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      er er gået ti år, siden Tibet Charity startede. Foreningen er vokset støt - men har bl.a. holdt fast ved, at hjælpen til tibe-

tanerne skal formidles ubeskåret, og at bestyrelsen selv betaler egne udgifter. Tag med på en rejse gennem de farverige ti år. 

En varm sommerdag i august 1997 sidder fem personer ude i baghaven til et rødt murstenshus på en villavej i Søborg 

- samlet for at stifte Tibet Charity. Udover Lakha Lama og hans kone Pia er det Randi Pattersson, Chris Moon og 

Bo Andersen.

Tibet Charity har da gennem flere år fungeret som en afdeling af Committee for World Peace. Men i 1997 er tiden inde til at 

blive en selvstændig organisation. Formålet med foreningen er både at arbejde som en traditionel velgørenhedsorganisation 

OG at arbejde for at bevare den tibetanske kultur. 

Efter starten i august går der kun to måneder, før medlemstallet er oppe på 50. Et af de første projekter er at arrangere Tibet 

Ugen - med besøg af 12 tibetanske munke fra Nepal - og et 1000-lys-mandala projekt, som spreder sig til 50 steder verden 

over. Allerede i september er det muligt at “adoptere” en tibetansk bedstemor eller -far - hvilket 40 personer gør i løbet af de 

efterfølgende måneder. Siden er der sket meget, f.eks. er medlemstallet vokset til over 1000 og antallet af sponsorsager er på 

mere end 600.

  - Jeg værdsætter at hjælpen til foreningen er steget år efter år. Jeg er meget taknemmelig for at folk forstår, at der er grund 

til at hjælpe tibetanske flygtninge. Og hvis folk en dag ikke længere ønsker at støtte, vil jeg stadig være meget taknemmelig 

for hvad de har gjort, siger foreningens formand, filosoffen Lakha Lama. 

“If you do not make the situation bigger than what it is, 
it becomes easier to solve it.”
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“When you act, you can
manage a lot.

When you 
speculate, 

it is hard to manage.”
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HANDLEKRAFTIG & GENNEMSIGTIG

Da foreningen havde eksisteret i et 

par år, fik Lakha Lama den idé, 

at Tibet Charitys virke skulle deles 

ind i fire indsatsområder; nemlig 

“sundhed og miljø”, “uddannelse”, 

“sociale projekter” samt “selfsustain-

able business”. I 2006 kom et femte 

område til, nemlig projekter i Tibet.  

Da foreningen voksede, kunne alle 

ikke beslutte alt. 

  - Vi var enige om, at vi havde så 

meget tillid til den, der var tovholder 

for et område, at vedkommende ikke 

behøvede at spørge de andre om alt. 

Jeg beslutter f.eks. selv, hvad der skal 

gøres indenfor sundhed og miljø, når 

jeg rejser i Østen, forklarer besty-

relsesmedlem Gunver Juul, der er 

tovholder på området. 

Når tovholderne kommer hjem, 

aflægger de beretning og regnskab. 

  - Strukturen med de forskellige 

indsatsområder ændrede Tibet 

Charity og gjorde foreningen mere 

handlekraftig - samtidig med at der 

stadig er stor gennemsigtighed. Alle 

kan se hvad pengene bliver brugt til, 

siger hun. 

På de følgende sider kan du læse om, 

og se smukke billeder fra højde-

punkterne i foreningens historie. Vi 

har langt fra kunnet nævne alt og alle 

der har bidraget til den gode sag, men 

vi bringer her udvalgte højdepunkter 

fra årenes gang. 
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Hvorfor er du medlem af Tibet 

Charity? 

   - Efter gymnasiet rejste jeg i 

2002 til Indien og Nepal, hvor 

jeg bl.a. besøgte 

forskellige børnebyer. 

I den forbindelse lærte jeg 

mange tibetanere at kende. 

Jeg kom hele tiden i kontakt 

med tibetanske familier og kom 

mere ind på livet af tibetanerne, 

end man normalt gør i forhold 

til folk, når man er ude at rejse. 

   - Jeg fik i høj grad sympati for tibetanernes sag 

og hørte dem også fortælle skrækhistorier om, 

hvad kineserne havde gjort mod dem. Så da jeg 

kom hjem, meldte jeg mig ind i Tibet Charity. 

Jeg følger med i aktiviteterne via medlemsbladet 

og af og til på hjemmesiden. Hvorfor er du medlem af Tibet Char-

ity? 

  - Fordi jeg føler, at det er rigtigt. Jeg 

føler mig meget i overens-

stemmelse med den tanke-

gang, jeg ser hos tibetanerne. Og er 

berørt af den uretfærdighed, der er 

overgået dem. Det er vigtigt at gøre 

hvad man kan for at støtte. Tibet står 

for noget, der er meget vigtigt at 

bevare. F.eks. kvaliteter som med-

følelse, ikke vold og indre styrke. 

SØR-
EN
BEN-
NIKE

DERFOR
ER VI 
MED-
LEMMER
AF
TIBET
CHARITY

MI-
CHA-
LA
PETRI >>

>>
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Hvorfor er du medlem af Tibet 

Charity? 

   - Jeg mødte Pia og Lakha i 1996 

og blev utroligt fascineret af, hvad 

de står for. Jeg deltager så 

vidt muligt i den årlige 

generalforsamling, og det er spæn-

dende at høre om, hvor mange 

projekter der er i gang. Det er også 

dejligt, at man får klare tilbage-

meldinger på, hvordan ens penge 

bliver brugt. 

   - Som medlem føler jeg, at jeg er 

med i en kamp for at tibetanerne kan klare sig 

under nye livsvilkår. Jeg synes, at buddhismen er en 

fantastisk livsfilosofi og vil gerne hjælpe tibeta-

nerne til at bevare deres kultur. I fremtiden er det 

vigtigt, at Tibet Charity prioriterer uddannelse af de 

unge tibetanere, mener Kirsten Jacobi. 

   - Ellers går kulturen tabt. Selvfølgelig er de unge 

efterhånden meget påvirket af Vesten. Men derfor 

er det også ekstra vigtigt, at de får lært deres rødder 

at kende. 

Medlemmerne i tal: 

August 1997: 6 personer! 

I 1999: over 500 medlemmer. De 500 medlemmer var 

en milepæl, fordi det betød, at bidrag til foreningen 

blev fradragsberettiget. Det forlyder, at selv Gunver 

Juuls hunde blev meldt ind for at sikre et medlemstal 

på 500! 

I december 2000: foreningen har ca. 1000 medlemmer. 

I 2003: Tibet Charity er oppe på over 1500 medlemmer 

i forbindelse med Dalai Lamas besøg. 

I 2007: medlemstallet ligger på ca. 1050.  

>>

KIRS-
TEN
JA-
COBI
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Selv om Tibet Charity er vokset, bor foreningen stadig i 

de samme, beskedne lokaler i Pia og Lakhas kælder i 

Søborg. Kontoret er stadig indrettet med nogle 25 år 

gamle Ikea-møbler og som i starten, arbejder bestyrelsen 

ulønnet og betaler selv deres rejser til Nepal, 

Indien og Tibet. 

Det har også - fordi kontingentet i 2004 steg til 350 

kroner årligt - været muligt at fastholde, at de bidrag 

medlemmerne giver til bestemte formål eller sponsor-

sager, går ubeskåret til de tibetanske modtagere. 

I de første år klarede foreningen sig med frivillig arbejds-

kraft på kontoret, men da medlemstallet og de økono-

miske beløb blev større, blev det nødvendigt med en 

enkelt ansat i kontoret. I dag 

er der én lønnet; nemlig 

Lykke Peetz-Schou 30 timer 

om ugen. Hun står for det 

administrative. Desuden 

betaler foreningen en regn-

skabskonsulent for at komme 

en gang om ugen. 

STADIG 
BESKE-
DENT
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Udviklingen i sponsorsager 

I starten af Tibet Charitys levetid var det kun ældre tibetanere, der kunne få en sponsor. 

Men allerede i 1998 blev det muligt at sponsere munke, nonner og skolebørn. I de første år 

var det udelukkende tibetanere i Indien og Nepal, der kunne drage nytte af sponsorater fra 

Tibet Charity’s medlemmer. Siden blev det også muligt at sponsere mennesker i Tibet. 

Som sponsor får man foto og data på den person, man støtter. Og man kan vælge at få 

personlig kontakt med sin bedstemor/far, skolebarn eller ung under uddannelse.

SPON-
SOR-
SAGER

Tibet Charity sponserer desuden 

følgende unge under uddannelse: 

2 sygeplejersker 

1 computerlærer 

2 computeringeniører 

1 tandlæge 

1 jurist 

1 biokemiker 

1 master i videnskab 

1 bachelor i videnskab 

1 bachelor i biotechnology 

1 bachelor i physical education. 

Tibet Charity arbejder også på 10 sager 

til studerende i Batang i Tibet. 

Foreningen har ikke 

ført statistik over udvik-

lingen i sager, men ved at kigge i 

gamle medlemsblade, tegner der sig et 

mønster: 

I 1997: Allerede i de første måneder lykkedes 

det at få tegnet sponsorater til 40 ældre tibetanere i 

Indien/Nepal. 

I 1998: 90 ældre. Nu er det også muligt at blive 

sponsor for munke og nonner. 

I 1999: Nu er der 160 sponsorsager for ældre tibetanere samt 25 for skole

-børn og 20 for munke og nonner. 

I 2001: I alt ca. 400 sponsorsager. 

I 2003: 560 sponsorsager. 

I 2007: 622 sponsorater: heraf er 108 munke/nonnesager, 297 ældre og 217 børn! 

Medlemstallet er ikke steget væsentligt siden 2000 - det er til gengæld antallet af 

sponsorsager. Så noget tyder på, at de medlemmer der er, vælger at støtte mere end 

de gjorde i starten! 
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DET ER 
MIG,
DER ER 
TAKNEM-
MELIG
Charlotte Rosenberg Ishøy og Kim 

Grøn har i de sidste fem år været 

sponsorer for i alt fire ældre tibeta-

nere - de fleste har de også besøgt 

på rejser. Som sponsor får man 

mindst lige så meget igen, som 

man giver. 

 

  - Den der får mest ud af det, er 

egentlig én selv. Det mener Char-

lotte Rosenberg Ishøy, der sammen 

med Kim Grøn er sponsor for to 

ældre i henholdsvis Indien og 

Nepal. 

Det startede for fem år siden med, 

at de ønskede at blive sponsorer. 

