal)
Tenzin er 14 år gammel og er født i Bhutan af forældre uden uddannelse. Grundet 
familiens håbløse situation i Bhutan tog faderen Tenzin med til et kloster i Indien for 
at blive munk. Da Tenzin er en intelligent dreng ønskede klosterets leder at han også 
skulle have en moderne uddannelse, mens han var munk og derfor gå på en ordinær 
skole. TCV har derfor indvilget i at Tenzin kan få lov til at gå i deres skole og bo i de-
res munkehjem, mens han går i skole. Tenzin vil derfor være taknemlig, hvis han kan 
få hjælp til at betale for sin skolegang.

Kunga Choepel
BC-0224 (450 kr. per kvartal)
Kunga er 11 år og hans far og mor er begge uden arbejde. Til tider har faderen job 
som kok på et nonnekloster, men indkomsten rækker langtfra til at dække familiens 
daglige fornødenheder. Familien har derfor meget svært ved at fremskaffe midler til 
at Kunga kan gå i skole og de vil derfor være meget taknemmelige, hvis de kan opnå 
økonomisk støtte.
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Kelsang
HC-0004 (600 kr. per kvartal)
Kelsang er 41 år gammel og for 15 år siden besluttede han sig for at modtage under-
visning af HH Dalai Lama. Han tog derfor til Mundgod i det sydlige Indien. Desværre 
kunne han ikke være i varmen i det sydlige Indien og han tog derfor til Dharamsala, 
hvor han i dag lever i et lille værelse, som han ikke har mulighed for at betale for. Han 
har ingen indkomst og lever at små donationer fra dag til dag. Han har leverproble-
mer men har ikke råd til hverken medicin eller behandling og søger derfor hjælp så 
han kan få en bedre hverdag.

Tamdin
BE-0197 (600 kr. per kvartal)
Tandim er 67 år og lever i Boudha i Nepal. Med hans høje alder følger et skrantende 
helbred så han ikke har mulighed for at arbejde mere. Han kan ikke få hjælp fra hans 
børn, da de alle er studerende og ikke nogen indkomst. Tandim håber derfor at han 
kan finde en sponsor, der vil hjælpe ham de sidste år af hans liv.

Karma Rangdol
TC-0295 (600 kr. per kvartal)
Karma er 69 år og har været alene med hendes 4 børn siden hendes mand døde for 
10 år siden. Karma har grundet hendes alder ikke mulighed for at arbejde længere og 
den eneste indkomst familien har, kommer fra den ældste datters arbejder. Hendes 
andre døtre er arbejdsløse og hendes søn går i skole. Karma vil derfor være taknem-
melig for enhver hjælp hun kan få for at rette op på hendes desperate situation. 

Lhamo
TC-0154 (600 kr. per kvartal)
Lhamo er 73 år og bor med hendes datter i Dharamsala. Hun er grundet hendes høje 
alder og dårlige ernæring besværet af sygdomme og hendes datters indkomst ræk-
ker ikke også til behandling af hendes mor. Lhamo søger derfor en sponsor som vil 
hjælpe hende de sidste år af hendes liv.
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En mand, som nu er sidst i 60´erne 
har i rigtig mange år boet i et lille 
blikskur i en gade i McLeod Ganj. Da 
skuret mere ligner en kasse kalder 
folk ham Manden i kassen eller Kas-
semanden. 

Han har altid været mentalt svag 
og levet af det, som folk fra området 
har givet ham. Men han tigger aldrig 
om noget.

Selvom han har fået tæpper og 
madrasser af de lokale, er alt blevet 
meget vådt pga hans sengevædning.

Det har skabt meget bekymring, 
da vejret er skiftet til frysende kolde 
nætter. Vædningen af tæpperne har 
gjort dem frosne og derfor for kolde 
til at bruge. Hans fingre og tæer har 
fået frostsår.

Da ingen har villet røre ham, har 
vores home nurse piger fra Tibet 
Charity behandlet hans sår. De har 
besøgt ham regelmæssigt og skiftet 
hans forbindinger. De har også gjort 
rent i hans hjem. De har tørret hans 
tæpper og madrasser samt givet nye 

tæpper. Selvom han ikke har været 
i stand til at takke dem, viste hans 
ansigt tydeligt hans værdsættelse af 
hjælpen.

På grund af plejen fra home 
nurse pigerne er han nu i bedring.

Folk værdsætter højt den ven-
lighed som udvises af Tibet Charity 
i almindelighed og af home nurse 
pigerne i særdeleshed.

Småt og Godt er oversat af as

I december 2010 skrev TC-house leder Tsering 
Thundrup på den indiske TC-hjemmeside

Hjælp til The Box Man

I december 2010 skrev TC-house 
leder Tsering Thundrup på den 
indiske TC-hjemmeside

Underholdning på 
aderdomshjemmet

Tibet Charity har sørget for under-
holdning til de ældre på alderdoms-
hjemmet i Dharamsala.

