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Tibet Charity’s formål er at støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem huma-
nitære projekter og kulturelle arrangementer. 

Vi arbejder med at forbedre hverdagen for den tibetanske befolkning i de tibetanske bosættelser i Nord- og 
Sydindien, Nepal og Tibet. 

Foreningen indsamler og formidler fonds- og udviklingsbistand i overensstemmelse med dette. 

Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de tibetanske kulturværdier såsom med-
følelse, ikke-vold, etik og global bæredygtighed. 

Om foreningen Tibet Charity 
Tibet Charity er en ikke-politisk og privat humanitær 
medlemsorganisation, der blev grundlagt i 1997. 
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20 år… Så længe har Tibet Charity været en ikke-
politisk, humanitær organisation, der har til formål 
at støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og 
det tibetanske folk gennem humanitære projekter 
og kulturelle arrangementer. Mest kendt er 
hjemmesygeplejerskerne, der efter dansk forbillede, 
dagligt besøger ensomme og måske syge tibetanerne 
i Dharamsala, hvor den tibetanske eksilregering holder 
til. Samt naturligvis dyrelægeprojektet, der på få år har 
udryddet rabies i hele området.

Som alle ved, så arbejder foreningen for at fremme 
de tibetanske kulturværdier som medfølelse, ikke vold, 
etik og global bæredygtighed. 

Siden begyndelsen har bestyrelsen været ulønnet 
og betaler personligt for rejser i forbindelse med 
projektarbejdet i Indien og Nepal. Derfor kan foreningen 
igen og igen sende penge ubeskåret til projekterne. 
Fødselsdagsfesten blev afholdt i Phendelings smukke 
lokaler i Nørregade, og der var fyldt til bristepunktet.

Fejringen begyndte med et besøg af Lakha Lama. 
Lamaen talte om varmhjertethed og udtrykte stor 
taknemlighed over de mange medlemmer i Tibet 
Charity.

”Jeg kan se, at der er mange varmhjertede personer 
tilstede her i aften – det er en stor motivation for os til 
at fortsætte arbejdet. Jeg ved, at når jeg dør, så vil det 
gode arbejde fortsætte. Mange tak til jer alle – og tak 
til alle nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. 
At være i Tibet Charity og i det tibetanske samfund er 
en kæmpe gave,” sagde Lakha Lama, og gennemførte 
derefter et lille meditationsritual med hele forsamlingen. 
Ritualet ville forbinde alle de varme hjerter til formålet.

Og det lykkedes i dén grad. Aftenen fortsatte i en god 
og givende stemning, og der var stor villighed til at 
hjælpe og støtte.

Af hjertet TAK!

Formålet med Tibet Charity er netop at støtte projekter 
i Dharamsala – og derfor blev der også brugt lidt tid 
under fødselsdagen til at samle midler ind. 

Og hold nu fast: Under fødselsdagen blev der i alt samlet 
over 35.000 kroner ind. Af hjertet tak for de varme 
hjerter og den store gavmildhed, som forsamlingen 
viste. Pengene kom dels fra indgangsbetalingen og 
dels fra de aktiviteter, som foregik under den 3 timer 
lange fødselsdagsfest. 

”De indsamlede midler vil blive anvendt til det 
fantastiske undervisningsprogram OBE, hvor vi som 
eneste ikke-indiske organisation har fået lov til at 
skabe et undervisningsforløb, der forbereder til højere 
uddannelser. Dér vil pengene gøre stor nytte, idet de 
unge mennesker på kurset er meget fattige og ikke 
har mulighed for at arbejde og tjene noget som helst, 
fordi de er i skole og studerer hele dagen og aftenen. 
De skal have skolepenge for at kunne klare forløbet 
– og det hjælper vi med,” siger Gunver Juul, der er 
formand for Tibet Charity.

Pengene blev indsamlet på flere måder, dels blev der 
afholdt auktion over donerede effekter – bl.a. smykker, 
tøj og Lakha Lamas personlige malakæde.

Derudover blev der vist en lille dokumentarfilm om livet 
i Dharamsala. Filmen var produceret med støtte fra 
CISU og tilrettelagt og filmet frivilligt af Marianne Holdt 
og Casper Jakobsen. Det var Iben Sol Mouritsen, der 
have klippet og lydmixet. Filmen kan ses på Tibet 
Charitys hjemmeside.

Udover at producere en film havde fotograf Marianne 
Holdt også taget en række billeder med, der dels 
blev bortauktioneret og dels solgt til fødselsdagen. 
Fotografierne blev alle ledsaget af en lille forklaring 
og et citat fra H.H. Dalai Lama. Se et udvalg i dette 
magasin.
Derudover kunne man købe lodder og vinde alt fra 
honning, gin på samleflasker, bøger og meget mere. 

Det var bestyrelsen og den dygtige eventmager Maria 
Vishof, der havde arrangeret begivenheden samt 
indsamlet så mange donerede effekter samt forplejning 
til de mange gæster. Og alle arbejdede traditionen tro 
frivilligt for at sikre, at så mange penge som muligt går 
til tibetanerne og foreningens projekter. 

Tusind tak til ALLE, der bidrog til både festens praktik, 
stemning og oprydning.

Af Pernille Garde Abildgaard
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Af Pernille Garde Abildgaard

Tak til alle jer, som valgte at kigge forbi Phendelings 
lokaler i København og fejre Tibet Charitys 20 års 
fødselsdag. For alle, jer som ikke havde mulighed for at 
møde op, har vi samlet en buket af indtryk fra aftenen.

Annebeth Rasmussen:
”Her er en fantastisk stemning her i aften. Jeg har 
tidligere været her i Phendeling et par gange og for 
2 mdr. siden var jeg i Tibet for første gang. Det var 
en gammel drøm, der gik i opfyldelse. Det var vildt 
rørende og fascinerende, men også meget gribende. 
Deres smukke templer og utrolige landskaber gør 
indtryk. Men også tibetanerne selv. Jeg talte med et 
ungt par, hvor konen er kinesisk, og manden tibetaner. 
Jeg inviterede dem til Danmark, men det var kun 
konen, der kunne tage imod det, da manden jo har 
fået frataget sit pas.”

Carsten Skaarup:
”Det er første gang, at jeg er med til en Tibet Charity 
fødselsdag. Her er en opløftet og glad stemning. Jeg 
har været medlem af foreningen i 3-4 år. Min kæreste 
er medlem, og så tænkte jeg, at jeg også ville støtte. 
Tibetanerne er jo næsten 100% afhængige af de 
fællesskaber, de bor i – og de velgørende organisationer 
som fx Tibet Charity. Det er godt at sætte fokus på 
den tibetanske kultur, og det er samtidigt en måde at 
protestere over den kinesiske politik. Det er vigtigt at 
støtte de unge tibetanere i deres uddannelse, så de 
kan bringe kulturen videre til de næste generationer.”

Sibila Reventlow:
”Jeg har været til alle Tibet Charitys arrangementer – 
og jeg har aldrig oplevet så god en stemning, som her 
er i aften. Her er en stemning af åbenhed og overskud, 
ja her har faktisk været en god og legende stemning 
gennem mange timer. Det kan jeg godt lide.”

Sanne Anker:
”Jeg er steddatter til formanden Gunver, og derfor er 
jeg her i dag. Det er min første gang i Tibet Charity-
regi, men bestemt ikke den sidste. Det er fantastisk 
dejligt at være her og se filmen og alle projekterne. Jeg 
synes især, at hundeprojektet er opsigtsvækkende.”

Lone Strømvig:
”Det er dejligt og hyggeligt at være her i aften. Jeg har 
været medlem af Tibet Charity siden 2000. Jeg var 
med Lakha Lama på en rejse til Nepal og senere også 
Sydindien. Jeg har også været medlem af bestyrelsen 
i nogle år.” 

Per Elowsson:
”Jeg har et varmt forhold til Lakha Lama – og det er 
også derfor, jeg er her i dag. Jeg har tidligere siddet i 
bestyrelsen for Tibet Charity fra 2000-2002, hvor jeg 
bl.a. stod for en del af økonomien. Det er dejligt at 
være her i aften og se, at der er liv i alle projekterne. 
Jeg er selv meget begejstret for vores sponsorater af 
ældre og unge. Det hjælper mange af tibetanerne i 
Dharamsala.”
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Dharamsala
 - den korteste vej er med dialog
En varm hilsen fra Tsering Thundup
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Jeg ringer op… Telefonen bliver taget med 
det samme af en venlig stemme... Der er travlt 
på kontoret, og alle har gøremål - vigtige 
gøremål som i denne stund er langt mere be-
tydningsfulde end mit opkald fra Danmark, så 
jeg foreslår den rare stemme i stedet at starte 
med at skrive et brev...

Kære Tsering Thundup la
Til vores kommende Tibet Charity ma-
gasin-udgivelse vil det være os en stor 
glæde, hvis vi kan publicere et interview 
med dig. Vil du gøre os den glæde at 
deltage i et langdistance interview? På 
forhånd stor tak … 

Kort efter er der svar tilbage:

Kære Maria
Det vil være mig en stor glæde at besvare 
alle de spørgsmål, du måtte ønske at få 
svar på.
De bedste ønsker fra
Tsering Thundup

Så er der åbnet for en direkte linje mellem mit 
skrivebord i Danmark og kontoret i Dharam-
sala, Indien, og interviewet kan gå i gang. I 
det fjerne høres bedemøllerne snurre langs 
Kora og de mange tibetanske flag blafre i vin-

den omkring H.H. Dalai Lamas hellige bolig 
…

Kære Tsering Thundup la
I foråret deltog jeg i et møde i United Na-
tions hovedkontor i Rom (The Food and Ag-
riculture Organization of the United Nations, 
FAO). Her holdt en af de delegerede en for-
midabel tale omkring et stort hjælpearbejde 
projekt. I den sammenhæng sluttede hun af 
med ordene: We must now change our fo-
cus from saving life to changing life. Jeg kom 
i den forbindelse til at tænke på Tibet Chari-
tys arbejde. En vigtig faktor i dette arbejde, 
er ikke alene at redde liv, men også ændre 
liv til det bedre og give tibetanerne mulighed 
for at blive selvhjulpne via oplysning, uddan-
nelse, sundhedsprogrammer og fast arbejde. 
Vi ser nu resultaterne af den store indsats, 
organisationen yder og hører historier om 
tibetanere, som tidligere blev hjulpet som 
børn via Tibet Charity programmer, og de er 
nu tilbage efter endt uddannelse og hjælper 
selv til… 
Vil du dele nogle historier som disse med 
os?

”Vi har utroligt mange gode historier. Lad mig 
dele tre af sådanne historier med jer:

Min drøm er i skrivende stund at kunne pakke en kuffert og tage af sted til Dharam-
sala, hvor Tibet Charity har arbejdet gennem 20 år. Men lige nu må jeg nøjes med 
at udveksle breve via e-mails og opkald til en af hovedpersonerne i Tibet Charity 
organisationen - director himself - Tsering Thundup. Det er selvfølgelig ikke helt 
det samme, som at møde ham in person, men alligevel føles han tæt på. Vejen fra 
Danmark fører nemlig direkte til Dharamsala og vores kontor der - organisationen 
er nærværende og tilgængelig for alle, der måtte have interesse i at besøge, skrive 
eller ringe til dertil. 

Af Maria Vishof
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- Der var denne pige fra det tibetanske Settle-
ment i Bir. Hun var født ud af en meget fattig 
familie. Hendes far havde haft et slagtilfælde 
i en ung alder og måtte derefter forblive sen-
geliggende, imens pigen voksede op. Hendes 
bror var født med polio og var som følge heraf 
handicappet. Familiens overlevelse lå derfor 
alene i morens hænder, som havde job som 
væver på en fabrik i nabolaget. Men på trods 
af hendes hårde indsats rakte hendes løn al-
drig helt til at dække familiens behov. Gennem 
Tibet Charity fik pigen adgang til en grundsko-
leuddannelse. En sygeplejerske fra Danmark, 
som var på besøg i Bir sammen med Lakha 
Rinpoche og hans følge hørte om familiens 
skæbne og besluttede at støtte dem. Takket 
være den danske sygeplejerskes støtte har pi-
gen nu også gennemført en sygeplejeuddan-
nelse og har fået fast arbejde på et hospital i 
Delhi. Nu kan hun hjælpe sin familie, og derved 
kan familien klare sig selv uden support udefra. 
Pigen passer nu på hele sin familie.