Da de fandt ud af, at ældre - 

modsat børn og munke - var svære 

at “afsætte”, valgte parret to ældre 

fra et “Old peoples home” i 

Dharamsala. 

   - Den ene havde længe 

søgt en sponsor, men 

ingen ville have ham, fordi 

han på billedet lignede en 

rigtig gnavpot. Så ham tog 

vi, forklarer Charlotte 

Ishøy. 

I 2003 tog parret med Pia og Lakha 

- der ved siden af Tibet Charity har 

eget firma, hvor de arrangerer 

rejser til Indien og Nepal - på tur til 

Dharamsala, hvor de mødte de to 

bedstefædre på plejehjemmet. 

  - “Gnavpotten” viste sig at være 

den mest charmerende person, 

man kan tænke sig. Hans ansigt så 

bare lidt mærkeligt ud, fordi han 

ikke havde nogen tænder - man 

kan aldrig bedømme folk ud fra et 

billede! Vi var vældigt glade for at 

møde ham og den anden “bedste-

far”, siger Charlotte Ishøy. 

  - De og andre tibetanere har det 

største hjerte og er så 

uselviske og taknem-

melige for den mindste 

ting, uddyber hun. 

Under besøget spurgte 

de Lobsang - ham, der 

havde set gnaven ud på 

billedet - om der var 

noget, han havde brug 

for. Det benægtede han, men 

efterhånden kom det frem, at han 

manglede en vinterjakke. Han led 

af tuberkulose og havde intet 

overtøj. 

  - En kvinde fra plejehjemmet, som 

oversatte, var lige ved at skælde 

ham ud, for han havde faktisk fået 

en vinterjakke fra en anden organi-

sation. Men den havde han givet 

væk! Han er jo en munk og har 
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BEDSTEMOREN
FIK HUND

>>

lært, at man ikke skal knytte sig til 

noget. 

Så Lobsang skulle lære at beholde 

sin jakke for sit eget helbreds 

skyld. Nu er Lobsang død. I mellemtiden 

har parret sponseret en “bedste-

mor” i Sydindien. Hende besøgte 

Charlotte og Kim, da de sammen 

med Pia og Lakha var i Mundgod i 

Sydindien i 2005. De boede på 

klosterets “guesthouse”. Under 

besøget var hele deres rejsegruppe 

med til at redde en hundehvalp, 

der var blevet udstødt og skambidt 

af sin mor, fordi moren ikke havde 

mad nok til den. 

  - Vi tog hunden med til “vores” 

bedstemor, der boede i en bosæt-

telse i nærheden, og gav hende 

penge til vaccination og sterilisa-

tion af hunden, fortæller Charlotte 

Ishøy. 

De stoppede senere med at spon-

sere hende, da en anden organisa-

tion trådte til, og fik i stedet en 

ekstra “bedstefar”, som bor i en 

bosættelse i Nepal. 

For Charlotte er det bedste ved at 

være sponsor, at mærke sin egen 

taknemmelighed. 

  - Man skulle tro at det bedste er, 

at møde deres taknemmelighed. 

Men man vinder næsten mere selv 

- gennem sin egen ydmyghed over 

at kunne hjælpe. Det er utroligt at 

tænke på, at for 200 kroner om 

måneden kan man skaffe mad, 

medicin og tag over hovedet til et 

medmenneske. 

  - Nu er det begrænset, hvor meget 

jeg går på café, men sådan et besøg 

løber jo hurtigt op i 200 kroner. Og 

når man tænker på, hvor meget de 

penge kan betyde for en person i 

Nepal eller Indien - det sætter 

tingene lidt i perspektiv. 

Det betyder også noget for Char-

lotte Ishøy, at hun kan kommu-

nikere med den person, hun 

betaler til.  
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            - Vi støtter også andre 

organisationer, og selv om man får 

en rapport om hvad pengene går 

til, er det ikke så levende og 

virkeligt som at kunne skrive til 

personen selv. 

Det er kutyme at de tibetanske 

modtagere beder for deres sponsor, 

og som sponsor tager Charlotte 

faktisk også sine bedstefædre med 

i sine ønsker og bønner. 

  - Men det vigtige for mig, når jeg 

er ude og besøge dem, er at 

fortælle dem, hvor taknemmelig 

jeg selv er. Det gør livet mere 

meningsfuldt at vide, at man trods 

alt kan gøre NOGET ved den 

lidelse, der er i verden.

Charlotte og Kim har pt. to “bedste-
fædre”, som de brevveksler med nogle 
gange årligt -afhængig af, hvor ofte 
nogen kan hjælpe “bedstefædrene” 
med at skrive og oversætte. 

>>
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I de fattige dele af verden tror man 

ofte, at pengene hænger på træer i 

vesten, og at de venlige personer, 

der er sponsorer for Tibet Charity, 

må være meget rige, siden de har 

overskud til at forsørge en ekstra 

mund. Men det er absolut ikke 

altid tilfældet.

De fleste af Tibet Charity's med-

lemmer er ganske almindelige 

mennesker med en mellem-

indkomst, og mange er endda 

pensionister eller studerende med 

en meget lav indtægt. Kun en lille 

del af medlemmerne er velhavende. 

Fælles for dem alle er at de, af et 

varmt hjerte, føler en dyb sympati 

for det tibetanske folk, som de 

oprigtigt gerne vil dele, hvad de 

har, med.

Et par eksempler fra hver sin 

aldersgruppe er Sasja Schultz 

Nordbrandt og Anne-Lise Hede-

gaard. Begge har rejst med Lakha 

Lama og mig til Nepal og Indien og 

har ved selvsyn kunnet konstatere, 

at der er brug for deres hjælp, og at 

det nytter noget.

I 1999 var Sasja, som 14-årig, med 

sin familie på en grupperejse til 

Nepal. Det var ikke en helt almin-

delig ferierejse, men en rejse hvor 

vi kom bag facaden på den tibe-

tanske kultur. Vi besøgte både 

modtagelsescenteret for nyan-

komne flygtninge, plejehjem, 

skoler og flygtningebosættelser, 

hvor deltagerne kom på privat 

besøg hos de tibetanske familier. 

For os var det en fornøjelse at have

teenagers som Sasja og hendes 

søster Maja med, for de kunne på 

en sød og naturlig måde komme i 

kontakt med både børn og ældre 

- og mens vi andre prustede og 

stønnede af sted på en lang held-

dags trekkingtur, 

MINDRE
BEMI    - 

LEDE
SPON-
SORER

ER OFTE 
DE

MEST
GENE-
RØSE

Af Pia Kryger Lakha >>

D
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         sprang de unge leende fra sten 

til sten som gazeller i zig-zag op ad 

højdedragene.

Sasja mødte i Kath-

mandu en tibetansk 

familie, hvis 3-årige 

barn hun fik et meget 

nært forhold til, og hun 

tilbød straks at spon-

sorere den lille pige. 

Hjemme i Albertslund 

havde Sasja et fritidsjob 

med lektiehjælp til 

yngre elever på sin 

skole, og de penge hun på den 

måde tjente, gik til at sponsorere 

Dolma. 

Sasja er nu 22 år gammel og læser 

til læge. Hun er på SU og er stadig 

sponsor for Dolma, der i mellem-

tiden er blevet ni år. Takket være 

Sasjas hjælp er hun sikret en stabil 

skolegang i et land, hvor det ikke er 

usædvanligt, at børn går ud af 

skolen efter 4. - 5. klasse, fordi 

forældrene ikke har råd til en 

længere skolegang.

ANNE-LISE
HEDEGAARD
Anne-Lise 

Hedegaard har 

været medlem 

af Tibet Cha-

rity, siden 

foreningen 

startede for ti 

år siden. Hun 

er socialråd-

giver, hvilket man jo ikke ligefrem 

bliver rig af. Ved siden af sit 

"rigtige" arbejde har Anne-Lise, 

der er 64 år, taget et job som 

avisbud. Hun står op kl. 2 om 

natten og er færdig med sin 

avisrunde, som hun tager i al 

slags vejr, kl. 7 om morgenen. 

En stor del af de penge, hun 

har tjent på den måde, har hun 

gennem årene doneret til Tibet 

Charity - penge som ellers nok 

kunne forsøde hendes egen 

tilværelse. Derudover er hun fast 

sponsor af en tibetansk "bedste-

far".

Når vi i Indien af og til bliver mødt 

med lidt for høje forventninger til, 

hvad Tibet Charity kan finansiere, 

plejer vi gerne at fremhæve Anne-

Lise som eksempel, så de tibe-

tanske lokalorganisationer kan 

forstå, at vi altså ikke har en 

Joakim von And som hovedspon-

sor. 

>>
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Men derimod en lang række meget 

dedikerede og engagerede medlem-

mer, som arbejder hårdt for at yde 

deres bidrag, som de giver med 

glæde.

Den historie har altid udløst stor 

taknemmelighed og beundring fra 

tibetanerne, der forstår hvorfor vi 

føler et stort ansvar, når vi for-

midler de penge, der er blevet 

betroet os. Selvom Anne-Lise ikke 

har øremærket sine donationer, 

kan vi ikke få os selv til at anvende 

hendes 

hårdt tjente penge til en ny foto-

kopimaskine på et socialkontor i 

Indien. Pengene skal naturligvis 

gå til projekter for de allermest 

nødlidende.
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DALAI 
LAMAS
BESØG I 
2003
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Tibet Charity var så heldige at være vært for Dalai Lamas 

besøg i juni 2003. Besøget var på alle niveauer en succes. 

Det store overskud fra entreindtægterne, gik ubeskåret til 

projekter for tibetanske flygtninge i Indien og Nepal 

- og pengene gør stadig lykke. 

Få mennesker i verden frembringer sådan en respekt og 

tillid, som det er tilfældet med H.H. Dalai Lama. 

Derfor havde 2100 mennesker da også valgt at købe billet 

til det stemningsfulde arrangement og de lærerige fem 

dage i Falkonercenteret, hvor H.H. Dalai Lama gav sine 

belæringer. Mange kom i disse junidage rejsende fra 

udlandet, bl.a. USA, New Zealand, Tibet, Nepal og 

Grækenland. Nogle rejste endda til arrangementet, selvom 

de på forhånd vidste, at der ikke var oversættelse til et 

sprog, de kunne forstå. Blot dét at være i samme rum som 

H.H. Dalai Lama var det hele værd! 

Munkene fra Drepung Loseling gjorde også et stort 

indtryk på mange ved deres daglige chanten før belæring-

erne - og især deres flotte optræden fredag aften. 

Tibet Charity’s medlemmer fik i øvrigt lov at møde H.H. 