Jampa Ling alderdomshjemmet 
i Dharamsala, ligger lige bag ved 
Hans Hellighed Dalai Lamas bolig 
og har over 140 beboere. Selvom de 
bliver passet godt af Eksilregerin-
gens indenrigsministerium, syntes 
vi at dagligdagen kunne blive lidt 
monoton for beboerne uden under-
holdning. 

 Dharamsala har masser af 
kulturelle programmer, der foregår 
på forskellige steder, men mange af 

disse kræver entre og stederne, der 
optrædes på, ligger også for langt 
væk for de gamle. 

 Da de gamle alle har oplevet 
sang- og danseopførelser i deres 
egne områder i Tibet, arrangerede 
vi et tibetansk kulturelt sang- og 
danseprogram for dem. 

Efter at have fået de nødvendige 
godkendelser fra de berørte admi-
nistrationer, indbød vi en dansetrup 
– Thangtong Lhugar som optæder 
med tibetansk scenekunst. De præ-
senterede 10 numre og begejstrede 
vores ældste, som fik bragt minderne 

om deres gode gamle dage i Tibet 
frem. 

De nød fuldt ud programmet og 
udtrykte deres taknemmelighed over 
for Tibet Charity. De anmodede alle 
om, at vi arrangerer sådanne pro-
grammer i fremtiden. 

Efter at have set den store glæde 
underholdningen har givet de gamle, 
håber vi, at vi kan arrangere flere så-
danne programmer, mindst en gang 
om året gerne med venlig hjælp fra 
vores sponsorer.
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PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

”BUDDHANATUREN”
ved Geshe Pema Samten

D. 20 – 22.maj
Buddha Shakyamuni udviklede sit menneskelige potentiale fuldt ud og nåede Oplysningen. Vi har alle det 

samme iboende potentiale som Buddha, og kan nå de samme mål som han, fordi essensen af vores sinds natur 
er buddhanaturen. Sindet forstås ifølge buddhistisk filosofi som et continuum, og det er på basis af det, at vi kan 

udvikle os og opnå spirituelle erkendelser. 

Fredag d. 3.maj – kl.19.00-21.00
Lørdag d. 4.maj – kl.10.30-16.00 (Pause ml. kl.12.00-13.30)
Søndag d. 5.maj – kl.10:30-16.00 (Pause ml. kl.12.00-13.30)

Tilmelding via www.phendeling.dk eller tlf.40594508, inden d.5.maj 2011.
Medlem: kr.700 ,- / Ikke-medlem:kr.  850 ,- (Betales ved tilmelding) 

   Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2.th., 1165 Kbh. K  Tlf: 4059 4508  Mail: info@phendeling.dk

EFTERLYSNING
Vi har forrygende travlt med at hjælpe flest mulige så økonomisk som muligt, og til at assistere i dette arbejde er 
vi altid på udkig efter frivillig hjælp, der kan hjælpe os med at holde omkostningerne nede. Vi kunne f.eks. godt 

bruge lidt hjælp til:

Arrangementgruppen
Ideer, planlægning, afvikling af arrangementer

Kontor
Telefonpasning, bogføring, diverse ad hoc

Bladgruppen
Vi mangler billeder og gerne hjælp til at skrive gode artikler

Supportgruppen
Generel supportgruppe vi kan skrive til, når vi mangler hænder  

til specielle opgaver

Hvis du har tid og lyst til at hjælpe til, så skriv til os på  

mail@tibetcharity.dk  
og fortæl lidt om dig selv, og hvad du kunne bidrage med.



B

Se eller gense HH Dalai Lamas seneste besøg i København i 2009  
og bliv klædt godt på til hans foredrag om Mindfulness ved besøget den 18. april 2011.

I forbindelse med HH Dalai Lamas besøg i Danmark i 2009 i Bella Centeret udgav Tibet 
Charity DVD’en ”Vejen til Mindfulness” med flere af arrangementerne. Du har bl.a. mulighed 
for at opleve HH Dalai Lamas inspirerende foredrag ”Fred gennem indre Fred”.

Foredraget/workshoppen ”Mindfulness Meditation” som Lakha Lama og den franske munk 
Matthieu Richard afholdt i Bella Centeret er også med på denne DVD og kan være en glim-
rende optakt til HH Dalai Lamas foredrag om Mindfulness.

Indtægter fra DVD’en går til Tibet Charitys Emergency Health Fund, som bruges i forbindelse 
med pludselige opståede skader og sygdom, der indtræffer i de tibetanske bosættelser, sko-
ler eller institutioner. I 2010 blev der på denne måde givet et større beløb til genopbygningen 
af flere tibetanske bosættelser i Ladakh-området i Indien i forbindelse med ødelæggende 
oversvømmelser og springflod.

DVD’en kan enten erhverves ved at donere 120 kr. til Tibet Charity + porto (20 kr.) eller ved at 
bestille den på Ørnens Forlag på www.oernensforlag.dk
Læs mere om DVD’en på www.tibetcharity.dk eller kontakt kontoret.