- For nogle år siden ankom der en dreng til In-
dien. Efter at have fuldført grundskolen havde 
han ikke hjælp eller penge til efteruddannelse, 
og han havde ingen kontakt til sin familie, som 
stadig var i Tibet. Han kom derfor til vores 
kontor og bad os om hjælp. Det var midt på 
dagen, så jeg inviterede ham på frokost. Imens 
vi spiste, lagde jeg mærke til hans sko og 
klæder, som var nedslidte og iturevne. Men jeg 
bemærkede også hans vilje af stål og lyst til vi-
den og uddannelse. Vi besluttede at støtte ham 
i hans efteruddannelse. Han klarede sig med 
udmærkelse og fik et flot job som settlement 
officer. Desværre fik han kun et kort liv, og han 
døde som ung. Heldigvis nåede han at opnå 
succes og tilegne sig stor viden.

- Den sidste historie, jeg gerne vil dele med 
jer i dette interview, er historien om en pige, 
som havde fået topkarakterer til sin afgangsek-

samen. Så gode endda at hun udmærkede sig 
til at blive udvalgt til et af vores særlige scho-
larship programmer. Men fordi hun var foræl-
dreløs og derfor boede hos en meget fattig 
tante, som knap nok havde råd til at brødføde 
sig selv, måtte hun takke nej til tilbuddet. Hun 
ejede intet selv og havde derfor ingen penge 
til at opfylde de øvrige daglige krav på et kol-
legium såsom toiletartikler, tøj, bøger med vi-
dere. I stedet foreslog hun os at få træning i 
spa-terapi, så hun hurtigst muligt kunne hjælpe 
sin tante. Med vores støtte gennemførte hun 
flot sin uddannelse, og fik et rigtig godt arbej-
de som spa-terapeut på et meget stort hotel i 
nærheden af tantens bopæl. Nu forsørger hun 
sig selv og tanten.”

Hvad er det ved tibetanerne, der gør, at de 
vender tilbage, og at de føler så stærk en 
tilknytning til deres traditioner og kultur på 
trods af, at de er flygtet og nu bor i Indien…?

”Den største udfordring som tibetansk flygtning 
er at sikre bevarelsen af vores tibetanske kul-
tur. Det er af denne grund, at Hans Hellighed 
bad premierminister Nehru om at oprette sep-
arate bosættelser og skoler for tibetanerne i 
stedet for at sende de tibetanske flygtninge i 
forskellige skoler over hele Indien og få tibe-
tanerne til at bosætte sig i store indiske byer. 
Vores stærke håb om at vende tilbage til vores 
land en dag, får tibetanerne til at føle sig an-
svarlige for at bevare vores kultur og sprog for 
vores fremtidige generationer. Hans Hellighed 
er uden tvivl en stor inspiration for hver enkelt 
af os.”

Har de enkelte sponsorer typisk personlig 
kontakt med de børn, unge og gamle, som de 
sender sponsorpenge til? Har nogle endda 
stadig kontakt efter de enkelte tibetanere er 
blevet selvhjulpne?
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”Rigtig mange sponsorer besøger deres adop-
terede bedsteforældre i Dharamsala og de 
børn og unge, som har fået hjælp til skolegang. 
Disse sponsorer er den udvidede familie til de 
sponsorerede tibetanere. Jeg har ingen kend-
skab til, at sponsorerne fortsætter kontakten 
efter, at den studerende har afsluttet sine stu-
dier, men det betyder ikke, at det ikke foregår.”

Har du en glad og god historie fra din hverdag, 
som du har lyst til at dele med os. En histo-
rie, som giver håb for fremtiden og ikke mindst 
mening for alle, der heldigvis gerne vil støtte 
Tibet Charitys projekter?

”Siden jeg begyndte at arbejde her, har jeg en 
god oplevelse næsten hver dag. De smil, jeg 
ser i ansigterne hos de mennesker, vi støtter, 
når vi møder dem på gaden, spreder umådelig 
glæde. Vi giver dem den støtte, vi modtager fra 
vores sponsorer i Danmark og Sverige. Vi kan 
bringe de ældste sammen, give dem mad og 
sundhed og tage dem på pilgrimsrejse - noget, 
de aldrig har gjort før, og som er af stor betyd-
ning for dem.
Vi har uddannet så mange tibetanere til at lære 
et nyt sprog, så de føler sig hjemme i en ny 
verden.
Vi har lykkedes med at udrydde rabies siden 
2006. Rabies, der plejede at kræve mennes-
keliv her i Dharamsala, er nu helt uhørt siden 
det tidspunkt, vi startede vores program.”

Hvilken indsats er vigtigst lige nu…?

”At hjælpe den første generation af tibetanere, 
der ofrede deres ungdom for at oprette et ti-
betansk fællesskab her i eksil. De har brug for 
vores omsorg og opmærksomhed, når de er i 
de senere stadier af deres liv. De har stået med 
stor styrke op imod alle de vanskeligheder, som 
et eksilsamfund står over for - hårdt arbejde 
skal der til for at bane vejen for anden og tredje 
generation, og for at de kan leve i fred og lykke. 

Derfor spiller vores home nurses program en 
meget vigtig rolle i at tage sig af de ældre, der 
bor alene uden familiehjælp.
For vores organisation er det uden tvivl vigtigt 
at uddanne de unge, så de kan blive gode 
borgere i et fremtidigt Tibet.”

Hvorfor er vi skandinaver, så interesserede i 
at støtte tibetanerne. Hvad tænker du vi har 
tilfælles?

”Siden min første arbejdsdag som director for 
Tibet Charity i Dharamsala, har vores samar-
bejde hovedsagelig været med folk fra Dan-
mark og andre skandinaviske lande. Selvom 
jeg ikke præcist kan sige, hvorfor folk i disse 
lande støtter os, kan jeg meget stærkt mærke 
en stor følelse af kærlighed og medfølelse 
blandt folket i disse lande. Jeg er meget heldig 
at have tæt tilknytning til så mange vidunderlige 
mennesker i Danmark og Sverige og føler en 
stor samhørighed.”

Hvad er din egen historie, og hvorfor er vi så 
heldige at have dig hos Tibet Charity?

”Jeg har arbejdet i tibetanske skoler i mange 
år - først som lærer og senere som rektor. Da 
jeg arbejdede som rektor i en tibetansk skole 
i Chauntra, kom jeg i kontakt med Lakha 
Rinpoche, Pia Lakha, Gunver Juul, Peter Hal-
lum og mange andre fantastiske mennesker 
fra Tibet Charity Danmark og Sverige. En dag 
foreslog de ærværdige Lakha Rinpoche og 
Gunver Juul, at jeg deltog i Tibet Charity i In-
dien som director, og sådan gik det til, at jeg i 
dag er her i dette tillidsjob. Et job som jeg sæt-
ter stor ære i.”

Har du en drøm for Tibet Charity?

”Min drøm er fortsat at støtte de fattige og træng-
ende her i Dharamsala og om muligt udvide 
denne fordel til andre tibetanske bosættelser.”
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Af Gunver Juul

Lad mig starte med et citat fra en rejsende i Indien, der 
sammen med sin gruppe ledet af vores læge medlem 
Karin Jensen besøgte vores center i Dharamsala 
og fik den store omvisning af vores Director. De 
tog endvidere med home nurserne ud i hjemmene 
og op til veterinær hospitalet. Efter disse oplevelser 
udbrød hun spontant: ”hvorfor er der ikke flere, der 
kender til det store arbejde, som TC udfører – det er 
jo enestående”!  Og ja, det har vist altid været vores 
svaghed, at vi ikke formår at blive mere tydelige ude 
omkring, selv om det længe har ligget os på sinde 
at ændre dette.  Også fordi det vil betyde meget for 
vores virke, at vi får flere medlemmer og en mere stabil 
og langtrækkende økonomi.  Så hermed en opfordring 
til at fortælle om os vidt og bredt. 

Siden sidst kan siges følgende.
Vore udfordringer har som tidligere været at få 
økonomien til at holde til vore projekter og vore ansatte 
i Indien og Nepal, som jo er forudsætningen for, at vi 
kan fortsætte det gode arbejde.  Vi har skåret alt lønnet 
personale fra i Danmark og har fordelt alle gøremål ud 
til bestyrelsens medlemmer og frivillige i redaktionen. 
Heldigvis er vore ansatte og medarbejdere i Nepal 
og Indien rigtigt dygtige og selvhjulpne, så de klarer 
arbejdet så godt som uden indblanding fra vores side, 
hvilket naturligvis også hele tiden har været meningen. 
Nemlig at tibetanerne skal styre deres eget samfund 
ved egen hjælp.  Men den tid er ikke kommet endnu, 
hvor de helt kan undvære vore bidrag, så derfor har 
det været vitalt for os at opretholde de nødvendige 
tilskud fremover. 
Ganske vist er TC i Indien nu i gang med at skaffe 
midler fra andre lande og organisationer, og således 
bidrage selv med økonomien til centret i Dharamsala.  
Vores Director Tsering Thundup la er meget ihærdig 
og dygtig, så vi har aftalt med ham, at en stadig større 
procent af udgifterne til centret skal komme fra andre 
støtteorganisationer end vores.  Det er han helt med 
på. 
Men skal ikke skjules, at vi sidste år var lige ved at 
komme i den ubehagelige situation ikke at have penge 
nok til at betale de løbende udgifter i mere end et 
år frem, dersom der ikke skete noget, og så – fik vi 
pludselig og i løbet af en af de sidste måneder i året 
flere beløb ind – nogle som vi troede, at vi havde tabt, 
andre fra nye givere, som har forstået vores arbejde 
og som gav ret så store beløb.  Det betyder, at vi 
har fået en lille hvilepause, men ikke at vi er reddet 
i længere tid, da der var tale om engangsbeløb. Vi 
er derfor meget åbne overfor forslag til, hvorledes vi 
kan konsolidere os på en mere sikker og vedvarende 
måde. Bestyrelsen er allerede er i gang.  

2017 var året for vores 20 års jubilæum som forening 
og det løb af stabelen på meget festlig vis. Vi synes selv, 
at vores jubilæumsform passede godt til vores forening 
og den opgave, vi har taget på os, og jeg tænker med 
glæde og taknemmelighed på vore medlemmer, der 
gjorde aftenen så fin og stemningsfuld. Jeg håber, at 
I holder ved, så vi kan fortsætte, indtil vore tibetanske 
venner kan klare det hele selv.

Vore afdelinger i Indien er videreført både på 
sundhedsområdet, dyrehospitalet og undervisningen, 
hvor der især er opmærksomhed på den del, der fører 
unge frem til videregående uddannelsesinstitutioner. 
Lederne af Nepal afdelingen, Jampa og hans kone, 
har besøgt Danmark i juni, og bestyrelsen mødtes 
med dem om fremtidige projekter og om TC i Nepal 
generelt. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi ikke starter 
nye projekter med mindre vi har penge dertil, idet vi 
mener, at det vigtigste er at fortsætte og vedligeholde, 
hvad vi allerede har i gang.
Vi har lige som andre foreninger og institutioner 

en udfordring omkring den nye lovgivning om 
persondata, og vi barsler snart med en oplysning til 
vore medlemmer om, hvordan vi kan overholde loven 
uden, at det bliver alt for kompliceret for både jer og 
os. Vi er medlem af ISOBRO, en paraply organisation 
for velgørenhedsorganisationer, og her kan vi hente 
en del viden om sådanne sager og om ansøgninger til 
private og offentlige kilder.