Dalai Lama, og stille nogle spørgsmål, ved et særligt 

arrangement - hele 700 greb denne mulighed. 

KÆMPE
OVERSKUD - 
MENNESKELIGT
OG
ØKONOMISK
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Under sit fem dage lange besøg gav 

Dalai Lama belæringer om De Seks 

Paramitaer - en viden, der er til 

gavn for alle, uanset om man 

ønsker en fordybet filosofisk 

praksis eller blot har brug for 

inspiration til at 

opnå en bedre 

livskvalitet i 

hverdagen. 

De Seks Parami-

taer er en grun-

dlæggende bud-

dhistisk praksis som leder til 

opnåelse af højere livskvalitet og 

ægte livsglæde, gennem større 

kærlighed og medfølelse med 

andre levende væsener. Det er 

ligeledes en vej til at overvinde 

illusionernes magt, så sindet bliver 

frigjort fra selviske og disharmo-

niske tanker og følelser. 

De seks paramitaer: 
* Gavmildhed 
* Etik 
* Tålmodighed 

* Flid 
* Koncentration 
* Visdom 
Når disse seks 
dyder efterleves, 

resulterer det i:
* Fred 
* Indre rigdom 
* Værdighed 
* Kontinuitet 
* Visdom 
* Frihed 

DE SEKS 
PARAMITAER

“Formålet med religion er ikke at bygge smukke kirker eller 

templer, men at udvikle positive menneskelige kvaliteter som 

tolerance, gavmildhed og kærlighed. Uanset deres filosofiske 

synspunkt bygger alle verdensreligioner først og fremmest på 

den regel, at vi skal reducere vores egoisme og tjene andre”. 

Hans Hellighed Dalai Lama 
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Det gik pengene til

Overskuddet fra besøget var på cirka 

to millioner kroner og gik ubeskåret 

til velgørenhed for tibetanske flygt-

ninge i Indien og Nepal. 

Bl.a. til: 

  - Bæredygtige iværksætterprojekter 

for unge tibetanske flygtninge. 

  - Madrasser og renovering af et 

plejehjem i Dharamsala, Indien. 

  - Køb af byggegrund til et plejehjem 

i Chauntra, Indien. 

  - Drikkevandsprojekt i Herbertpur. 

  - Et års drift for fem børnehaver i 

Orissa, Indien. 

  - En bil, der skal bruges til socialt 

arbejde og ambulancekørsel i Dekyi-

ling Tibetan Settlement, Indien. 

   - Lærerlønninger, computere og 

andet inventar til Tibet Charitys 

Ungdomscenter i Nepal. 

Ovenstående kostede ca. 600.000 

kroner og blev sat i gang ret hurtigt 

efter besøget. De sidste 1,4 millioner 

kroner blev fordelt på foreningens 

fire indsats-områder 

(Sundhed/miljø, erhvervsfremme, 

uddannelse og sociale projekter) - 

med ca. 350.000 til hvert område. 

Der er stadig penge tilbage fra Dalai 

Lamas besøg - “Sundhed og miljø” 

har f.eks. stadig 150.000 kr., som er 

øremærkede til et dyrehospital. 

Desuden blev en halv million kroner 

efter besøget sat af til formål, som 

H.H. Dalai Lama selv fik øje på. 

Pengene har Tibet Charity nu fået 

mulighed for at råde over til projek-

ter inde i Tibet. Virkningen af H.H. 

Dalai Lamas besøg har været meget 

langsigtet og giver stadig foreningen 

mulighed for at gøre mere end ellers! 
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Vi kan ikke undvære den tibet-

anske kultur - derfor arbejder Tibet 

Charity for at bevare den. Tibet 

Charitys formand, filosoffen Lakha 

Lama, fortæller her om, hvilke 

indre værdier han anser for at være 

de vigtigste. 

Tibet Charity handler ikke KUN 

om at formidle velgørenhed, men 

også om at skabe forståelse for og 

opmærksomhed omkring den 

tibetanske kultur, og de værdier 

kulturen rummer. Den tibetanske 

kultur lærer os bl.a. at søge ikke-

voldelige løsninger på konflikter og 

at arbejde sammen om fred, 

universelt ansvar og bæredyg-

tighed. Derfor er det en stor fordel 

at have en formand, der som Lakha 

Lama, kender kulturen og tibeta-

nerne indefra. 

Den dag interviewet skal finde 

sted, kommer han gående hen ad 

villavejen i Søborg mod det røde 

murstenshus, med to fyldte plas-

tikposer fra det lokale super-

marked, iført blå arbejdsbukser af 

lærredsstof. Lidt efter sidder han i 

sofaen i den lyse stue med farve-

strålende tibetansk kunsthånd-

værk på væggene. 

Lakha Lamas liv har i sandhed 

været omskifteligt. Han blev født i 

Tibet i 1942 og blev fem år senere 

tronsat som den reinkarnerede 

Lama af Batang, og dermed 

udvalgt som åndelig leder for over 

100.000 mennesker i Østtibet. 

Allerede som 7-årig måtte han 

flygte fra sin hjemegn Batang til 

Lhasa, i det centrale Tibet. 

Flugten var arrangeret af Lama-

paladsets nærmeste embedsmænd 

og var så hemmelig, at selv hans 

forældre intet vidste. Han tilbragte 

ti år i Lhasa, men i 1959 blev også 

det øvrige Tibet invaderet. 

Det lykkedes ham at flygte 

sammen med sin mester - kun kort 

tid før kineserne bombede hans 

kloster om natten. Efter en tur 

fyldt med prøvelser, nåede de til 

Indien, hvor de nær grænsen 

mødte H.H. Dalai Lama, som var 

flygtet to dage før. 

Lakha Lama var i fem år parla-

mentsmedlem i Den Tibetanske 

Eksil-regering, indtil han i 1976 

kom til Danmark. Han har som 

flygtning oplevet at miste alt 

- noget der betyder, at han på 

bedste måde forstår de tibetanere, 

VÆRDIER I 
DEN TIBE-
TANSKE 
KULTUR
EN DYB,
MEN-
NESKELIG
RIGDOM
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som det er Tibet Charity’s formål 

at hjælpe. 

Han mener, at en af de vigtigste 

værdier i den tibetanske kultur, er 

den medfølende kvalitet, som er så 

central i den buddhistiske filosofi. 

  - Medfølelse og varmhjertethed er 

centrale værdier - og ikke-vold. 

Når der er medfølelse, kommer 

vold aldrig ind, forklarer Lakha 

Lama. 

Værdierne udfolder sig i praksis 

sådan, at man som tibetaner 

starter dagen med at bede en bøn. 

  - Man beder for alle levende 

væsener - for at de må være fri for 

lidelse og opnå harmoni - og man 

beder om ikke at komme til at 

skabe mere årsag til lidelse. Man 

går ud i sin dag med den indstil-

ling, siger han. 

Grundtanken om, at man ikke 

ønsker at skabe mere lidelse, kan 

synes lidt i modstrid med den 

vestlige måde at se verden på, 

hvor det mere handler om at holde 

på sin ret. 

  - 80 % af tibetanerne lever efter 

tanken om ikke-vold og at søge 

kompromis. Men de ER også 

mennesker. Der kommer også vold 

op hos dem. 

Personligt søger han ikke efter at 

få ret. 

  - Jeg har buddhismen i mit hjerte 

- den kan jeg altid bevare og det 

har ikke noget med rettigheder at 

gøre, siger Lakha og forklarer 

videre at han engang var med til at 

lave et lysarrangement sammen 

med Amnesty International. 

De snakkede meget om 

“rettigheder”. 

  - Og jeg sagde “nej” - det vigtige er 

menneskelig respekt, kulturel 

respekt og politisk respekt. 

Respekt er bedre end at have ret, 

for det leder til ikke-vold! 

  - De tibetanske værdier er indre 

værdier. 

Du kan være meget fattig materielt 

og meget rig indvendig - og 

omvendt. Du kan være SÅ rig og så 

fattig indeni. For at bevare de indre 

værdier behøver man ikke at være 

en religiøs person. Det er tilstræk-

keligt at være et varmhjertet 

menneske, mener Lakha Lama. 

Han er ikke så nervøs for, at den 

tibetanske kultur vil lide skade, 

fordi de unge bliver påvirket af 

vestlig tankegang. 

  - Den nye generation er meget 

påvirket af den moderne kultur

 - af de ydre ting som tøj osv. - 

men fordi man er præget af det 

vestlige tøjmæssigt, behøver det 

ikke at skade det indre! Når de 

unge ser Dalai Lama, folder de 

stadig hænderne i respekt. 

Det viser, at de alligevel har beva-

ret værdierne på et dybere niveau. 
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Fakta om Tibet 

Tibet er beliggende i Himalayabjergene med et oprindeligt areal på 2,5 mio. km2 og en gennemsnitshøjde på 

4400 meter over havet. Den ældste spirituelle kultur i Tibet, Bön kulturen, menes at være 10.000 år gammel. 

Den første tibetanske konge regerede fra år 127 f.Kr., men det var først under Kong Songtsen Gampo (617-

698 e.Kr.), at den buddhistiske kultur og det tibetanske alfabet blev udviklet. Tibet har siden 1949 - ’50 været 

besat af Kina og var, især under den kinesiske kulturrevolution, udsat for voldsomme overgreb, både men-

neskeligt og kulturelt. Ud af de oprindeligt 6 millioner indbyggere 

er over 130.000 flygtet til Nepal og Indien, og flygtningestrøm-

men fortsætter. Den tibetanske 

eksil-regering arbejder hårdt 

for at hjælpe de mange flygt-

ninge til en 

ny 

tilværelse. 
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TI ÅR I BILLEDER

Tibet Charity bliver stiftet den 13/8 og holder i 

september "Tibet Uge" i København. 12 munke fra 

Nepal laver sandmandala og smørskulpturer på 

Nationalmuseet og optræder med Cham-dans i Cirkus-

bygningen. Projektet havde længe været planlagt i 

Committe for World Peace-regi, som Tibet Charity 

opstod af.97’
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Stemningsfuld december aften med 10.000 

lys rundt om Peblingesøen, japanske tempel-

klokker i træerne og festfyrværkeri. 98’



99’ Tibet Charity har stor succes med projektet "Gi' en 

ko!". Foreningens medlemmer donerer over 20 

malkekøer til tibetanske flygtninge i Indien og 

Nepal.
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Tibet Charity er samarbejdspartner ved H.H. 