Sundhed & Miljø 
På klinikken i Dharamsala er der sket en del ændringer, 
idet vi vores fantastiske home nurse, Tsomo, der efter 
barn no. 2 har valgt at være hjemmegående i nogen 
tid. Hun er gift med en af H.H. guards, der ofte er 
med på rejser, og derfor er Tsomo alene med børnene 
i perioder.  Vi håber, hun kommer tilbage. Vi har dog 
fået 2 af vore tidligere home nurser tilbage igen, så 
klinikken er fuldtalligt bemandet med 3 home nurser 
og Jigmey, som er oversygeplejerske, så arbejdet 
fortsætter som hidtil.  De to home nurser i Ladakh 
er overtaget af Home Department og nu ansat i Old 
People’s Home i den nordlige provins.
Vi har sagt farvel til Kumar, da han efter forlydende er 
nødt til at vende tilbage til den indiske landsby, han 
kommer fra, for at hjælpe forældre og brødre med 
landbruget.  Han har gjort et flot stykke arbejde for 

Seneste nyt 

 
Hvorfor er der ikke flere, der 
kender til det store arbejde, som 
TC udfører – det er jo enestående.
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organisationen Tong-Len, der hjælper i de allerfattigste 
dele af samfundet, nemlig i de plastikbyer, hvor folk er 
stuvet sammen i hytter lavet af tilfældige materialer, 
som de kan finde på lossepladser o.lign. steder.  
Kumar har været ansat og lønnet hos os, men udlånt 
til dette nyttige formål til Tong-Len, der er oprettet og 
ledet af en tibetansk munk. Vi ønsker ham lykke til og 
takker for det gode arbejde.

Vores samarbejde med Welfare Office og Home 
Department i den tibetanske eksilregering er her til 
stor nytte.  Vores Emergency boxes til syge og socialt 
udsatte kan yde en her-og-nu hjælp, som ofte kan 
forhindre uoverskuelige problemer.
Blodbanken fortsætter sit meget nyttige virke, og 
den koster os ingenting, da udgifterne til transport af 
donorer er en gave fra en velhavende indisk borger 
i området. Der kommer stadig flere donorer til, så 
det er ikke vanskeligt at skaffe blod til patienterne på 
hospitalet.
Kurser for home nurser fortsættes ved hjælp fra 
besøgende udenlandske grupper.  I det forløbne år 
har der været besøg og undervisning fra Australien og 
England og nyligt kom en fransk gruppe på besøg.  I 
2017 fik home nurserne update kursus i såkaldt Life 
Saving teknikker samt massage og akupunktur.
Klinikfacilitet i Tibet er stadig under oprettelse, og 
indtil videre fungerer den som en rådgivning og støtte 
i lettere tilfælde af sygdom, men vi håber, at den kan 
udbygges med et egentligt uddannet personale. Der 
ydes støtte til hospitalsophold, medicin og operationer 
efter råd fra Norlhas leder, der også varetager det 
daglige tilsyn med projektet.  

Veterinær Projektet
Denne afdeling er den eneste af vore projekter, der er 
fuldt dækket økonomisk udefra, nemlig fra Fondation 
Brigitte Bardot i Frankrig.  Meget imod deres praksis 
dækker de også udgifter til lønning af vore veterinær 
sygeplejerske, hvilket er et bevis på, at de stadig 
mener, at projektet er helt i top og et af de bedste 
dyrevelfærdsprogrammer, som de har kendskab til i 

hele verden.
Der oprettes jævnligt vaccinationsprojekter rundt 
omkring i Himachal Pradesh, og der holdes løbende 
foredrag om, hvorledes man undgår rabies, og 
hvorledes man reagerer, dersom der skulle opstå 
en situation, hvor man har mistanke om, at der 
er risiko for denne sygdom.  I de seneste år har 
sygdommen faktisk været udryddet i vores område, 
takket være vaccinationerne og den bedre hygiejne 
blandt hundene.  At vi har fået gjort opmærksom på, 
hvor meget det betyder for hundenes og dermed 
for menneskes sundhed, at man behandler dyrene 
ordentligt, stiller vand ud i de varme og tørre måneder 
og ringer til os, når man ser et sygt dyr, har virkelig 
givet resultat.
Ligeledes har det betydet meget for folks indstilling 
til især hundene, at vi jævnligt kører lokale klinik 
projekter, hvor lokale gadehunde steriliseres.  Det 
betyder jo færre hunde og sundere hunde, og dermed 
også færre problemer for lokal befolkningen. Der 
gøres også et stort arbejde for at finde hjem til de 
hvalpe, der alligevel ser dagens lys, og derved holdes 
bestanden af gadehunde også nede på et for alle 
acceptabelt niveau. 
Når vi modtager yderligere private tilskud til dyrene, 
anvendes de til at give bedre mad til de hunde og 
katte, der befinder sig i længere tid på veterinær 
hospitalet.  Det kan være hunde med handicap, som 
ikke kan klare sig uden for hospitalet, eller dyr der 
behøver længere tids rekreation efter operation eller 
alvorlige ulykker – oftest i trafikken.
Vi er taknemmelige for den støtte, som dette projekt 
modtager!

På vegne af bestyrelsen takker jeg for jeres støtte og 
håber, at I vil være med til at udbrede viden om os og 
opfordre jeres omgangskreds til at blive medlemmer. 
Tak for nu og på gensyn!

Klinikken har fortsat to vigtige roller i samfundet:  

1. Oplysninger om sundhed i bred forstand gennem foredrag og rådgivning, samt behand- 
 ling af syge med naturlige midler og støtte til operationer og hospitalsophold, dersom  
 det er nødvendigt. Hjemmepleje til sengeliggende, nybagte mødre og ældre, der ikke kan  
 klare sig selv.

2. Social støtte til mennesker i akut nød – økonomisk eller psykisk – og evt. hjælp til at søge  
 mere permanent støtte fra offentlige eller private kilder.  
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Af Nette Vestergaard Olsen og Sten Melson

Vi var på besøg i Dharamsala og Kathmandu i oktober  
2017. Som mangeårige medlemmer af Tibet Charity og 
via flere tidligere rejser er vi blevet  gode venner både 
med Tibet Charitys  direktør i Dharamsala (Tsering 
Thundup) og i Kathmandu  (Jampa Thupten) og deres 
familier. Det gav os en mulighed for at komme tæt på 
hverdagen i de eksiltibetanske lokalsamfund og få 
et indtryk af Tibet Charitys aktuelle arbejde der. Det 
følgende er en beskrivelse af vores indtryk. 
I oktober var det begyndt at blive koldt. Specielt nætterne 
kunne være kolde med temperaturer nær frysepunktet. 
Det betød, at mange tibetanere frøs, især da husene er 
uden opvarmning. Dem, der har en varm jakke, tager 
den på, ude som inde. Men ikke alle har det. De ældre 
tibetanere, der ikke har familiemedlemmer til at hjælpe 
sig, lever på et ekstremt lavt budget. Et sponsorat fra 
Tibet Charity gør en verden til forskel for dem, idet det 
sikrer en vis sundheds- og levestandard og en løbende 
kontakt med Tibet Charitys medarbejdere. Tibet Charity 
får mange henvendelser, men der er større behov for 
personlig sponsorstøtte, end der er sponsorer. Når 
Tibet Charity har indstillet en ansøger til et sponsorat, 
kan der således gå rigtig lang tid, inden en sponsor 
melder sig, og hjælpen kan sættes i værk. I Kathmandu 
er man under særligt pres efter, at den svenske del af 
Tibet Charity lukkede, hvilket medførte et betydeligt tab 
af aktive sponsorer.
I Dharamsala er Tibet Charity huset omdrejningspunkt 
for en række aktiviteter - herunder den åbne 
sundhedsklinik, home nurses, undervisningssektionen 
og det administrative arbejde omkring sponsorater 
til gamle, skolebørn, munke og nonner. Vi fik indtryk 
af et dynamisk og levende hus, der er arbejdsplads 
for et antal medarbejdere og frivillige, og hvor der 
kommer et stort antal elever og mennesker med behov 
for sundhedsassistance eller andre problemer. Huset 
ligger let tilgængeligt, centralt i Dharamsala, og Tibet 
Charitys arbejde er kendt og respekteret. Vi deltog i en 
festlighed i H. H. Dalai Lamas tempel, hvor man fejrede 
50 års jubilæet for Dharamsalas ”Settlement Officer”. 
Arrangementet bød på en række optrin med tibetansk 
dans og musik samt mange taler. En af talerne rettede 
en særlig tak til Tibet Charity for deres succesfulde og 
omfattende indsats i Dharamsala og i andre bosættelser 
i Indien.
Hvert år uddeles fødevarer og tøj til særligt trængende. 
I Dharamsala finder home nurses frem til de mest 
trængende, og en dag i november blev der for tredje 
år i træk uddelt madvarer som ris, linser, mel, salt og 
sukker til ca. 35 trængende personer. I december skete 

uddeling af varmt vintertøj: jakker, sweatere, sokker og 
huer - doneret af en amerikansk sponsor. I Kathmandu 
organiseres noget tilsvarende fra Tibet Charitys kontor, 
hvor Jampa har en meget bred kontaktflade bl.a. i kraft 
af, at han bor i det lokale, tibetanske settlement, Jorpati. 
I Dharamsala besøgte vi veterinærklinikken, som Tibet 
Charity driver med støtte fra Brigitte Bardot Foundation 
i Frankrig. Lige inden vi ankom, havde Tibet Charitys 
dyrlæger,  ansatte og frivillige på ”Verdens Rabies 
dagen” d. 28. september opstartet deres årlige 
vaccinationsprogram for herreløse gadehunde. Det 
løber over nogle uger i flere lokalsamfund. Når hundene 
var blevet vaccineret, fik de malet en blå streg i panden, 
så de kun blev vaccineret én gang. Klinikken har en 
dyreambulance, som blandt andet henter hunde, der er 
blevet påkørt af biler og skal have hjælp med skader 
som brækkede ben m.v. Det var rørende at se hunde, 
der nyligt var opereret og mere alvorligt kronisk syge 
hunde, der blev plejet og passet. Hunde der ellers ville 
have ligget og lidt på gaden.
Under opholdet i Dharamsala oplevede vi den glæde 
at møde en nonne, vi støtter med et månedligt bidrag 
igennem Tibet Charity. Hun bor udenfor nonneklostret, 
da hun er for svag til at deltage i de mange daglige pligter, 
der hører med til et klosterliv. Jeg (Nette) besøgte hende 
i hendes hus, der lå sammen med omkring 15 andre små 
huse i et område på en bjergside tæt ved Dharamsala. 
Rørende at besøge hende i hendes hjem og opleve, 
hvor stor betydning et for os mindre månedligt bidrag 
har for hendes hverdag i forhold til at dække de daglige 
fornødenheder med mad, tøj med videre.
Et andet meget vellykket initiativ i Dharamsala er 
oprettelsen af et bloddonorkorps. Dette projekt blev 
iværksat af Tsering Thundup for nogle år siden, da 
det lokale hospital ofte havde problemer med at skaffe 
donorblod. Bloddonorkorpset er en stor succes og har 
hjulpet en lang række patienter, der er helt afhængige af 
blodtransfusioner. Vi fik en levende illustration af, hvordan 
det virker: Mens vi hyggede os med Tsering og hans 
familie på terrassen en eftermiddag, blev han ringet op. 
En akut syg tibetaner var indlagt på det lokale sygehus 
med en meget lav blodprocent. Tre telefonopkald senere 
havde han skaffet en donor, tog af sted på sin motorcykel, 
hentede donoren, bragte ham til sygehuset og fik 
hjulpet patienten, således at han kunne få en livsvigtig 
blodtransfusion. I de efterfølgende uger organiserede 
Tsering på lignende vis flere blodtransfusioner og 
besøgte patienten flere gang ugentligt. Tibet Charity 
er det sted, hvor de lokale ubemidlede tibetanere 
henvender sig, når familiemedlemmer eller de selv bliver 
syge. Tibet Charity finder da løsninger til at hjælpe både 
i forhold til hospitalsindlæggelse, men også med daglige 
sundhedsindsatser.
I Kathmandu oplevede vi, hvordan Jampa Thupten 
pludseligt måtte af sted til en mand, der var død. 
Sammen med nogle naboer organiserede Jampa 
bisættelsen og de ritualer, der traditionelt udføres i 
dagene efter et dødsfald. Tilsvarende hjælper Jampa 
mange ensomme gamle - ikke som en del af sit arbejde 
men rent filantropisk.