Dalai Lamas besøg under titlen "Dialogue at 

Dawn", arrangeret af Center for Konfliktløsning 

og Committee for World Peace. Foreningen 

afholder en stor velgørenhedskoncert i Cirkus-

bygningen. 00’



Det første dyrlægeprojekt bliver gennemført i 

Mundgod med behandling af 300 gadehunde 

under primitive forhold.01’
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02’Foreningen inviterer seks unge fra Tibet Charity's 

ungdomscenter i Nepal til Danmark, hvor de er i 

praktik på danske virksomheder indenfor com-

putergrafik og tøjdesign.



03’ Tibet Charity er enearrangør af H.H. Dalai Lamas 

besøg med fem dages buddhistiske belæringer. 

Det giver en stor indre rigdom for de over 2000 

deltagere og udmunder i et overskud på 2.254.789 

kr. til gavn for mange tusinde tibetanere i Indien, 

Nepal og Tibet.
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Tibet Charity's Hus i Dharamsala åbnes med 

klinik, uddannelsescenter og hovedkontor for 

TC's projekter i Indien. 04’



05’ Koncert i DR's koncertsal i anledning af H.H. Dalai 

Lama's 70 års fødselsdag. 

Lakha og Pia rejser til Tibet og udbetaler støtte fra 

foreningen til uddannelsesprojekter i Batang.
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Uddannelse af tibetanske hjemme-

sygeplejersker i Dharamsala. 06’



Med hjælp fra en privat, svensk sponsor bygger 

Tibet Charity et børnehjem for forældreløse 

tibetanske børn i Nepal. 07’
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Udbetalt i løbet af de sidste ti år:  10.711.731 kr.
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         Brev fra Samdhong Rinpoche, Kalon Tripa 

(formand for Kashag'en, den tibetanske eksilregerings kabinet)

Dharamsala, den 5. juli 2007

Det glæder mig meget at høre, at Tibet Charity i Danmark snart har tjent det tibetanske folk i 10 år. I 

denne anledning vil jeg gerne på Kashag'ens vegne udtrykke min taknemmelighed over for Tibet 

Charitys stab og medhjælpere. 

I de ti år, Tibet Charity har virket under ledelse af Lhaka Rinpoche og et hold engagerede medhjælp-

ere, har det ydet væsentlige bidrag til det tibetanske eksilsamfunds velfærd. Tibet Charity har taget 

sig af sundhedspleje, drevet centre for ungdomsuddannelser og støttet sociale hjælpeprogrammer og 

projekter i Indien, Nepal og Bhutan.

Den tibetanske centralregering vil gerne udtrykke sin taknemmelighed for det uvurderlige bidrag til 

vores eksilsamfund. Vi takker Tibet Charitys medhjælpere for deres store indsats og engagement. Vi 

håber, at Tibet Charity fortsat vil yde denne hjælp til det tibetanske samfund.

<<
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På vegne af alle børnene og hele staben under vores administration frem-

sender vi vores lykønskninger og hilsener i anledning af Tibet Charity 

Danmarks 10-års-jubilæum. Selv om vi er tusindvis af kilometer fra jer, 

er vore tanker og sind hos jer under festlighederne, idet vi takker Tibet 

Charity og alle individuelle sponsorer, som har bidraget med deres tid og 

penge, i kærlighed til og omsorg for det tibetanske samfund.

(.....)

Karma Chungdak

Director, Sambhota Tibetan Schools Administration

(.....)

Jeg nærer den højeste agtelse for det arbejde, 

Tibet Charity udfører, og vil gerne benytte 

lejligheden til at udtrykke min dybeste tak til 

Lakha Rinpoche som er drivkraften bag dette 

vidunderlige arbejde. Jeg vil også gerne 

udtrykke min taknemmelighed over for de 

gavmilde bidragydere og ikke mindst de 

frivillige, som har rejst hertil og tjent under 

vanskelige forhold.

Som alt godt arbejde, måtte jeres arbejde for 

det tibetanske folk få al mulig medgang!

Tenzin Geyche Tethong

Secretary, H.H. Dalai Lama' Office

(.....)

De bidrag, som Tibet Charity Danmark yder til lønninger og 

stipendier til instituttets medarbejdere og børn, er et filantropisk 

tiltag, der har hjulpet et stort antal børn til at få en ordentlig 

uddannelse i Indien.

Tibet Charity Danmark har faktisk støttet den tibetanske sag og 

hjulpet tibetanerne til at overleve som nation.  

Tsering Phuntsok

Registrar, Men-Tsee-Khang 

Tibetan Medical & Astrological Institute of H. H. Dalai Lama

Det glæder mig meget at høre, at 

Tibet Charity fejrer 10-året for sin 

grundlæggelse den 29. september 

2007 i Danmark. Jeg sender mine 

hjerteligste lykønskninger til 

formanden Hans Eminence Lakha 

Rinpoche, til bestyrelsesmedlem-

mer og til medlemmer i denne 

betydningsfulde anledning. Jeg 

ønsker dem udelukkende medgang 

i deres fremtidige bestræbelser på 

at gavne folk i nød.

LYKØNSKNINGER FRA TIBET CHARITYS 
SAMARBEJDSPARTNERE
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(.....)

Sidst, men ikke mindst vil jeg 

gerne takke Tibet Charity for sin 

vedholdende støtte gennem årene.

Tsering Dhundrup

Executive Secretary 

H. H. Dalai Lama's Central 

Tibetan Relief Committee

Først og fremmest lad mig lykønske Tibet Charity og alle 

medhjælpere, fra bestyrelsen til de frivillige, for at have 

gennemført 10 års filantropisk arbejde for det tibe-

tanske samfund. Det er med allerstørste tilfredshed at 

jeg ser, at et stigende antal mennesker støtter vores sag 

og lige som os stræber mod at bevare vores kultur og 

traditioner. Det ville aldrig lykkes os at opnå vores mål 

uden den gavmilde støtte fra organisationer som jeres.

(.....)

Endnu en gang, her til Tibet Charitys 10-års-jubilæum, 

vil jeg ønske Tibet Charity held og lykke i de fortsatte 

bestræbelser for at hjælpe med "at støtte bevarelsen af 

den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem 

humanitære projekter og kulturelle arrangementer".

Sonam T Khorlotsang

Secretary, Department of Finance (CTA)

(.....)

Ministeriet (det tibetanske undervis-

ningsministerium, red.), som er 

ansvarligt for tilsyn med uddannelse og 

velfærd for tibetanske børn i eksil, 

er dybt afhængigt af økonomisk støtte 

fra forskellige regeringer, organisationer 

og individuelle sponsorer over hele 

verden. Og i denne henseende har Tibet 

Charity, en organisation baseret i Dan-

mark, samarbejdet nært med os fra 

første færd.

(.....)

Ministeriet er umådelig taknemmeligt 

for deres hjælp og vil gerne benytte 

denne lejlighed til at udtrykke vores 

påskønnelse og taknemmelighed over 

for alle bidragydere og Tibet Charitys 

stab og ikke mindst grundlæggeren og 

formanden Lakha Rinpoche for hans 

engagement, snarrådighed og jordnære 

måde at løse alle problemer på.

Vi er stolte af vores tilknytning til Tibet 

Charity og ser frem til jeres fortsatte 

støtte og samarbejde. 

Ngodup Dorjee

Additional Secretary, Department of 

Education (CTA)
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 Håbløshed og 

misbrug 

prægede tidligere 

livet i Jorpati-

bosættelsen for tibetanere i 

Kathmandu. I 2000 fik Tibet 

Charity etableret et ungdomscen-

ter med undervisning i bl.a. com-

puter, engelsk og syning.

  - Tibet Charitys ungdomscenter 

har virkelig hjulpet. I begyndelsen 

var alle de unge involveret i 

centret, og det bevirkede at nogle 

holdt op med at drikke og tage 

stoffer. De lærte noget og begyndte 

at se en fremtid, forklarer centerets 

leder Dakpa Tenzin. 

Jorpati er en fattig flygt-

ningebosættelse med mange unge 

2. generations flygtninge, hvor 

nogle familier f.eks. må klare sig 

med et rum på 15 kvadratmeter til 

fem familiemedlemmer. Mange af 

de unges forældre flygtede til Nepal 

omkring eller 

lige efter 1959. 

Selv har de 

aldrig set 

Tibet, men 

føler sig heller 

ikke nepa-

lesiske. Det har 

givet splittelse 

- et problem man også kender fra 

2. generations indvandrere i Dan-

mark. Før ungdomscenteret blev 

åbnet, var livet for de unge præget 

af håbløshed. Mange havde forladt 

skolen tidligt og var arbejdsløse 

- nogle begyndte at drikke eller få 

andre misbrugsproblemer.

Ungdomscenteret i Jorpati, også 

kaldet Kathmandus svar på 

Odenses Vollsmose, er en af Tibet 

Charity's mest oplagte succeser. 

Ved indgangen til bosættelsen 

ligger den store orange murstens-

bygning, som i de sidste syv år har 

spredt håb i om-

rådet. Her får ca. 67 

unge tibetanere 

undervisning i bl.a. 

syning, edb og 

engelsk. 

UDDAN-
NELSE
OG
SOCIALE
PROJEK-
TER

Fakta om ungdomscenteret

I alt har 815 unge brugt stedet siden 

starten. Udover at tilbyde undervisning 

fungerer centeret som fritidsklub med 

basketballbane og kurser i tibetansk musik 

og dans. For 109.000 danske kroner årligt er 

det muligt at drive centeret inklusive 

husleje, lærerlønninger, materialer m.m. 

UNGDOMS-
CENTER
GIVER
HÅB
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Tibetansk tekstbehandling 

og applikationer 

Et af de nyere tilbud til de unge er 

at lære tibetansk tekstbehandling 

på computer, hvilket kun få kan, 

fordi det er ret kompliceret. 

Man skal både kunne tibetansk 

grammatik; betjene en computer 

og være i stand til at lave tibetansk 

tekstbehandling på et vesterlandsk 

tastatur. 

  - De unge fra Jorpati kan bruge 

deres viden til at få job på klos-

trene. Klostrene kan få genoptrykt 

de gamle, tibetanske skrifter og få 

dem over på computer. I et kloster 

med 500 munke kan hver munk så 

få en bønnetekst, forklarer Pia 

Kryger Lakha, der indtil fornylig 

var tovholder på “uddannelse og 

sociale projekter”. 

I skrædder-afdelingen har de unge 

længe lavet skjorter til de nyan-

komne flygtninge på Modtagelses-

centeret i Kathmandu - og det gør 

de stadig. Som noget nyt, får de 

også undervisning i at lave tradi-

tionelle tibetanske applikationer. 