Rejseindtryk fra 
Dharamsala 
og Kathmandu
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 I oktober markerede Tibet Charity Indien 
”Verdenshjertedagen” ved at organisere en midlertidig 
klinik på tempelområdet.  454 personer, størstedelen 
tibetanere,  fik målt deres blodtryk. De personer, 
der havde for højt blodtryk, og som ikke allerede var 
diagnosticeret og i behandling, blev sendt videre til 
behandling. På tilsvarende vis lavede Tibet Charity en 
aktivitet på ”Verdens leverbetændelses dagen” i august. 
Indsatser der har stor betydning for det forebyggende 
arbejde og for opsporing af livstruende sygdomme.
I Kathmandu ligger hovedvægten på formidling 
af sponsorater og at følge op på, hvordan 
bidragsmodtagerne har det i dagligdagen. Dette er dog 
kun en del af de aktiviteter, der udgår fra Tibet Charitys 
kontor. Efter jordskælvet i 2015 var der et kolossalt 
behov for hjælp, og mange medlemmer gav da også 
et ekstra bidrag til afhjælpning af de mange problemer, 
jordskælvet afstedkom. Her var Jampa aktiv i forhold til 
at organisere indsatser og rejse rundt, således at de 
personer med størst behov modtog hjælp. I dag er man 
i Kathmandu kommet langt med genopbygningen, men 
vi fik fortalt, at der ude i landdistrikterne stadig er store 
problemer, blandt andet fordi de midler, regeringen har 
stillet i udsigt, kun i begrænset omfang finder vej ud til 
ansøgerne.
I Kathmandu er der et alderdomshjem, som  Jampa besøger 
ved behov. Alderdomshjemmet var i en elendig forfatning, 
da en dansk sponsor donerede en helt ny bygning. Jampa 
og Tibet Charity har gjort en stor indsats i forbindelse 
med planlægning og gennemførelse af byggeriet. Det var 
færdigt og taget i brug inden jordskælvet, og bygningen 
stod uskadt, da rystelserne havde lagt sig. Ingen af 
beboerne kom noget til. 
En svensk sponsor har gennem mange år sikret driften af 
et lille ungdomsherberg for 7 forældreløse børn i alderen 

6-17 år i Kathmandu. Sponsoren er ofte i Kathmandu 
i længere perioder, men når hun ikke er der, tager 
Jampa og hans kone Saldon sig personligt af børnene, 
følger op på deres skolegang og tager dem med på 
ture. Efter jordskælvet arrangerede Jampa, at børnene 
kunne sove sammen med hans egen familie i et telt. 
Børnene klarer sig godt i skolen, og de har mindst lige 
så gode muligheder som andre børn i Kathmandu. Uden 
sponsoren og Jampas utrættelige indsats ville disse børn 
have været i en meget udsat og vanskelig position.
Som det fremgår af det ovenstående, er der et stort behov 
for at skaffe nye sponsorer, specielt til et stigende antal 
ældre, der har levet i Indien og Nepal siden de flygtede 
fra Tibet, men nu er blevet for gamle til at kunne arbejde 
og forsørge sig selv. Hvis du, kære læser, har mulighed 
for at bidrage til et sponsorat eller kender nogen, der 
kunne tænkes at ville støtte, hører Tibet Charity i Danmark 
meget gerne fra dig. De har en række sponsorsager 
liggende. De indeholder en kort beskrivelse af den 
trængendes situation. Vi har igennem årene på vores 
rejser oplevet, hvordan enkeltbidrag også kan have 
en stor effekt. For eksempel blev der via Tibet Charity 
indkøbt og installeret vandrensere på en skole i Bhuntar, 
så elever og lærere slap for stadige maveproblemer, 
og Tibet Charity sørgede for internetforbindelse til en 
skole i Pokhara. Medlemskontingentet er med til at sikre 
husleje og lønninger til repræsentationerne i Dharamsala 
og Kathmandu og dermed af fundamental betydning for 
organiseringen af alle de gode initiativer, der foregår. 
Med Tibet Charitys organisation i Danmark, Indien og 
Nepal har vi en enestående mulighed for at nå helt ud 
til modtagerne af hjælpen. De mange frivillige sikrer, at 
Tibet Charity drives, så din støtte går i alt væsentligt 
ubeskåret direkte ud til modtageren.

Foto: Marianne Holdt
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Af Sibila Reventlow

”Meditationens formål er at få gode og åbne indsigter i 
sindet, i dyb koncentration – og så bruge dem i hverd-
agen, aktivt i samfundet. Vores meditationers indsigt 
rækker ud over vores almindelige tankers rækkevidde. 
I meditation får vi meget mere viden om, hvordan ting 
hænger sammen. Nogle gange er det sådan, at vi der-
ved har store oplevelser. Før jeg til sidst lægger mig til 
at sove, så håber og beder jeg for nogle indsigter, for 
dyb søvn er det bedste koncentrationsniveau, som vi 
har. Til gengæld er vi ikke handlekraftige – vi ligger jo 
og sover,” fortæller Tenpa.

Lone tilføjer (Tenpas kone, red.) ”Men, du glem-
mer noget, Tenpa. Indsigterne kommer, fordi du har 
trænet! Ikke alene dit hjerte, men din bevidsthed. Som 
menneske må du arbejde på at lære at bevare din op-
mærksomhed helt ind i din søvn.”

Tenpa svarer med et smil: ”Ja, ja! Selvfølgelig! Mens 
jeg arbejder, og mens jeg er vågen, kan jeg kun kon-
centrere mig i den rent fysiske afdeling. Men jeg kan 
ikke gå dybere ind i den. Som min mormor sagde til 
mig: “Du er et godt menneske. Og du er en ’praktikan-
er’ i det fysiske liv.” Så ja, jeg skal overvåge min han-
dling. Men jeg skal ikke gå dybere ind i det end dyb 
koncentration. Hvert eneste menneske har en chance 
for at falde i dyb søvn. Her vil vi kunne indhente infor-
mation om noget, der ellers måske er uforståeligt for 
os i dagligdagen. Du kan og vil få 

forbindelse med dit indre. Hvis du vil, kan du begynde 
at bearbejde og bruge din analyse, og med træning 
får du simpelthen utrolig brugbar information. Blandt 
mange forskellige nuancerede analysemuligheder, er 
dette min måde at praktisere buddhisme på.”

”Din livsvej, Tenpa, går den på en måde fra den ene 
yderlighed til den anden? I starten af dit liv var der 
ikke nok fysisk f.eks. mad - og samtidig var der stor 
åndelig rigdom. Og så lever du nu i et land, hvor der 
er masser af fysiske ressourcer, mens her er spirituelt 
fattigt. Oplever du det sådan?”

”Nej – det gør jeg slet ikke! Jeg ser det helt an-
derledes. På overfladen ligner Danmark lidt, som du 
siger, et åndsforladt land. Men hvis du ser grundigt 
efter, vil du se et Danmark, der er begyndt at blom-
stre på det åndelige felt! På grund af den økonomiske 
rigdom, som vi har her, lever vi uden den materielle 
angst. Hver eneste dansker ved godt, at vi lever i et 
utroligt rigt land, og kan sige til sig selv: ’Jeg dør ikke 
af sult! Hverken i dag, i morgen eller om en uge’. Vi 
mangler ikke det daglige måltid mad, vi har det. På 
den måde er vi – mentalt – meget mere fri.”

”Dernæst er vi her i Danmark meget mere open-mind-
ed. Jeg fik et chok, da jeg kom her, og jeg blev glad: 
danskerne har en utrolig åben indstilling til mange ting. 
Her i landet er vores antenner, sanseapparater, fuld-
stændigt åbne. Derfor kan vi zoome ind på alle mulige 
informationer, - vi har den mulighed. En mulighed som 

TENPA - 
EN TIBETANER  I DANMARK
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virkelig mange, mange danskere bruger til at prøve på at løse 
ikke bare deres egne, og ikke kun Danmarks problemer, men 
med et stort perspektiv også globale problemer. Om hvordan 
vi som individer kunne handle. Om hvad vi kan afhjælpe med, 
hvad enten det er her eller ude i verden. Jeg tænker her som 
et eksempel på Jes Bertelsen. Oprindeligt var han professor i 
Århus. Han var dr.phil. i idéhistorie, men forlod universitetet for 
at bygge et center for udvikling og meditation i Jylland (Vækst-
centeret, red.).”

”Jeg adskiller ikke imellem buddhister og kristne. Jeg opfatter 
kristendommen, som den åndelige retning her i landet. Det 
er befolkningens basale kultur. Jeg er en lille bitte blomst i 
en kristen blomsterhave her, fordi jeg er buddhist. Hvis hele 
blomsterhaven var ensartet – én slags blomster, f.eks. samme 
farve roser, så tror jeg nok, at den ville blive uinteressant på 
et tidspunkt. Her er det en meget spændende, kæmpestor 
have, der bliver til et farverigt blomsterbed. Både i fysisk og 
i åndeligt forstand. Det var det, der gjorde, at jeg følte mig 
’hjemme’, da jeg kom – fordi, her i Danmark har vi plads nok 
til det,” siger Tenpa meget begejstret. 
”Her er virkeligt mange mennesker, der underviser i alskens 
emner eller tilgange, der gavner. Her – i lille Danmark, som 
har 5,8 millioner mennesker. Her findes hundredvis af mu-
ligheder og ting, som man måske ikke nødvendigvis umiddel-
bart forbinder med åndelige handlinger - f.eks. hvordan man 
kan tænke konstruktivt eller, hvordan man løser problemer 
eller konflikter. Det er eksempler på handlinger, som på en 
eller anden måde gavner mennesker i praksis. Her myldrer 
det med folk, der arbejder sådan.”

Tenpa ser meget fast på mig: ”Jeg adskiller ikke nogen ån-

delig handling fra fysisk handling. Gavner det, hedder det 
åndelig praksis, sådan opfatter jeg det. Jeg kigger på den 
gavnlige effekt,” forklarer han. ”Der er endnu mere åbenhed 
nu, se de mennesker, der er unge i dag! De er ikke kun vel-
uddannede, de er meget medfølende. De er meget mere lyt-
tende. Og meget mere villige til at sige deres mening. Meget 
mere en del af en god samtale. De prøver på at forstå, hvad 
der foregår her og der. Det er den type af tankesæt, kombi-
neret med et varmt hjerte, det moderlige instinktive hjerte, 
det er meget, meget gavnligt. Det er det, jeg oplevede og 
oplever, da jeg kom her til Danmark.”
 
”Siger man i buddhismen, at fordi hjertet er hjerte, så vil 
hjertet altid reflektere medfølelse?”

”Ja! Medfølelsens dybeste dyb ligger i hjertet. Hvert eneste 
individ har et hjerte. Hvis du bliver født ind i et eller andet 
samfund, hvad end den fysiske ramme måtte være, så bliv-
er vi automatisk påvirket af omgivelserne kulturelt. Men dit 
hjertes refleks kommer helt automatisk ud af dit hjerte.Hvis 
du virkelig går dybt, dybt ind i hjertet, ind i niveauer af kon-
centration – da kommer hjertets refleks ud derindefra: Ren 
medfølelse. Uanset om du kalder dig kristen, buddhist, mus-
lim, eller hvad din kultur end måtte være. Fordi jeg blev født i 
Tibet, så er mit mål oplysning og Buddhatilstanden.
Men var jeg født her i Danmark, må det måske være den 
hellige ånd, Helligånden. Det er muligvis det samme?”