Det kan f.eks. være i form af et 

picnictelt, hvor der så er nogle 

tibetanske tegn applikeret på. 

Der er lokal efterspørgsel efter den 

slags tibetansk kunsthåndværk. 

Nogle får job 

Centeret er et fritidstilbud, der 

fastholder de unge i noget 

meningsfuldt, selv om de er ar-

bejdsløse. Men målet er også, at de 

får lettere ved at forsørge sig selv. 

Opholdet på centeret kan skaffe de 

unge almindelige ufaglærte job 

som f.eks. kassedame - et job, som 

de måske ikke har turdet søge før 

- men via et større kendskab til 

engelsk får de tillid til, 

at de f.eks. kan ekspedere. 

Centerets leder siden 2001, den 

tidligere munk Dakpa Tenzin, 

fortæller at mange af de unge får 

job i Nepal og Indien - nogle sågar i 

Tibet.  En ung fra skrædderklassen 

driver f.eks. nu en skrædderbutik 

nær Boudhanath Stupaen. 

En anden arbejder i en skrædder-

butik et andet sted i Kathmandu og 

andre syr hjemmefra. På samme 

måde har nogle fra computerklas-

sen fået job i den branche, f.eks. 

som webdesignere. 
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UDDAN-
NELSE
U

OG
SOCIALE
OO

PROJEK
SOCC

-
TERAf Pia Kryger Lakha

Tibet Charity's afdeling for sociale 

projekter tager sig af ældreforsorg, 

småbørnspleje og sanitære forhold 

i de tibetanske bosættelser. Vi 

støtter institutioner som plejehjem 

og børnehaver, men hjælper også 

gerne de allerfattigste flygtninge 

med at forbedre deres hjem, f.eks. 

ved at reparere utætte hustage eller 

ved at skaffe en bedre vandfor-

syning til en landsby. Ofte er det 

Tibet Charity's repræsentant i 

Indien, Tsering Thundup, der 

udvælger projekterne, og nogle 

gange finder vi selv et værdigt 

trængende projekt på vores rejser. 

Det skete for eksempel engang, 

Lakha Lama og jeg var med en 

gruppe i Mundgod i Sydindien.

Lakha Lama var ude og gå en tur i 

en af bosættelserne, da en tibe-

tansk kvinde indtrængende bad 

ham om, at komme og se hendes 

hus. Hun ville gerne bede om hjælp 

fra Tibet Charity. Lakha Lama gik 

med hende og fandt, at huset 

egentlig var i pæn stand. Så selvom 

kvinden beklagede sig over alle 

sine problemer, fik hun et høfligt 

afslag. Men lige bagved kvindens 

hus, fandt Lakha Lama en falde-

færdig rønne, hvor en enlig 

gammel mand boede.

I Danmark ville man sikkert blive 

dømt for misrøgt, hvis dyr blev 

holdt under de forhold, den gamle 

mand levede under. Det var et 

faldefærdig lerhus med et utæt tag 

og i væggene var der store revner, 

der fik huset til at true med sam-

menstyrtning når som helst. Det 

ville næppe holde til en monsun-

regn mere. Huset var kun omkring 

8 m2 stort og det var møbleret 

med en briks af sammenflikkede 

brædder, med et par måtter på, og 

et ligeså interimistisk bord. 

Det var alt, hvad han ejede.

Alligevel blev Lakha Lama budt 

indenfor af den gamle, der trods 

sine usle kår var yderst elskværdig 

og gæstfri og ikke lod sig nage af 

livets modgang og bekymringer. 

Han var meget lattermild og hans 

store varme grin afslørede hans 

skæve og mangelfulde tænder. 

Manden, der var hyrde, bad ikke 

selv om hjælp, men han blev meget 

glad og overrasket, da Lakha Lama 

dagen efter kom tilbage, denne 

gang med hele rejsegruppen i 

hælende. De besluttede sig straks 

for at finansiere en istandsættelse 

af hans hytte. Da vi besøgte ham 

igen året efter, var huset fint og 

nypudset og med helt nyt tag.

DET SOCIALE 
OMRÅDE
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Børnehaven i Bir

En anden gang vi var ude og rejse

 - denne gang uden rejsegruppe - 

havde vi efter en lang trættende 

biltur, og mange møder, et kort 

ophold i Bir, hvor vi skulle tilse 

nogle projekter. Den lokale Welfare 

Officer bad os om at se på den 

lokale børnehave, som de søgte 

støtte til. Vi 

orkede det næsten 

ikke - den ene 

børnehave ligner 

jo den anden 

- men vi gik 

alligevel derhen og 

det var et skræk-

keligt syn, der 

mødte os! En 

kvinde var alene 

om at passe 25 

småbørn i alderen 

1 - 5 år. Taget var utæt og børnene 

legede direkte på det forvitrede 

cementgulv. Der var ingen toiletter, 

så kvinden måtte tage de små ud 

og besørge i 

rende-

stenen. Der 

var heller 

ingen 

madrasser, 

endsige blot 

et blødt 

tæppe, 

børnene 

kunne 

sove til 

middag 

på, og de 

havde kun 

nogle få forbidte og snavsede 

plastik-dyr og klodser at lege med.

Med hjælp fra LEGO-

medarbejdernes Jubilæumsfond, 

kunne vi få måneder 

efter, bygge en helt ny 

børnehave i Bir med fint 

trægulv, toiletter og 

overdækket veranda, 

så børnene nu også kunne 

komme ud og lege i 

regntiden.

Senere fik vi yderligere 

8000 kr. fra Prins 

Joachims og Prinsesse 

Alexandras Fond til at 

købe inventar og legetøj 

til børnehaven for - så det 

er nok blevet den mest veludsty-

rede børnehave i området. Der blev 

også ansat endnu en pædagog og 

den daglige drift finansieres nu af 

den svenske virksomhed "Annas 

Peberkager" gennem Tibet Charity 

i Sverige.
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Børnehjem i Nepal

I foråret 2007 påbegyndtes 

byggeriet af et børnehjem for 

forældreløse i den tibetanske 

bosættelse Jorpati i Nepal. Dette 

store projekt, er finansieret af en 

privat svensk kvinde, der ud over 

at give selve bygningen også har 

sikret børnehjemmets drift økono-

misk 20 år frem i tiden. For Marita 

er det et kald, hun har haft siden 

hun var med Lakha Lama og mig 

på en grupperejse til Nordindien, 

og nu bliver hendes drøm til virke-

lighed. Hun er meget dedikeret og 

ydmyg omkring projektet, og 

ønsker ikke at blive fremhævet for 

sin enestående indsats. I Nepal 

ledes projektet med sikker hånd af 

Lobsang Palden og Dakpa Tenzin, 

der på fantastisk kort tid har fået 

byggeriet i gang, så børnene snart 

kan flytte ind.

Mere om uddannelse

Et par eksempler på ting, Tibet Charity har støttet på uddan-

nelsesområdet:

* Vi har gennem de sidste par år arbejdet på godt 10 skoler.

* Vi har etableret to skole-køkkenhaver, som giver så gode 

afgrøder, at det påvirker børnenes diæt positivt.

* Tre skoler har modtaget biblioteksbøger.

* Tre skoler har modtaget skolemøbler og uddannelsesmaterialer.

* Den meget fattige Sonada-skole i Sikkim har fået regntøj, sæbe, 

tandpasta og legetøj til eleverne.

Vi har tilbudt lærere fra hele Indien og Nepal seminarer i fysik og 

kemi. Vi har opbygget videncentre i science i Dharamsala-

området, i Gangtok i Nordøst og i Bylakuppe i Sydindien. Vi har i 

disse videnscentre etableret sciencelokaler i topmoderne stan-

dard, og de omkringliggende skoler kan hente viden og låne 

materialer her.
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Nye tovholdere

Pia Kryger Lakha var med til at stifte Tibet Charity i 

1997 og har frem til maj 2007 været projektleder for 

sociale projekter og uddannelsesprojekter. Ved gene-

ralforsamlingen i 2007 besluttede Pia - efter 10 gode 

og aktive år i Tibet Charitys tjeneste - at træde tilbage 

fra sin bestyrelsespost, for at hellige sig arbejdet med 

sin nyetablerede webshop: Caretrade. Caretrade 

importerer tibetansk kunsthåndværk fra Nepal og en 

del af overskuddet går til velgørenhedsprojekter 

gennem Tibet Charity. Pia er dermed gået fra at være 

bestyrelsesmedlem til at være blandt foreningens 

sponsorer. Susanne Hvidtfeldt har overtaget projekt-

ledelsen af uddannelsesområdet mens Jette Hoffmeyer 

er tovholder på de sociale projekter.
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UNGE FIK MERE SELVTILLID
Britta Jakobsen var i 2006 i 

Dharamsala og holdt tre seminarer 

om personlig udvikling og motiva-

tion. Det gav ny selvtillid hos 

mange af deltagerne.

  - Det sjoveste var, 

da de unge skulle 

sige noget positivt 

om deres medkur-

sister. Mange blev virkelig rørte, 

for som de sagde "Der er normalt 

ikke nogen, der fortæller mig, at 

jeg er noget værd", fortæller kon-

sulent Britta Jakob-

sen, der er medlem 

af Tibet Charity.

Sammen med sin 

mand, Peik Bech-Andersen, og sine 

dengang 17-årige tvillinger, Jakob 

og Joachim, var hun i sommeren 

2006 i Dharamsala og holdt tre 

seminarer under overskriften 

"Hvordan når du dine mål?"

Hendes oplæg var delt op i seks punk-

ter:

               Find din personlighed

               Ressourcer

               Hvad er dine mål 

               Forhindringer / Overbevisinger     

               Motivation

               Nye mønstre / alternativer /        

               commitment

Det første seminar blev holdt for ca. 20 

unge tibetanere, i alderen 20-32 

år, der enten 

SELF
   SUSTAINABLE 
BUSINESS

ERHVERVS 
FREMME
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læste eller overvejede at starte 

deres egen virksomhed. 

Siden holdt hun et seminar om det 

samme for nogle lærerstuderende 

og for en gruppe kvinder fra 

"Tibetan Women´s Association". 

Seminarerne blev en stor succes - 

også fordi selvtillid ikke ligefrem er 

det, de fleste unge tibetanere har 

mest af.

  - Mange stejlede, da de skulle 

finde egne og andres ressourcer. 

"Jeg kan da ikke fortælle noget 

positivt om min medkursist, når 

jeg ikke kender vedkommende", 

sagde de. Men det kunne de 

alligevel, og de blev overraskede 

over, hvor dejligt det er at få og 

give ros. 

Efter workshoppen var der et 

interview i radioen, hvor en af 

deltagerne 

fortalte, at 

det var 

noget, de havde behov for, fordi de 

fleste unge ikke har ret meget 

selvværd - og det kan jeg kun 

tilslutte mig, siger Britta Jakobsen.

Ellers var seminaret hårdt ar-

bejde, hvor deltagerne skulle 

finde deres mål samt de udefra 

kommende forhindringer og de 

indre hæmmende overbevis-

ninger. Til sidst skulle de "com-

mitte" sig til sig selv og til at 

støtte en meddeltager. På den 

måde nås målene hurtigere og 

nemmere.

Senere coachede Britta Jakobsen 

nogle stykker enkeltvis og fik 

flere til at vende tingene og se, 

at de havde ressourcerne til at nå 

deres livsmål.

  - De ændringer vi så, og det vi fik 

at vide af deltagerne, at de 

fik med sig, var 

rigelig tak til 

mig og os, 

siger Britta Jakobsen. 

Hendes mand og sønner fik også 

meget ud af turen og bidrog selv 

positivt. Manden ved at forbedre 

forskellige tibetanske institution-

ers hjemmesider. Sønnerne ved at

danne venskaber med unge tibe-

tanere, som de bl.a. spil-

lede fodbold og kørte 

på motorcykel med 

- det sidste på 

Dharamsalas 

bjergveje uden 

styrthjelm. Men alt 

gik heldigvis godt!
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En solstrålehistorie

Ung polioramt kvinde fik Ph.D. i biokemi

Deschen Chodon er datter af 

tibetanske flygtninge og blev 

som fem-årig ramt af polio 

- noget hun stadig er mærket af. 

Siden hun var ni år er det 

lykkedes hende - via 

gåpåmod og beslut-

somhed - at finde 

mennesker, der har 

sponseret hendes 

skolegang og udannelse. 

Den nu 31-årige kvinde blev 

i oktober 2006 færdig med 

en Ph.d. i medicinsk 

biokemi ved universitetet 

i Madras. Da hun skulle 

have finansieret Ph.d.-

studiet, henvendte hun sig til 

Tibet Charity for at få støtte, og Pia Kryger 

Lakha formidlede kontakt til den danske 

virksomhed Mastertech. Firmaet 

har støttet Dechen med 5000 

kroner årligt, indtil hun blev 

færdig med Ph.d.-graden.

Det er dog sjældent, 

at man giver så 

mange penge til én 

person som i Dech-

ens tilfælde, men 

hjælpen kan 

forhåbentlig sprede 

sig som ringe i 

vandet, da det er 

hendes ønske at hjælpe 

andre fattige. Bl.a. ser hun 

sin uddannelse som en 

forberedelse til et frit 

Tibet, hvor hun en dag kan 

starte et universitet for 

tibetanske studerende.
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Vigtigste projekter inden for erhvervsfremme

Pt. er det de små praktiske tiltag, der har den største 

effekt i forhold til at skabe flere tibetanske erhvervs-

drivende.

* Tibet Charity har planer om at lave et erhvervs-

fremme center i Indien med tre-fire ansatte, bl.a. en 

jurist. I centeret skal entreprenante tibetanere, 

der allerede er lidt i gang, tilbydes juridisk, økono-

misk og moralsk rådgivning. Premierministeren fra 

den tibetanske eksilregering, Samdong Rinpoche, 

mener, at dét at fremme selfsustainable business er 

det vigtigste overhovedet i forhold til at hjælpe eksil 

tibetanerne.

* I det sidste års tid har Tibet Charity også holdt 

kurser for butiksindehavere. Det er lederen af huset 

i Dharamsala, Tsering Dhundrup, der finder ud af, 

hvad der er mest brug for. 

* To dekoratører fra Danmark har været i 

Dharamsala for at undervise de tibetanske forret-

ningsdrivende i valg af farver og i hvordan man 

sætter varerne indbydende op.

* Nogle tibetanere er også ved at lave en fotokopi-

virksomhed i Norbulinga (Dalai Lamas tidligere 

sommerpalads) ved Dharamsala. Man regner med 

8-12 ansatte i virksomheden, der bliver støttet af 

Tibet Charity
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Skatte-workshop

af Tsering Thundrup

Den 24. august 2006 blev der afholdt en workshop om momsregler og regnskabsførelse for tibetanske 

forretningsfolk i Dalhousie som et af delmålene for Tibet Charitys projektgruppe for erhvervsfremme 

(SSBDF).

Workshoppen havde 90 tibetanske deltagere, som driver mindre virksomheder i området. 

Denne workshop var den hidtil mest vellykkede, fordi vi kunne invitere Rakesh Bhatia fra det lokale 

told- og skattevæsen, som har beføjelse til at træffe afgørelser i skattesager i regionen. Mange af de 

problemer, som folk har stået over for, siden de har stiftet virksomhed i området, blev løst i løbet af 

workshoppen. Han forklarede klart og høfligt alle de love og regler, som spiller ind på skatteområdet. 

Han lovede desuden for fremtiden at give al den hjælp, han kunne.

Andre skatteregler samt regnskabsførelse blev grundigt forklaret af statsautoriseret revisor 

Himanshu under kyndig assistance af Sonam Gonpo la, tibetansk konsulent.

Jeg benyttede mig af lejligheden til at præsentere Tibet Charity som forening over for forsamlingen 

med særligt fokus på de mål og tiltag, som Tibet Charitys projektgruppe for erhvervsfremme står for.

Jeg må konkludere, at workshoppen var en stor succes, og den har hjulpet deltagerne med at finde 

løsninger på problemer, som de har haft gennem længere tid. De har udtrykt deres helhjertede tak til 

SSBDF og alle involverede for deres venlighed og hjælp.
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Tanker om self-sustainable business

Hjælp folk til ikke længere at have brug for hjælp! - det er 

tankegangen bag "erhvervsfremmekomiteen" under Tibet 

Charity. Den har til opgave at hjælpe tibetanerne med at blive 

økonomisk selvstændige via en bæredygtig erhvervsstruktur.

Redskaberne er:

- Uddannelse

- Iværksætterstøtte

- Erhvervsfremmende tiltag

Arbejdet vil løbe over flere faser

1. fase handler om:

- Outsourcing til de tibetanske bosættelser - at få 

virksomheder, der af økonomiske grunde 

placerer noget af deres produktion i Østen, til at 

få øje på tibetansk arbejdskraft. Første projekt 

var smykkedesigneren Lise Aagaards produktion 

af troldekugler (glasperler til armbånd mv.) i 

Dharamsala.

- At lave korte uddannelser, f.eks. serviceuddan-

nelser til tjener/receptionist eller kurser i ret og 

pligt inden for forretning.

2. fase handler om: 

- At udvikle en egentlig erhvervsuddannelse a la HTX eller HH.

- At udvikle en lederuddannelse for unge

- At rekruttere talentfulde unge til erhvervsprojekter - unge, 

der så kan sætte andre i gang.

- At bygge bro mellem vestlige virksomheder og tibetanske 

entreprenører.
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   Hundene fik 

tiltrængt hjælp.

Det lå måske ikke lige 

i kortene, at ét af Tibet 

Charitys største projekter skulle 

handle om forsømte gadehunde. 

Men sådan blev det - også fordi det 

var et stort ønske fra Dalai Lamas 

side. Næste store projekt er et 

egentligt dyrehospital.

"Vi er buddhister. Vi kan ikke se på, 

at hundene lider sådan". Det var, 

hvad H.H. Dalai Lama sagde til 

Lakha Lama, da de mødtes i Mund-

god i januar 2000.

Mange af hundene ved Mundgod-

bosættelsen i Sydindien var 

dengang i en sørgelig forfatning. 

Magre og forskræmte luskede de 

rundt og ledte efter noget spiseligt 

i affaldsdyngerne - plaget af dehy-

drering og sygdom. Tibet Charity 

greb udfordringen med bestyrelses-

medlem Gunver Juul i spidsen. 

Hun er tovholder for sundhed og 

miljø og er i øvrigt selv meget glad 

for hunde.

  - I januar 2001 løb det første 

hundeprojekt af stabelen. 

Med medicin doneret af en gruppe 

dyrlæger og lægemiddelfirmaer, 

tog Gunver Juul afsted. Hun fik 

hjælp fra et århusmedlem af Tibet 

Charity, Mette Klausen, og en 

gruppe munke, 

der blev 

optrænet til at 

overtage det 

videre forløb, 

når danskerne 

rejste hjem.

Hundene blev 

behandlet for lus og lopper og mod 

den mide, der ødelægger pelsens 

hårsække. Nogle tæver fik 

hormoner, så de ikke fik hvalpe de 

næste seks måneder. Ved hjem-

rejsen havde mere end 100 hunde 

været i hænderne på Tibet Charitys 

folk.

  - I marts 2002 tog en gruppe 

danske og svenske dyrlæger til 

Sydindien for at fortsætte arbejdet 

- med Pia, Gunver og Lakha som 

hjælpere. 300 gadehunde blev 

behandlet mod parasitter og 150 

blev steriliserede. Der blev lavet en 

primitiv klinik i et deportum. 

HUNDE
PROJEK-
TET
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Hundene blev opereret på coca cola 

kasser med marmorplader på - i et 

lokale uden meget strøm. En del fik 

medicin mod mider og orm.

De, der stod for behandlingen af 

hundene, fik audiens hos H.H. 

Dalai Lama, der også var i Mund-

god i 2002. Han kørte hver dag 

- smilende og vinkende - forbi det 

sted, hvor de stod og gjorde 

hundene parat til operation. Under 

audiensen sagde han "I er nødt til 

også at komme til Dharamsala, 

hvor børn hvert år dør pga. bid fra 

hunde med rabies".

  - I oktober 2003 tog Tibet 

Charity's folk derfor til Dharamsala 

i Nordindien med de samme 

dyrlæger. Alle betalte selv rejse-

udgifter og ophold, og arbejdede 

ulønnet. Her blev der igen steri-

liseret hunde, vasket pelse og givet 

antiparasit medicin. Denne gang 

blev der endvidere aflivet enkelte 

hunde med rabies - noget der blev 

givet speciel tilladelse til, fordi der 

ikke er nogen kur mod hunde-

galskab. Der blev også skaffet et 

hjem til nogle af hundene.

Efter arbejdet i Dharamsala holdt 

Gunver Juul møde med 

dyrlægerne. Konklusionen blev, 

at selv om de hidtidige projekter 

havde gjort megen gavn, var 

arbejdet for ineffektivt, fordi de 

ikke havde et fast sted at behandle 

hundene. Der var brug for et sted 

med mere ro.