“Vi buddhister ser sådan på det, at når man er et levende 
menneske, så har man et hjerte, der slår - og derved ejer man 
en Buddha indeni.”

TENPA - 
EN TIBETANER  I DANMARK
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Af Sibila Reventlow

”Glaskisten. En tibetansk beretning 
om virkelighed” af Lone Mertz er 
udkommet på forlaget Frydenlund 
og er afslutningen på et kunstnerisk 
arbejde, der siden 1993 har forvandlet 
sig over mange år. H.H. Dalai Lama har 
skrevet forord, da bogen blandt meget 
andet omfatter, Lones mand, Tenpa 
Gyaltsens autentiske beretninger om 
sit liv i Tibet.

Kan du fortælle mig om jeres bog?
”Nu er det  jo ikke mig, der har skrevet bogen, men 
Lone, så i grunden tror jeg, det  ville være bedre at 
spørge hende. Men når det nu er mig, der har tid, 
så ok! Vores bog består af to store hovedafsnit, der 
bindes sammen af de hændelser, der indtraf. Første 
del - Lones historie - handler især om Lones glaskister. 
Anden del – Tenpas historie – handler om mig. Den 
første glaskiste blev opført på stranden på Glænø. Da 
en vinterstorm knuste den, besluttede Lone at skabe 
en ny, der kunne pakkes sammen i en kvadratisk 
hjemmesyet rygsæk og bringes op i Himalaya.”

Det lyder helt vildt!
”Ja, det var vildt. Men det lykkedes for hende at få den 
helt op i 4.400 meters højde. Siden endte den som 
vinduer i templet i den første tibetanske landbrugslejr 
i Dhorpatan. Jeg var blevet udnævnt til lejrchef der, 
langt ude i ødemarken i Nepal, og var netop ankommet 
til min nye stilling, 10 dage før.
En dag ser jeg en lille gruppe mennesker komme 
ned mod lejren, som jeg går i møde for at hjælpe 
dem frem gennem det sumpede område. Dér, lige 
midt på sletten, møder jeg Lone første gang. Hun går 
nemlig forrest. Hun bliver glad, da jeg taler engelsk, 
hun frygtede nemlig, at skulle bo herude med 400 
flygtninge, der kun talte tibetansk. Historien om alt det, 
der skete  i den primitive flygtningelejr, kan man læse 
om i bogen: Såvel om flygtningelivet, vores forelskelse 
og kærlighed, som om vores første år, hvor vi rejste 
rundt i det nordlige Indien.”

Den anden del af bogen handler altså om dig. Kan 
du sige noget om den?
”Ja, anden del af bogen udgøres af, hvad vi kalder -  
Tenpas historie.
Jeg fortalte min livshistorie til Lone gennem mange år. 
Vi brugte en båndoptager, og hun skrev ned.  Det er 
mine personlige oplevelser, dem jeg er gået igennem i 
mit liv, nu snart 60 år gammel. Det er også fortællinger 
om det, jeg hørte især fra min hellige mormor.  Jeg har 
boet 31 år i Tibet, og nu har jeg boet hele 22 år her i 
Danmark. Mit liv har været meget indholdsrigt, da jeg 
bl.a. har erfaret Tibets hårde skæbne gennem mine 
familierelationer på godt og på ondt.
Hvis jeg skal fortælle den korte version, rummer mit liv 
i Tibet to elementer. Jeg voksede op hos min hellige 
mormor i Lhasa, da min mor var sendt i en fangelejr i 
det nordlige Tibet. Min mormor, Khandro Tabsang La, 
var halvkusine og  første elev af en af Tibets største 
mestre, Dilgo Khyentse Rinpoche. Hun blev siden en af 
den 13. Dalai Lamas hjælpere i Lhasa. Så det religiøse 
liv oplevede jeg helt tæt på som barn. Min far derimod 
– en tidligere munk - arbejdede politisk sammen med 
den kinesiske besættelsesmagt og var ven med folk 
som ministeren Nagabö Jigme og Panchen Lama. 
Min far gik ind for, at Tibet blev moderniseret, f.eks. 
med skolegang udenfor klostersystemet. På grund 
af sit politiske tilhørsforhold, var min far tvunget til at 
flygte til Kina i 1959. Da han vendte tilbage til Lhasa 
igen, talte han kinesisk og blev redaktør for vores 
eneste avis. Ved hans hjælp var jeg så heldig at få en 
universitetsuddannelse i Kina, der bevirkede, at jeg 
blev handelschef i Tibet. En stilling jeg beholdt i 8 år, 
indtil jeg deltog i en voldsom demonstration i 1988 i 
Lhasa mod det kinesiske styre og derfor måtte flygte, 
hvis jeg ville bevare mit liv.”

Du har altså oplevet både det gamle religiøse Tibet 
gennem din mormor og det kinesisk besatte land?
”Det har jeg, og bogen slutter med et afsnit om 
situationen i Tibet, da vi rejser tilbage i 2007.”

Hvor er det fint, at bogen har fået et forord af H.H. 
Dalai Lama. 
”Da Hans Hellighed besøgte Danmark i 2012, tror jeg 
det var, blev jeg dybt berørt, da han takkede mig med 
ordene: ”Du har gjort en god indsats for Tibets sjæl.” 
På det tidspunkt nævnte vi ikke noget om bogen. Men 
senere i 2015 i februar, holder jeg også vagt udenfor 

Forskelle mennesker 
imellem har dybest set 
ingen betydning
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hans værelse, denne gang på hotel Bella Sky, hvor 
han sov. Jeg var der i 24 timer i døgnet i 3 nætter og 
3 dage, og i den tid, hvordan skal jeg udtrykke det, 
havde vi nogle dybe og private samtaler.”

Du var der 3 døgn, både om natten og om dagen?
”Ja, og i den tid talte vi selvfølgelig sammen. Ved en af 
disse samtaler sagde H.H. Dalai Lama til mig: 
”Nu har du noget materiale. Du har oplevet Tibet, og 
du har oplevet Vesten. Du har været i Indien. Du har 
en fyldig livshistorie. Nu synes jeg, hvis du kan, at du 
skal fortælle din historie i bogform. Gøre det muligt for 
en større gruppe mennesker at få kendskab til Tibets 
sag. Det kunne være godt.”
”Og så...” Tenpa ler... ”siger jeg til ham: Jo, jo! Lone er 
godt i gang. Lone, min kone, er begyndt at hjælpe mig 
med at skrive en bog.”
Så svarer Hans Hellighed: ”Det er godt! Er hun ikke 
kunstner, din kone?” Og jeg svarer: ”Jo, hun har lavet 
en del udstillinger.”
Hans Hellighed tilføjer, at det er godt, og at jeg vil få 
god hjælp igennem det og siger:
”Men en ting håber jeg, du vil huske – bogen skal 
indeholde fakta! Du må ikke pynte på det, du fortæller.”
Vi har derfor gjort os umage for, at bogen indeholder 
en nuanceret historisk opdatering. Det er ikke bare 
en sort-hvid fortælling om Tibets sag, som den ofte 
fremstilles i Vesten. Man har faktisk en chance for at 
få et indblik i Tibets nyere historie, underbygget af de 
fakta sider om Tibet, bogen rummer og gennem de 
historiske oversigter, der gerne skal give læseren et 
overblik.”

Bogen indeholder også din meget personlige 
beretning?
”Naturligvis! Den er bygget op på mine egne 
oplevelser; den originale og autentiske religion og 
rigdom, kulturrevolutionen, fattigdom, forvisning, hele 
den forandring, der kom til at foregå med samfundet 
i min barndom. Siden erfarede jeg det kinesiske 
styre og system indefra, da jeg var en af de vældigt 
betydningsfulde unge mænd i Tibet, da jeg blev 
handelschef til min flugt i 1988. 
Jeg håber så inderligt, at bogens læsere ikke gør den 
til en politisk bog, men vil læse den med dybere øjne. 
Det håber jeg virkelig meget. Vores intention med 
bogen er dybere, den er et bidrag til enhedsforståelse 
på et dybere niveau. Forskellene mennesker imellem 
har ingen betydning.” 

Jeres beretning er altså nuanceret?
”Læserne kan tænke: Nå, hænger tingene sådan 
sammen…? Der har altså også været nyttige sider 
ved samarbejdet med Kina, selvom der er mængder af 
meget dårlige, ja elendige erfaringer. Dem vi normalt 
hører om. Det er mit formål, eller måske bedre, mit 
ønske, at bogen giver et nuanceret billede af Tibet, 
indeholder fakta og samtidig er en kunstnerisk 
fremstilling. Læseren bør ikke opfatte bogen som en 
fordømmende bog. Det er personlige fortællinger. 
Kunst kan give adgang til en speciel  opfattelse… 
Hvordan skal jeg sige det…? Kunst, litteratur som 
udtryksform kan rumme budskaber, som overskrider 
de almindelige, faktuelle kategorier.”



Hvad er bogens budskab? 
”Det er ikke entydigt! Bogen lægger tingene frem, og 
så må læseren selv drage sine egne fortolkninger og 
konklusioner. Men når vi snakker om eksistentielle ting, 
eksempelvis religion – du kan kalde det kristendom, 
eller du kan kalde det buddhisme - er der noget meget 
væsentligt! Når man kommer ind på et lidt dybere 
niveau, bare en lille smule dybere, så er der ikke nogen 
forskel. 
De overfladiske forskelle i den historiske kultur; 
forskellige samfundsstrukturer, forskellige nationer, 
nationale interesser bygger alle på fortolkninger. 
Det har intet at gøre med den oprindelige, åndelige 
indstilling til livets hverdag.
Ja – jeg er en tibetaner, og jeg er dybt, dybt forankret 
i den tibetanske buddhistiske filosofis indre praksis. 
Mennesker kan skabe  tidsmæssig adskillelse og 
adskillelse på ritualers niveau. Vi adskiller os og sorterer 
og siger f. eks: ”Jeg er asiat, og hun er vesterlænding.”
Alligevel, når der går et stykke tid, og man graver en 
lille smule dybere ind i det…
Så er vi fuldstændigt ens!

På det grundlag er et af bogens budskaber også, at 
jeg er meget, meget taknemlig over, at jeg kom her til 
Danmark. Udover at have boet her i 22 år har jeg fået 
en meget mere dyb forståelse af, hvor jeg kommer fra. 
Og af hvad den buddhistiske filosofi er – og at den 
virkelig gavner menneskeheden. ”

Den forståelse fik du efter, at du kom her?
”Ja! For her i Vesten fik jeg muligheden for at lave 
omfattende research om mig selv og min historie. 
Det har gavnet mig at få et meget større perspektiv 
igennem gode, forholdsvis frie medier her i Vesten.
Bogens budskab er også, at vi ikke skal hænge i de 
gamle ritualer alene, vi skal gå dybere, så vi ikke en 
dag tror, at ritualerne er sandheden! Og så – et meget 
væsentligt budskab: kærlighedens!
Noget, der er resultat af en skabende indstilling, kan nå 
os mennesker meget stærkere med sit budskab, end 
vi måske lige tror! Kunst kan også binde mennesker 
sammen, den kan vise os på en dyb måde, at vi alle 
er ens.”

Så når nu Lone er kunstner, rækker bogens budskab 
endnu længere ud og når os dybere?
”Sådan håber jeg, man kan sige det.”

H.H. Dalai Lama har skrevet et forord til bogen - 
hvordan gik det til?
”Det skete sådan at selvfølgelig kan jeg ikke læse 
Hans Helligheds tanker... Men jeg har et lille bud på 
det... Dengang vi begyndte at skrive den bog, havde 
vi absolut ikke nogen fantasi eller forhåbning om, at 
den ville få et forord af H.H. Dalai Lama. Det havde 
vi ingen anelse om. Men vores forlag spurgte mig i 
redaktionsfasen, om jeg troede, det var muligt?
”Det ved jeg da ikke!! ” sagde jeg. 
”Måske?”  Det var jo H.H. Dalai Lama selv, der 

satte mig i gang. Men der er ikke nogen garanti. Jeg 
understregede også, at Hans Hellighed havde meget 
travlt...!
Derefter lavede jeg et ultra kort resume af bogen med 
en indholdsfortegnelse og sendte det til Dharamsala, 
til Hans Helligheds Office. Og man kan bestemt sige, 
jeg var heldig. På den tid var H.H. Dalai Lama nemlig 
hjemme i Dharamsala. 
Lobsang Jinpa La, den højeste embedsmand på H.H. 
Dalai Lama Office i Dharamsala, fortalte mig derefter 
præcist, hvad jeg skulle sende frem. Rå-manuskriptet 
både med post og online. Så ville de se på materialet 
og undersøge det. Jeg sendte alt, hvad de bad om, så 
hurtigt jeg kunne. 
Jeg er yderst taknemlig for og ydmyg over, at Hans 
Hellighed har brugt sin tid og kræfter på vores lille bog, 
på at læse i den og høre om den.
H.H. Dalai Lamas forord er den største velsignelse, jeg 
har fået i mit liv!!”

Note fra redaktionen: I denne artikel og i omtalte bog 
er Tenpas navn stavet korrekt. Da han kom til Danmark i 
1988 lavede myndighederne en stavefejl i hans papirer 
og blandt andet i hans pas, hvorefter han kaldte sig 
Temba. Men nu staver han igen sit navn korrekt: Tenpa.

Lone Mertz: 
Glaskisten. En tibetansk beretning om virkelighed
Forord: H.H. Dalai Lama
Forlaget Frydenlund, 2017 
263 sider med 64 illustrationer
Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Velux 
Fonden
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Af Pernille Garde Abildgaard

I anledning af Tibet Charitys 20 års fødselsdag er 
der også blevet produceret en film om foreningens 
mange projekter i Dharamsala. Filmen kan ses på Tibet 
Charitys hjemmeside. Filmen er filmet af Marianne 
Holdt, tilrettelagt af Casper Jakobsen i samarbejde 
med Tibet Charitys redaktion og klippet sammen og 
speaket af Iben Sol Mauritson, der alle arbejder frivilligt 
for foreningen.

Casper Jakobsen var sammen med Marianne Holdt 
i Dharamsala i 10 dage for at optage filmen og her 
fortæller han lidt om, hvordan filmen blev til.

”Vi boede på toppen af Tibet Charity House, som 
ligger 300 stejle meter fra H.H. Dalai Lamas bolig 
og kloster - et power spot! Den specielle stemning i 
bjergbyen Dharamsala (McLeod Ganj) går direkte i 
humøret, selvom man befinder sig i en situation, som 
er præget af fattigdom. Både blandt eksil-tibetanerne 
og de indiske tiggere, som har slået sig ned i byen,” 
fortæller Casper Jakobsen og fortsætter: 

”Jeg kunne ikke undgå at blive paf over den glæde 
og venlighed, som vi igen og igen oplevede på vores 
daglige ture rundt i Dharamsala blandt tibetanerne. Ens 
egen utilfredshed med ditten og datten bliver lige sat i 
perspektiv, når man møder de her mennesker, som ikke 
har ladet sig slå ud, og som lader til at være oprigtigt 
taknemmelige for deres liv og for, hvad de har, selvom 
det ikke er ret meget.”

”Jeg har jo boet en periode i mine unge dage i 
Dharamsala, og ved gensynet blev jeg overrasket over 
antallet af nye hoteller i byen. Hoteller, som den indiske 
middelklasse benytter, når de på deres ferier flygter ud 
af de hede og forurenet storbyer. Det sværeste på turen 
var at forlade Dharamsala igen. Vi havde blot ti dage til 
at indfange og dokumentere samfundets levevilkår og 
dets kulturelle særkender, så jeg følte, at vi blot havde 
varmet op, da vi igen sad i propelflyet mod Delhi. Så 
det kunne være fedt, om Marianne kan overtales til 
at lave en del 2 - med mere personlige beretninger 
fra både gamle og unge tibetanere,” siger Casper 
Jakobsen, der også takker for det fine samarbejde med 
både fotograf og Tibet Charity India, hvis hjælp var helt 
uundværlig.”

”Det var en god oplevelse, at lave kortfilmen sammen 
med Marianne Holdt, fordi hun er så professionel og 
ambitiøs omkring sit arbejde. Det skal bare være i 
orden, det hun laver. Herudover fik vi så fin og elegant 
hjælp af de fastansatte i Tibet Charity India – de folk 
som medvirker i filmen. De var meget hjælpsomme og 
søde,” siger Casper. 

Filmen er støttet af CISU (civilsamfund i udvikling), som 
en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske 
organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde.

Sådan blev filmen til: 

”Den specielle stemning 
gik direkte i blodet…”

Foto: Marianne Holdt

1525

Casper Jakobsen arbejder frivilligt i Tibet Charity, men har faktisk besøgt Dharamsala tidligere. Der er sket en del i byen siden, han var der sidst.



- En ung guldsmed, som uden 
tøven donerer sin kreativitet og 
kostbare materialer til velgørende 
arbejde. Mads har valgt at støtte 
Tibet Charity i 2018 ved at skabe 
en unik kollektion af malaer, 
hvis overskud triller direkte til 
foreningens projekter.

Af Casper Jakobsen
Tibet Charitys udsendte fotograf og skribent skutter 
sig på en skummel og klam aften gennem byen, 
langs Kongens Have og ned af Gothersgade, hvor vi 
finder Mads Heindorfs guldsmedeværksted og butik 
over for Rosenborg Slot, som har gemt sig i mørket. 
Butiksvinduet er dekoreret med en myriade af hvide 
plastiskhandsker. Nogle nøgne, andre udsmykket med 
små guldringe og diamanthalskæder. Sjovt og smukt. 
Vi træder fra aftenens diset tumult over tærsklen ind 
i et elegant eventyr af ædelstene og legeglæde. Der 
er dejligt lunt, så vi lægger overtøjet på det runde puf-
møbel betrukket med sorte rævehaler. Mads fortæller 
smilende, at han voksede op i et skovkrat på Langeland. 
Mellem øde marker og søer. Han elsker naturen, det 

organiske. Cirkulationen. Dyrene. At være ude. På den 
anden side har han, lige fra han startede i guldsmedelære 
som 16-årig, fundet inspiration i at tale med mennesker 
om deres drømme, se på andre og selv være åben. Det 
har ført til, at Mads med ro og naturlig nysgerrighed 
forbinder sig med folk, hvilket måske også er derfor, at 
han i dag, 15 år senere, mestrer at skabe personlige 
smykker, som passer til ens individuelle stil og betyder 
noget særligt for hver enkel af hans kunder. Det gælder 
også for de malaer, som Tibet Charity-kollektionen 
giver kunderne mulighed for at designe på personlig vis 
med hjælp fra Mads, som gør sig klogere og klogere 
på, hvad de forskellige sten ”kan hjælpe med” og gøre 
godt for. Tibet Charitys hjerte-logo er på finurligste 
vis indgraveret på guru-kuglen, som markerer, at man 
har reciteret et mantra 108 gange. Herudover er det 
muligt at få indgraveret Om Mani Padme Hung eller 
et andet mantra, som man praktiserer, på guru-kuglen 
i sin mala. Sjovt og meningsfuldt. Prisen for at skabe 
sin egen mala sammen med Mads starter fra omkring 
1.500 kr. og kan kravle helt op på 25.000 kr. Så alle 
kan være med. 
Efter Mads var blevet udlært guldsmed hjemme på 
Langeland, drog han til Byen, fordi han gene ville 
”opdages” og være sammen med folk, ”som vil noget”. 
Han lejede det lille lokale på Gothersgade, sov i 
kælderen, levede nøjsomt, solgte lidt smykker, købte 

Smykkekunstneren

Mads Heindorf
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lidt værktøj, knoklede, modelerede og legede, solgte 
lidt smykker, købte lidt værktøj, legede og skabte små 
kunstneriske universer, solgte lidt, købte lidt, brugte 
aldrig flere penge, end han havde, og langsomt førte 
han sin drøm ud i livet – at skabe unikke smykker, som 
gør en forskel for folk. Fordi han har turde følge sin 
drøm, fordi han har holdt ved og ikke har givet op, er 
hans evner blevet opdaget. ”Jeg har fået så meget,” 
smiler han, mens hans fine fingre undersøger en 
mala-kvast. ”Og jeg vil gerne give noget tilbage til 
verden”, fortsætter han. Derfor har Mads valgt at stille 
sin kreativitet og kostbare materialer til rådighed for 
foreninger som Dyreværnet, AIDS-Fondet, Familier 
med kræftramte børn, DIGNITY og nu samarbejdet 
med Tibet Charity, som blev skudt i gang, da Jette 
Hoffmeyer sidste sommer på en bænk i Kongens Have 
fortalte Mads om foreningens arbejde for det tibetanske 
eksilsamfund. ”Jeg er ikke buddhist,” indrømmer den 
unge guldsmed. ”Men jeg har altid været fascineret af 
H.H. Dalai Lama, og jeg vil meget gerne møde ham. 
Jeg kan godt tilslutte mig de buddhistiske tanker, og 
mener, at der skal være plads til os alle. Og der var 
en skøn nede-på-jorden-stemning i Phendeling den 
aften I fejrede 20-års jubilæum,” nikker han og lægger 
mala-kvasten ned i æsken til rækken af farvestrålende 
kvaster, som man kan vælge imellem, når man kreerer 

sin egen personlige mala.  
Mads har samarbejdet med krystaldronningen Jette 
Holm om at skabe mala-kollektionen til Tibet Charity, 
og på den måde har en ny dør åbnet sig for ham, som 
f.eks. betyder, at han sammen sin kæreste til næste 
år vil besøge Indien for første gang. Her håber han at 
lære mere om de forskellige sten, som han arbejder 
med i kollektionen, samt at besøge Dharamsala og 
forhåbentlig modtage belæringer fra H.H. Dalai Lama. 
”Jeg har gjort alt fra bunden, og jeg elsker at være i min 
egen lille bobbel, værkstedet, men nu glæder jeg mig til 
at se andre steder.” 
Det er svært at løsrive sig fra Mads Heindorfs ”bobbel”, 
og fotografens kamera bliver slet ikke mæt i løbet af 
de tre sene aftentimer, som vi tilbringer i hans varme, 
eventyrlige verden, som nødvendigvis udspringer fra 
guldsmedens eget eventyrlige sind. Og selv vil denne 
skribent måske overveje at lunte turen tilbage gennem 
byen for at sammensætte en mala af lava-sten med 
græsgrøn kvast. For man behøver hverken hedde Lise 
Nørgaard, Marquis de Sade eller Susse Wold eller 
være amerikansk tv stjerne for at kunne lade sig betage 
af og købe en bid af Mads’ unikke bobbel. Alle kan 
være med. Og alle er velkommen til at kigge forbi. 

Foto: Marianne Leth
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To 
tibetanske 
brødre

Af Casper Jakobsen

Sangpo og Nawang er to tibetanske brødre, der som 
alverdens andre friske drenge drømmer om et liv med 
frihed til at folde sig ud.
Nawang er 17 år, høj og spinkel og går på Den 
Tibetanske Børnelandbys skole, som ligger 40 
minutters bjergkørsel fra McLeod Ganj, hvor han bor 
sammen med sin far, mor, søster, lille niece, bedstemor 
og fætter. Sangpo, den ældste af brødrene, er 24 år 
og forlod for to år siden familien for at slutte sig til 
det tibetanske regiment i den indiske hær. Træningen 
forgår i Indiens nordligste område: provinsen Ladakh, 
som ligger mellem Kashmir, Pakistan og det tibetanske 
plateau. 
Sangpo har for nyligt sammen med sine 
soldaterkammerater vundet en andenplads i en 
bokseturnering, hvilket har udløst to måneders orlov. 
Så for første gang i to år er Sangpo nu hjemme i 
McLeod Ganj og sammen med lillebror Nawang. 
De griner sammen og nyder at ses for den eneste 
måde Nawang fremover kommer til at opleve Ladakh 
på bliver som turist. Han deler nemlig overhovedet 
ikke sin storebrors passion for militær træning og 
faldskærmsudspring. Derimod fantaserer Nawang om 
en fremtid i Paris, kæmpestore shopping-centre og 
virkelig god fransk mad.                                  