  - I  2004 besluttede vi at finde et 

permanent sted i Dharamsala. 

Men det har desværre vist sig 

umuligt, og når vi endelig har 

fundet et sted, har naboerne 

protesteret over, at der skulle være 

dyreklinik, siger Gunver Juul. 

Flere år efter, i 2006, besluttede 

Tibet Charity at begynde at 

behandle hundene i et lille lokale i 

deres eget hus i Dharamsala. 

I mellemtiden har en arkitekt i 

Dharamsala lovet Tibet Charity, at 

de gratis må bruge en stor grund, 

der ligger ved hans hus, til dyre-

projektet.

  - Et af de næste projekter inden 

for "sundhed og miljø" bliver et 

dyrehospital på grunden, hvor man 

kan operere de store dyr, siger 

Gunver Juul.

Skandinaviske dyrlæger arbejder 

pt. på skift frivilligt i klinikken i 

Tibet Charitys hus i Dharamsala. 

Den klinik vil Tibet Charity 

beholde til dyr som hunde og katte 

- og foretage de store operationer 

ude på den nye grund.
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Hvad er EM?

EM er en japansk opfindelse, lavet 

af den japanske professor Teruo 

Higa. EM betyder "effektive mikro-

organismer" og forarbejder affald 

kontinuerligt, indtil det kommer 

ud i den anden ende som ren jord 

eller renset vand. Affald fra den 

ene mikroorganisme er føde for 

den næste. EM kan nemt og billigt 

sprøjtes ud på store landområder 

og hældes i floder og damme, 

hvorefter de selv arbejder videre, 

indtil miljøet er rent - og der er 

ingen bivirkninger. EM kan holde 

drikkevand rent, rydde op på 

lossepladser og fjerne lugt i land-

bruget. Faktisk lyder det næsten 

for godt til at være sandt.

   - Man kan kun undre sig over, 

at den vestlige, såkaldt civiliserede 

verden, ikke har taget EM til sig - 

og få mistanke om, at store økono-

miske interesser i den kemiske 

industri er grunden til det, siger 

tovholder på "sundhed og miljø", 

Gunver Juul.

Man kan også vaske gulv i EM og 

bruge det til at rense toiletter. 

Den tibetanske eksilregering 

besluttede for år tilbage, at der ikke 

længere må bruges kemiske stoffer 

på de tibetanske bosættelsers jorde 

og derfor vil det være en rigtig god 

idé at bruge EM.
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Her har Tibet Charity projekter 

med Effektive Mikroorganis-

mer

Tibet Charity begyndte for få år 

siden at lave projekter med EM 

- effektive mikroorganismer - bl.a. 

på skolen i Chauntra. Her laver de 

deres egne blandinger. De bruger 

både EM i deres økologiske frugt-

have og køkkenhave og underviser 

eleverne i at bruge det. Planen er at 

Tibet Charity bekoster, at to elever 

fra skolen bliver EM-ingeniører. 

Det vil give dem lov til at lave 

modertinkturen, og så bliver EM 

noget, flere tibetanere kan leve af.  

Foreningen var ligeledes med i et 

projekt i byen Bir, hvor det 

handlede om at gøre affald til 

økologisk dyrkbar jord. 

Det pt. største EM-projekt er 

demonstrationshaven i Nelaman-

gala i Sydindien. I haven, der ligger 

i et skoleområde, bliver der dyrket 

grøntsager, korn og vinstokke. Alt 

kan nemlig gro ved hjælp af EM og 

to ansatte holder haven ved lige. 

Ideen med haven er bl.a. at de 

tibetanske landmænd - som kan 

være svære at "omvende" til 

økologi - selv kan komme og se på 

haven. Hvis de vil, får de bekostet 

EM landbrug i deres bosættelse af 

Tibet Charity. 

Foreløbig er dette ved at ske i to 

bosættelser - bl.a. i Hunsur, en 

fattig bosættelse syd for Bombay, 

hvor de førhen dyrkede majs, som 

de ikke kunne sælge. Nu dyrker de i

stedet økologisk bomuld - som er i 

høj kurs - med EM. En tibetansk 

kvinde er også i gang med at dyrke 

økologiske svampe med EM.

EM skal også udbredes til klostre 

og skoler og, sammen med "self-

sustainable business", forbereder 

"sundhed og miljø" at lave et 

projekt med økologisk EM-sæbe. 

Forhåbentlig kan det med tiden 

give et levebrød til en række tibe-

tanere.

EM-projekterne laves i samarbejde 

med en japaner, der er udsendt 

gratis fra den japanske EM-

organisation.
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Andre sundhed og miljø-projekter

  - Gunver Juul har sammen med en dansk sygeplejerske startet 

et forskningsprojekt omkring diabetes i Dharamsala i Indien. 

Diabetes er en sygdom, der desværre er i epidemisk fremmarch 

blandt tibetanere og indere - bl.a. pga. det alt for store indtag af 

hvidt sukker i mad og slik.

  - Et af de nyeste projekter er hjemmeplejeprojektet, der gik i 

luften i oktober sidste år. Tibet Charity har besluttet at kopiere 

den nordiske hjemmepleje-ordning i de tibetanske settlements 

- med start i Dharamsala. Mange syge og svage ligger enten helt 

alene eller har af økonomiske årsager ikke adgang til pleje og 

hjælp. Tibet Charity er derfor i gang med at uddanne otte 

personer - seks tibetanske kvinder og to indiske mænd - til at 

varetage opgaven. De får f.eks. undervisning i anatomi, 

fysiologi, kost, psykoterapi og praktiske opgaver som blod-

tryksmåling og pulstagning. Det første hold bliver færdige her i 

efteråret 2007.

SUND-
HED OG
SU

MILJØ
HED OO
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I 2006 blev der tilføjet et femte projektområde 

til Tibet Charity's arbejde: projekter i Tibet, 

med Lakha Lama som projektleder.  

Efter H.H. Dalai Lamas besøg i 2003 havde 

Hans Helligheds privatsekretær bedt om, at vi 

lod 500.000 kr. stå på Tibet Charity's konto i 

Danmark, til brug for projekter øremærket af 

H.H. Dalai Lama. Men da der efter tre år ikke 

havde været nogen anvisninger på, hvad 

pengene skulle bruges til, spurgte Tibet 

Charity Hans Hellighed, om vi måtte bruge 

pengene til projekter i Tibet - og svaret var ja.

Det første projekt blev afviklet i sommeren 

2007 med uddeling af 7000 børnebøger på 

tibetansk til skoler i Østtibet. Lakha Lama 

ønsker især at fokuserer på projekter for 

uddannelse og sundhed i Tibet, og det 

kommer til at ske i tæt samarbejde både med 

Den Kinesiske Ambassade i Danmark og en 

tibetansk organisation i Østtibet: Kham 

Khambo Association (KKA). Det er dermed 

første gang at Tibet Charity samarbejder med 

en NGO i Tibet. KKA's bestyrelse består af 

unge entusiastiske tibetanere med akademiske 

uddannelser - hvilket ellers er en sjældenhed 

på de kanter - så vi venter os meget af sam-

arbejdet og glæder os til fremover at sætte 

flere projekter i gang i Tibet.

"Vi skal ikke hænge fast i fortiden men 

forholde os til situationen nu og skabe en 

bedre fremtid i fredelig sameksistens med 

kineserne. Der er sket en meget positiv 

udvikling i vores relation til de kinesiske 

myndigheder, som hilser projekter som 

udgivelsen af H.C. Andersen velkommen 

- og Pia og jeg kan nu rejse jævnligt til Tibet, 

hvilket giver os en god mulighed for at følge 

op på projekterne", siger Lakha Lama, der er 

åndeligt overhoved for omkring 100.000 

mennesker i Bathang i Østtibet. Så han har 

travlt, når han endelig besøger sit hjemland. 

Den praktiske del af projektledelsen får han 

hjælp til af Pia, der stadig er aktiv som frivillig 

hjælper, selvom hun i 2007 trådte ud af 

bestyrelsen.

PROJEKTER I 
TIBET
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H.C. ANDERSEN PÅ TIBETANSK

Der kan nu føjes endnu et sprog til 

den gamle forfatters verdens-

omspændende udgivelser. Med 

Tibet Charity’s donation af 7000 

illustrerede børnebøger med 

eventyret Tommelise til tibetanske 

skoler i Øst-Tibet, bliver det både 

første gang H.C. Andersen udgives 

på tibetansk, og første gang, at 

børnene i Tibet får adgang til 

vesterlandsk børnelitteratur på 

deres modersmål. 

Der bliver undervist i tibetansk 

sprog i de tibetanske skoler i Kina, 

og der er tilstrækkeligt med faglige 

gramatikbøger, men ingen skønlit-

teratur for børn på tibetansk.

Det er meget vigtigt for børns 

udvikling, at de får mulighed for at 

læse stimulerende literatur af god 

kvalitet på deres modersmål. 

De fleste skoler har intet skolebib-

liotek, og selv de mere materielt 

veludstyrede skoler, har ikke andet 

end den lokale avis på tibetansk 

som eneste trykte medie på 

børnenes modersmål til brug for 

læsetræning.

Tommelise er illustreret af Pia 

Kryger Lakha, og da den i forvejen 

er udgivet i Kina, var det en nem 

sag, at få den oversat til tibetansk 

og udgivet af den samme kinesiske 

forlægger: 3 Mind Culture i Shang-

hai, hvis direktør Mr. Ji Xiaodi har 

været til stor hjælp med at gøre 

denne drøm til virkelighed. 

Bøgerne distribueres af Kham 

Khambo Association.

Selvom 7000 bøger er mange set 

med danske øjne, er det en dråbe i 

havet. Der er ca. 4500 skoler med 

ca. 600.000 elever i Tibet, så hvis 

alle skoler skal have bare 10 bøger 

hver, skulle vi give 45.000 bøger.  

Vi har fået oversat 5 andre billed-

bøger i samme serie med H.C. 

Andersens eventyr illustreret af 

forskellige internationale 

kunstnere. Det er vores håb med 

tiden, at fundraise til at udgive 

flere af bøgerne og uddele dem til 

skolerne i Tibet. Det koster kun 

omkring 15 kr. per bog inklusive 

distribution, men der skal udgives 

mindst 7000 eksemplarer af hver 

titel, altså en omkostning på 

100.000 kr. per oplag.
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FORHÅBENTLIG BLIVER VI OVERFLØDIGE

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Lakha Lama, 

Gunver Juul og Sebastian Nybo om, hvad de mener bliver 

de vigtigste opgaver for Tibet Charity i de næste ti år

To områder er vigtige

Tibet Charity's formand og stifter, Lakha Lama,

mener at foreningen skal fokusere på to  områder i 

fremtiden - på hver sin måde.