Dorjee Wangyal og Phub Dorji studerer begge engelsk 
på Tibet Charitys program for åben uddannelse i 
McLeod Ganj, som er tibetaners eksilhovedstad i den 
nordlige del af Indien. Det er også hjemsted for H.H. 
Dalai Lama, når han ikke er på farten for at promovere 
fred og fornuft i verden.
Dorjee er 24 år og kommer fra den østlige provins 
Arunachal Pradesh. Han er vokset op med sine 
tibetanske bondeforældre i landsbyen Tring, som ligger 
meget, meget langt ude på landet, fortæller han roligt. 
Da han var 10 år gammel blev han munk på klostret 
Namdroling. 
Dorjees storsmilende kammerat fra engelskholdet, 
Dorji, er fra Bhutan. Allerede da han var syv år gammel 
besluttede hans familie, at han skulle være munk. 
Det er han stadigvæk, hvorimod Dorjee brød med 
det monastiske liv, da han fyldte 18 år. Munkelivet 
var nemlig kedeligt, smiler han og kaster et blik på 
Dorji, som lever et harmonisk munkeliv og håber på 
at gå i et traditionelt tibetansk treårs-retræte hjemme 
i Bhutan, når han er færdig med engelskprogrammet 
hos Tibet Charity. Bagefter er hans mission at blive 
endnu bedre til engelske sprog for at kunne undervise 
mange forskellige mennesker i meditation. Han virker 
fast besluttet. 
Dorjee derimod har andre udsigter og fortæller, at hans 
ældre bror mener, at han skal rejse til Vesten - Frankrig 
eller Canada. Så den vejledning føler han, at han 
bør følge. Dog bekymrer han sig om hans forældre, 
som dag efter dag knokler i markerne derhjemme i 
landsbyen og lever et fattigt, slidsomt liv. Dem vil han 
egentligt hellere tilbage og hjælpe. Så han er usikker 
på, hvad han skal gøre og tilføjer, at eftermiddagene og 
weekenderne i McLeod Ganj kan være ensomme, når 
der ikke er undervisning i Tibet Charitys hus. 

To 
tibetanske 
venner
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At Jette Hoffmeyer

At sikre uddannelse til de tibetanske flygtninge i Indien 
og Nepal har været en meget vigtig del af det huma-
nitære arbejde, som Tibet Charity har ydet gennem 
mange år.
Uddannelse er nemlig meget ofte den eneste mulighed, 
tibetanerne har for at ændre deres fremtid og dermed 
også give dem mulighed for at hjælpe deres familier og 
det tibetanske samfund.

Hovedparten af de tibetanske high schools studerende 
har ikke økonomiske muligheder for at videreuddanne 
sig og slet ikke til at komme på universitetet. Et meget 
begrænset antal legater uddeles af det tibetanske selv-
styres administration til de studerende med de højeste 
karakterer. Men hovedparten af de tibetanske unge 
står uden muligheder, uanset hvor begavede og flittige 
de i øvrigt er. En high school eksamen er ikke nok til at 
give dem et job hverken i Indien eller i Nepal.

Uddannelses-
projekter 2018-2019

Foto: Marianne Holdt



Udover Tibet Charitys støtte til de uddannelser, der 
foregår i huset i Dharamsala i Indien, har vi i en del år 
haft sponsorater på individuelle uddannelser udenfor 
huset.
I 2017 har vi haft sponsorstøtte til 11 højere uddannel-
ser. De 4 har endt deres undervisningsforløb nu, kun 7 
studerer videre, men der starter nye i sommeren 2018.

Vi har også 12 unge i uddannelsesforløb på TCV sko-
len og 3 i Nepal.
Men i Pokhara har vi den store glæde, at 10 sponsor-
børn har været støttet hele deres skoleforløb, og nu 
formidler Lodwik Foundation, at de kan studere videre 
til samme sponsorbidrag som tidligere.

Vores sponsorater er som hovedreglen for hele studie-
perioden, som kan variere. De mellemlange uddannel-
ser varer typisk 3-4 år og de lange uddannelser 5-6 
år. Som sponsor forpligter man sig allerede før uddan-
nelsen starter, samtidigt med udvælgelsen af de stu-
derende.
Et uddannelsessponsorat er økonomisk afhængigt af, 
hvilken uddannelse der er tale om. Det koster mellem 
4.400-4.800 kr. om året. 

Man kan også donere direkte til uddannelsespuljen. 
Disse øremærkede donationer går til Tibet Charity’s 
legatpulje, som sikrer endnu flere tibetanske unge en 
uddannelse.

Personlige sponsorater 

De personlige sponsorsager har stor betydning for Ti-
bet Charity’s arbejde for tibetanerne og den tibetanske 
kultur, og derfor er vi meget taknemmelige for sponso-
rernes støtte.

De personlige sponsorater har hvert år et varieret antal. 
Sponsorsager udgår, men andre kommer til. Vi modta-
ger løbende mails fra Indien og Nepal med besked om, 
at vi af forskellige årsager skal afmelde sponsorsager.

For sponsorater til børn kan det være, at de har sluttet 
skolen, eller de er kommet på en skole, der støttes af 
andre ordninger. Det kan også skyldes, at forældrene 
har fået bedre økonomiske forhold, eller familien er flyt-
tet til andre lande, og at de derfor ikke har brug for 
støtte længere.

De ældre kan være afgået ved døden, eller deres børn 
kan være blevet i stand til at forsørge dem.

Vi har i øjeblikket 483 sponsorsager: 
Sponsoraterne er fordelt med 217 ældre, 244 børn, og 
22 socialsager.
Vi har 82 ledige sager i alle kategorier.

Kontakten mellem sponsor og modtager er meget for-

skellig. Nogle har jævnlig brevveksling, medens andre 
aldrig hører noget. Det skyldes som regel, at modtag-
eren kun kan tibetansk og ikke har nogen til at skrive 
for sig. Desuden er mange af de ældre analfabeter, 
men de beder hver dag i templet for deres sponsor 
som tak for hjælpen.
De sponsorer, der ønsker besked om deres sponsor-
modtager, er altid velkommen til at bede os om hjælp. 
Udleveringsstederne har kontakt med alle modtagerne 
de 4 gange om året, hvor de udleverer sponsorpen-
gene, og de fører nøje kontrol med alle sagerne.

Vi har et fint samarbejde med vores kontaktpersoner i 
Indien og Nepal, og vi har fuld tillid til den måde, som 
formidlingen af pengene foregår på.
Vi modtager kvitteringer på alle de beløb, de uddeler. 
Nogle kvitteringer er fra den enkelte person, der har 
modtaget pengene, andre på det samlede beløb. Når 
vores bestyrelsesmedlemmer rejser til de pågældende 
steder, kan vi se, hvorledes administrationen af hver 
enkelt sag foregår og se kvitteringerne, som ofte er un-
derskrevet med et fingeraftryk.

Vi har fornyligt indgået en aftale med modtagelses-
stederne om at fra 2016 og fremover, vil de en gang 
om året sende nye billeder og beskrivelser af samtlige 
sponsorsager.

Tibet Charity’s program inden for sponsorater rummer 
flere kategorier. For børnenes vedkommende handler 
det om at give dem en god start allerede fra børnehave-
alderen, og at give deres forældre mulighed for at have 
dem gående i skolen lige til 12. klasse. Sponsoratet 
dækker undervisning og materiale til denne, skoleuni-
form og ofte ophold på skolen, da en meget stor del af 
de børn, vi formidler sponsorater til, er forældreløse.
Langt de fleste af børnene er meget engagerede i de-
res skole, og de større børn vil gerne korrespondere 
med deres sponsorer.

Et andet område er sponsoraterne til ældre tibetanere. 
Mange af disse ældre er i dårlig fysisk form og ofte 
uden familie til at hjælpe dem. I de samfund i Indien 
og Nepal, hvor de lever, er der ingen form for offentlig 
støtte, så hjælpen er meget nødvendig.
Størsteparten lever på plejehjem, hvor støtten går til 
deres ophold og pleje og ofte til medicin.
En del ældre bor i byer fordelt omkring i Indien og i 
Nepal. Deres hjem er ofte i meget ringe stand, deres 
fysiske form er dårlig og deres behov for medicin stort, 
så på trods af hjælpen fra deres naboer, som bestemt 
ikke har meget selv, har disse ældre stor behov for 
sponsorater.

Socialsagerne, hvor langt de fleste ligger i Nepal, er 
også en gruppe, der har meget brug for støtte. Grup-
pen rummer enlige mødre, invalide og andre tibetanere 
med stor brug for medicinstøtte. Det de alle har til fæl-
les er, at de falder uden for de andre grupperinger.
Ofte er det personer fra 20 til 50 år.
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Interview med Theresa Bastrup Hasman - en dansker i Nepal, som deler Tibet 
Charitys interesse for at støtte udsatte grupper og kulturer.

En dansker i Nepal 
rækker hånden ud…
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På en varm sommerdag i Nordsjælland mødes jeg med 
Theresa i hendes sommerhus. Man er ikke tvivl om, at 
det huser en spændende kvinde med rødder i Danmark 
og med inspiration og virke fra hele verden. Her er 
hyggeligt, hjerterum og kreativt indrettet med tekstiler og 
møbler. Theresa er dansk designer, som til dagligt bor og 
arbejder i Kathmandu, hvor hun og hendes familie flyttede 
til i sommeren 2014. Før det har hun rejst og boet rundt 
i verden med sin familie, og det er efterhånden længe 
siden, hun har levet fast i Danmark. 
Hun er gift med Andreas Hasman, som arbejder for 
Unicef og har fokus på børnevaccinationer i Asien. De 
har sammen en datter, Sofie på 9 år og en stor Sankt 
Bernhards hund.

Theresa arbejder blandt andet med bæredygtigt design 
og underviser/træner kvinder i syning samt tilskæring for 
at forbedre deres levestandard. Disse kvinder har ofte haft 
meget svære begyndelser og betingelser i livet. Derfor 
betyder det uendeligt meget, at de med hjælp fra erfarne 
hænder får nye muligheder i trygge rammer. Theresa er 
ydmyg i sin fortælling, men man mærker hurtigt hendes 
store engagement og kapacitet. Hun er erfaren og 
vedholdende. Hendes evne til at agere i udsatte områder 
har stor gavn og afføder succes for mange små fabrikker 
og kunsthåndværker virksomheder. Theresa har et stort 
netværk fra sine tidligere jobs i modeindustrien, og herfra 
trækker hun kontakter og kunder til de små virksomheder. 
”En lille fabrik i Nepal kan være brændt inde med et 
kæmpe lager af metervarer, og de ved simpelthen ikke 
altid, hvordan de skal komme videre derfra. Så hjælper jeg 
dem, men at finde en kunde, der leder efter en producent 
af fx 1.000 skjorter, og således opstår der et samarbejde 
og job til endnu flere kvinder,” forklarer Theresa.

Theresa arbejder også med håndlavede smykkedesigns 
og holder derved et traditionelt håndværk i gang. Så kan 
endnu en generation fortsætte deres smukke traditioner. 
Smykkedesignet bærer præg af et vesterligt udtryk, men 
har også buddhistiske symboler, som hver har sin egen 
historie og dybere betydning.

Det var ved et fælles bekendtskab, at Tibet Charity blev 
kontaktet af Theresa. Hun havde i Nepal oplevet, hvor 
meget Tibet Charity gør for at støtte op om de tibetanske 
flygtninge, og nu ville hun gerne tilbyde sin hjælp for at 
støtte op omkring de fine initiativer i blandt andet Nepal.