  - De gamle og handicappede er ét område. Dem skal 

vi fortsætte med at skaffe sponsorer til, for de evner 

ikke selv at producere noget. I forhold til de unge 

tibetanere er det bedste man kan gøre, at hjælpe dem 

til at oprette små håndværk, så de kan producere varer 

de kan eksportere - f.eks. til Danmark 

og andre vestlige lande.

Det handler om at få nogle danske firmaer til at træde til, f.eks. som 

projektet med troldekuglerne, hvor firmaet tjener penge og samtidig giver 

tibetanerne mulighed for at lære noget og få et levebrød. 

  - Tibet Charity har kapaciteten til at skabe den rette forbindelse mellem 

firmaerne og lederne i Nepal og Indien, mener han.
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Brug for hjælp til selvhjælp

Sebastian 

Nybo,

tovholder på 

"self-

sustainable 

business":

  - Charity 

bliver man 

ved med at lave, når man ikke gør sit 

arbejde godt nok. Det er hjælp til 

selvhjælp, tibetanerne har brug for, 

siger Sebastian Nybo, næstformand i 

Tibet Charity. Til daglig er han 

direktør for SEB Gruppen A/S. Han 

har siddet i Tibet Charity's bestyr-

else siden 1999 - og har arbejdet 

aktivt med erhvervsfremme ("self-

sustainable business") siden 2001. 

Han tror, at dét at hjælpe tibetan-

erne til at blive økonomisk uafhæn-

gige, vil komme til at fylde mere i 

foreningens arbejde.

  - Selvfølgelig skal vi lave dyre-

projekter, støtte børnehaver og spon

sorere ældre, men når vi snakker 

fremtid, er self-sustainable business 

det vigtigste.

  - Desværre er det nemmere at 

"sælge" ideen om at støtte en børne-

have end en computerskole - selvom 

det sidste er mindst lige så vigtigt. 

Men jeg tror, at self-sustainable 

business bliver større og jeg håber, 

at der i løbet af de næste 100 år ikke 

bliver behov for os mere. 

Vores arbejde er udført, når der ikke 

er brug for foreningen!

Uddannelse og erhvervsfremme 

ER vigtigst

Gunver Juul

har siddet i 

bestyrelsen i 

ca. fem år 

- hun er 

tovholder på 

"sundhed og 

miljø".

  - Erhvervsuddannelser, akademiske 

uddannelser og erhvervsfremme - 

det er dér, vi kommer til at samle os, 

mener Gunver Juul.

  - Hvis vi ikke får mere gang i 

erhvervsfremmende foretagender i 

de tibetanske bosættelser, bliver de 

til enklaver, og de unge vil flygte ind 

i de store byer. Hvis man kan gøre 

bosættelserne bæredygtige, kan man 

bevare de tibetanske samfund i 

Indien og Nepal, siger hun.

Så trods det, at hun selv er tovholder 

på sundhedsområdet, mener hun, at 

selfsustainable business er vigtigst.

  - Hvis vi ikke hjælper de unge til at 

kunne forsørge sig selv, vil den 

tibetanske kultur forsvinde, og det 

har verden ikke råd til. Samtidig har 

det vist sig, at erhvervsfremme er 

det sværeste at skaffe penge til.

  - Og det er fuldstændig vanvittigt. 

Enhver blind med hænderne bundet 

på ryggen må da kunne forstå, at det 

er essentielt, siger Gunver Juul. 

Hun vil sammen med Sebastian 

Nybo arrangere "homeparties" for at 

overbevise danske erhvervsdrivende 

om, at det er en god idé at flytte 

noget produktion til de eksil-

tibetanske samfund.
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Fik eget hus i Dharamsala

I et tidligere hotel på fem etager - med en skøn udsigt 

over kangradalen - ligger Tibet Charitys hus i 

Dharamsala. Huset blev en realitet i efteråret 2004. 

Stedet bliver brugt til uddannelsescenter, klinik for 

mennesker og dyr og som lokalkontor for Tibet Charity.

Uddannelsescenteret tilbyder bl.a. undervisning i sprog 

og edb.

Sundhedsklinikken i huset bliver bestyret af Tibet Chari-

tys fastansatte sygeplejerske Tsering Lhamo samt 

bestyrelsesmedlem Gunver Juul, der altid tager fat på 

behandlingen af de tibetanske flygtninge, når hun er i 

Indien. Og så er der en lille veterinærklinik i huset, hvor 

danske og svenske dyrlæger skiftes til at tage sig af dyr 

som hunde og katte!
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Gathar Rinpoche blev i år 2000 udvalgt som en af 

Tibet Charity’s repræsentanter i 

Mundgod, Sydindien, hvor en 

afdeling blev oprettet under 

navnet ”Phendeling Welfare 

Committee in Mundgod”. 

Den har haft til opgave at 

udvælge værdigt trængende 

munke og nonner til spon-

sorater, og at udbetale spon-

soraterne ubeskåret til mod-

tagerne. Desuden har de uddelt støtte til lægehjælp.

Motok Rinpoche blev 

i år 2000 ligeledes 

udvalgt som en af 

Tibet Charity’s 

repræsentanter i 

Mundgod, Sydindien.

Tashi Dhundup blev 

i år 2000 ligeledes 

udvalgt som en af 

Tibet Charity’s 

repræsentanter i 

Mundgod, Sydindien.

SYDINDIEN

Tibet Charitys medarbejdere i Østen.

Gennem de tibetanske ansatte kan Tibet Charity arbejde 

effektivt i de tibetanske bosættelser i Indien og Nepal.

Folkene i Nepal og Indien er:
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Tsering Thundup var oprindeligt en højt respekteret 

og dybt engageret skoleinspektør 

for tibetanske kostskoler i 

Nordindien. Siden 2005 har han 

været ansat som Tibet Charity’s 

øverste autoritet for foreningens 

aktiviteter i Indien, hvor han 

især er engageret i erhvervs-

fremme og uddannelsesprojek-

ter. Tsering Thundup har rejst til 

fjerne settlements, som vi bl.a. 

støtter med sponsorater, for selv at erfare hvor nøden er 

størst - og disse førstehåndsindtryk er en uvurderlig 

hjælp for Tibet Charity's prioritering af de forhånden-

værende midler.

Tsering Lhamo er uddannet sygeplejerske med mange 

års praktisk erfaring blandt andet 

fra modtagelsescenteret for 

tibetanske flygtninge i Nepal. 

Siden 1998 har hun haft en tæt 

forbindelse til Tibet Charity's 

tovholder for sundhed og miljø, 

Gunver Juul. Tsering Lhamo blev i 

2004 ansat som Tibet Charity's 

ansvarshavende sygeplejerske for 

alle sundheds- og miljøprojekter i 

de tibetanske settlements og leder af klinikken i Tibet 

Charity's hus i Dharamsala, hvor hun også er ansvarlig 

for uddannelsen af hjemmeplejere.

NORDINDIEN
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Jigme Tenzin hjalp os i 2004 med at finde Huset i 

Dharamsala og har ydet en stor 

indsats med at varetage istand-

sættelsen af den store bygning. 

Han blev ansat som daglig leder 

af uddannelsescenteret i Huset. 

Jigme havde i mange år forinden 

været leder af ”Tibetan Multi 

Education center” i Dharamsala, 

som i første omgang fik tilbudt 

gratis lokaler i TC-Huset, og i 

2005 blev helt overtaget af Tibet Charity. I dag hedder 

det ”Tibet Charity's Youth Center in Dharamsala”.
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Lobsang Palden blev i 1999 udvalgt som Tibet 

Charity's første repræsentant i 

Nepal. Han er dybt respekteret 

af både tibetanere og 

nepalesere, og har i nu 8 år 

arbejdet som frivillig for Tibet 

Charity. Han har blandt andet 

været med til at udvælge de 

nødlidende, der er berettigede 

til sponsorater, og har også 

været med ved udførelsen af 

større projekter, som oprettelsen af Tibet Charity's 

Ungdomscenter i Nepal. Lobsang Palden er en driftig 

forretningsmand, og selvom TC gentagne gange har 

tilbudt ham løn for sit store arbejde, har han afslået at 

modtage noget. Han stammer fra Batang i Tibet, og har 

Lakha Lama som sin hovedlama. Derfor er han så dybt 

motiveret for at arbejde helt uselvisk for foreningen.

Tashi Dorjee blev i slutningen af 1999 udvalgt som 

foreningens anden repræsen-

tant i Nepal. Han er en nær 

ven af Lobsang Palden, og de 

to har et suverænt godt sam-

arbejde og supplerer hinanden 

perfekt. Tashi Dorjee er ejer af 

en tæppefabrik i Kathmandu, 

og hans erfaring med handel 

og eksport til Vesten, har gjort 

ham til en dygtig og initiativrig 

repræsentant, der forstår at lægge et budget og 

formulere en projektbeskrivelse efter vesterlandsk 

standard. Også Dorjee har afslået at modtage nogen 

form for betaling for sit arbejde for TC.

 

NEPAL
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Dakpa Tenzin lærte vi at kende i år 2000, hvor han 

blev Pia's faste tolk i Indien. 

Dengang var han munk ved 

Drepung Loseling klosteret i 

Mundgod og blev udvalgt som en 

af de repræsentanter, der varetog 

vore sponsorater af munke og 

nonner. I 2001 valgte Tenzin at 

forlade klosteret, og blev ansat 

som leder af Tibet Charity's 

Ungdomscenter i Nepal, hvor 

han har ydet en kæmpe indsats. Efterfølgende blev han 

valgt som TC's tredie repræsentant i Nepal, og varetager 

med stor dygtighed både projekter, sponsorsager og 

ungdomscenteret.

Tibet Charity har fem indsatsområder

Uddannelse: Lærerseminarer, undervisnings-

materialer, grundlæggende og videregående 

uddannelse.

Sociale projekter: Børnehaver, plejehjem, 

nødhjælp, nyankomne flygtninge.

Self-Sustainable Business: Iværksætterstøtte, 

eksportfremme, produktionsrådgivning og 

kurser for erhvervslivet.

Sundhed og miljø: Helse, økologi, veterinær-

projekter.

Projekter i Tibet: Sundhed og uddannelse i 

Tibet - f.eks. projektet med at uddele 7000 H.C. 

Andersen bøger på tibetansk.
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