Theresa har flere venner fra Tibet, som i dag er bosat 
i Nepal, og hun kender derfor mange beretninger om, 
hvad det har krævet at etablere sig i et nyt land. Det er 
især kvindernes beretninger og udfordringer, der ligger 
hendes hjerte nært.
Det blev hurtigt meget klart, at vi har mange ting til fælles: 
både interessen for at forbedre forholdene for mennesker 
i nød, men også interessen for det buddiske budskab og 
det stolte tibetanske folk.
Gennem Theresas arbejde gør hun meget for at sikre 
gode forhold for menneskerne bag produkterne, således 
at de får bedre muligheder og derved kan hæve deres 
familiers levestandard og virke. 
Hun har erfaring i modeindustrien siden 1998 og har 
set mange steder i verden, hvor mennesker er blevet 
presset på deres levestandard eller sikkerhed og har 
måtte arbejde på fabrikker under uacceptable forhold, 
hvor arbejdernes trivsel ikke betød noget. Derfor er det 
meget vigtigt for hende, at de mennesker, der producerer 
hendes Resa Living designs trives, og at så meget som 
muligt genbruges og derfor ikke skader naturen for 
meget.
Det gør hun blandt andet ved at genbruge smukke gamle 
sarier og læderrester, som bliver en del af nye tasker og 
andet tilbehør.
Hun har opbygget stærke forhold til producenter og 
deres teams, og hun ser dem flere gange om måneden 
for at sikre kvaliteten på sine egne produktioner og ikke 
mindst på de ansattes forhold. Hvis hun kan hjælpe, så 
gør hun det altid. Det er en travl dame, vi låner for en 
stund under dansk sol denne sommerdag. Inden længe 
skal hun tilbage til hverdagen og projekterne. Med sig har 
hun et nyt projekt for Tibet Charity:
Theresa har tilbudt, at hun vil opstarte en produktion til 
gavn for Tibet Charity og er allerede i skrivende stund 
gået videre med at arbejde på, hvordan hun kan støtte 
Tibet Charitys vigtige arbejde i Nepal. ”Mit mål er at 
bemyndige talentfulde kvinder og deres kulturer,” smiler 
Theresa, idet vi tager afsked, og jeg smiler tilbage hele 
vejen hjem, og glæder mig over, at der findes denne 
kvinde i verden, som ikke bare ønsker andre det godt, 
men rent faktisk gør noget for sagen…
Vi glæder os til at dele mere information om det senere på 
året på Tibet Charitys hjemmeside og Facebook.
www.resaliving.com

Af Maria Vishof

Resa Leving er dedikeret til UN’s 17 bæredygtige mål for 2030 og er på nuværende tidspunkt 
virkende i 7 af områderne:

To end Poverty – working as a team with our producers to ensure everyone involved benefits from the sale of our products.
Quality Education – Ensuring inclusive and quality life-long learning opportunities.
Gender Equality – Achieving gender equality for all and empowerment of women and girls by working with partners who 
invest in education, healthcare and flexible working hours.
Decent Work and Economic Growth – Creating an environment where open costing benefits everyone in the supplier 
chain, improving livelihoods and showing transparency.
Reduce Inequality – ensuring that workers are at the heart of our productions in a safe and caring environment.
Responsible Consumption and Production – Recycling materials, purchasing end-of-line scrap leathers whenever possible.
Clean Water and Sanitation – working with our partners to manage waste water, harvest rain water and ensuring workers 
have easy access to toilets and safe drinking water.

En dansker i Nepal 
rækker hånden ud…
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Et sponsorat til en ældre koster 600 
kr. i kvartalet, 1.200 kr. halvårligt el-
ler 2.400 kr. årligt.

BE-0020 
Tsering Dorjee er født i 1931. 
Han flygtede fra Tibet i 1959 
og har siden boet i Bauda i 
Kathmandu Nepal. Han har 
tidligere forsørget sin kone 
og to børn som tæppesæl-
ger, men er nu ikke i stand til 
at arbejde længere. 

BE- 0306 
Tashi Dolma er 70 år gam-
mel. Hun er blind og har et 
dårligt helbred. Hendes dat-
ter har tidligere taget sig af 
hende, men hun har 4 børn, 
og da hun har mistet sit job, 
er der meget brug for akut 
hjælp.

BE-0307 
Tsering Choezom er 75 år 
og psykisk syg, så hun har 
meget brug for både ekstra 
pleje og medicin. Hun bor 
hos sin datter, der ikke har 
noget job, så der er et stort 
ønske om hjælp.

BE-0311 
Lobsang Choejor er 75 år 
og munk. Han er diabetiker 
og fik for to år siden en stor 
hjerteoperation og har der-
for daglig brug for medicin. 
På grund af sit helbred og 
som ordineret munk har han 
ikke mulighed for at tage et 
job. Han har derfor meget 
brug for hjælp.

TC-378
Norgyen er 78 år og uden 
familie. Han er opereret i 
begge øjne og nu svagt se-
ende. Han behøver hjælp til 
alle basis behov for at klare 
sig. Han lever i OPH Mund-
god.

BE-301
Hr. Koko er 61 år og tidligere 
landmand, men på grund af 
svigtende helbred og ingen 
familie tilbage har han brug 
for støtte til basis behov. 
Han har mistet sit ene øje 
pga. ulykke. 

Sponsorater
Som sponsor kan du hjælpe en ældre tibetansk flygtning med at få en værdig alderdom. Mange ældre tibetanere 
er efter et hårdt liv ikke i stand til at forsørge sig selv. De er lykkelige for denne ordning, der gør, at de ikke behøver 
at føle sig som en byrde for deres pårørende, men på en værdig måde er sikret en efter omstændighederne tryg 
alderdom. Mange af de ældre står uden pårørende og socialt netværk og har brug for støtte til medicin og andet.
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Sponsorater til børn koster 450 kr. 
i kvartalet, 900 kr. halvårligt eller 
1.800 kr. årligt.

BC-0370 
Kunga Tashi er 11 år og går i 
5. klasse. Han er en rigtig dyg-
tig elev, som er kommet på en 
skole i Indien. Hans forældre 
bor i Nepal, men det er meget 
vanskeligt for dem at betale 
for ham.

BC-0490 
Tenzin Kunphel er født 26.11 
2013 og går i forskole. Hans 
forældre har ikke et stabilt 
job, så de håber meget at få 
en sponsor, så de kan sende 
ham videre i skole.

BC-0488 
Tenzin Laksang er 4 år. Hans 
forældre, der yderlige har 3 
større børn, har ikke noget 
fast arbejde. Et af de andre 
børn har en sponsor, og de 
håber at få en sponsor til Ten-
zin Laksang, så også han kan 
komme i skole. 

TCS-079
Tenzin Choetso er 3 år gam-
mel og går i Yongling Chre-
che & Kindergarden i Dha-
ramsala. Hans forældre er 
nykomne flygtninge fra Tibet 
og har måtte efterlade alle 
deres ejendele i Tibet. De er 
begge ivrigt jobsøgende på 
trods af farens meget ustabile 
helbred. 

LW-80
Karma Gelek er 13 år gam-
mel og drømmer om at kunne 
få en skolegang. Hans store-
bror modtager allerede støtte 
til at gå i skole. Deres  far ar-
bejder på Paljorling Tibetan 
Settlement’s office, og moren 
venter barn nummer 3.

Sponsoratet til de følgende er 600 kr. 
i kvartalet.

BC-0296 
Tenzin Palkyi er 15 år og går 
i 8. klasse. Hun er en meget 
dygtig elev, så familien håber 
meget på at få en sponsor til 
Palkyi, så hun kan fortsætte 
sin uddannelse. Familien 
har ikke jobs, så de kan ikke 
hjælpe hende.

LW-0056 
Tenzin Pema er født 25.01 
2000. Han studerer sprog 
på en skole i Indien og 
mangler 2 år af sin uddan-
nelse. Hans familie, som be-
står af flere generationer, er 
ikke i stand til at hjælpe ham.
Et sponsorat på de sidste 2 
år er et meget stort ønske, 
så han kan gøre sin skole færdig.

Sponsoratet til de følgende er 1.800 
kr. årligt.

CV-4686
Kunga Cheme er 20 år. 
Hans far er gammel og syg, 
og moren arbejder som væ-
ver for en minimal løn, der 
skal dække familiens daglige 
udgifter. Alle børn i familien 
går i skole, men har brug for 
støtte for at kunne fortsætte. 
Kunga Cheme mangler to år 
af sin videregående uddannelse.

CV-4826 
Tenzin Kunsal er 14 år og 
født i Mundgod i det sydlige 
Indien. Hans forældre er fat-
tige landmænd, som ikke har 
mulighed for at betale for 
skolegang. Han er elev på 
Upper Tibetan Children Vil-
lage (TCV) og så snart, han 
har fri fortsætter han sine 
studier i Tibetan Institute of Performing Arts (Tipa) – 
her undervises han i traditionelle tibetanske danse og 
opera. 

Børnene og de unge er tibetanernes fremtidshåb. Det er vigtigt, at de får en god uddannelse, så de bedre kan 
løfte kulturarven og de vanskeligheder, det eksilramte folk står overfor. Ved at indgå et sponsorat, skaber du fun-
damentet for en lysere fremtid for de tibetanske børn, og unge tibetanere får mulighed for at få en længerevarende 
uddannelse.
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Gavekortet…
Skal du give en gave til et dejligt menneske, som næsten har alt og vil andre det godt?
Så forær ham eller hende et gavekort, som gør godt på flere planer. Tibet Charity har brug for donationer til 
igangværende og nye projekter. Et gavekort vil gøre stor gavn. 

Sådan gør du:

Overfør det beløb, du ønsker, at din gavemodtager skal forære videre til Tibet Charity via MobilePay 22 40 72 30. 
Skriv dit navn og herefter GAVEKORT i emnefeltet.

På vores hjemmeside www.tibetcharity.dk kan du downloade et gavekort og printe det, skrive en lille tekst og 
beløbets størrelse på. Dette kort kan du give som gave, og modtageren vil allerede have givet beløbet videre. 

Hvis du overfører via MobilePay oplyses beløbet direkte til SKAT, og du vil automatisk få fradrag.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores administration. 

Eksempler herunder:

Læsebriller kr.100,-

Kosttilskud til skolebørn i 
Indien eller Nepal fra kr. 250,-

Rabiesvaccination 
af 10 hunde kr.100,-



Foto: Marianne Holdt
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Værd at vide om 
Tibet Charity
Tibet Charity 
c/o Jette Hoffmeyer, Sandbyvej 5, 2730 Herlev
Telefon: 22 40 72 30
e-mail: mail@tibetcharity.dk

Telefontid
Mandage kl. 14-16 på telefon: 20 63 55 85 
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på telefon: 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

Bankforbindelser
BG-Bak: girokonto 1664-7306
Danske Bank: reg.nr. 3140 konto nr. 3117 151 530

Fra udlandet
Svenske medlemmer og sponsorer
Bankgiro: 204-6597
Medlemmer og sponsorer fra andre lande
IBAN: DK 4930003117151530
Swift: DABADKKK

MobilePay
2240 7230

Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det enten via formularen på vores hjemmeside, 
ringe til kontoret eller sende os en e-mail på mail@tibetcharity.dk

Hjemmeside: www.tibetcharity.dk
Facebook: www.facebook.com/tibetcharitydanmark
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Sådan støtter du
Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det på følgende måder:

Hjemmesiden: 
www.tibetcharity.dk

Telefon: 
Ring til os på telefon 2240 7230

Mail: 
Send en mail med navn og adresse til mail@tibetcharity.dk

Årskontingent
Enkeltpersoner: Kr. 350,-
(Medlemmer fra samme husstand: Kr. 150,-)

Virksomheder og foreninger: Kr. 500,-

Gaver og sponsorbidrag
Gaver og sponsorbidrag er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A og 12.

Fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m.
Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund,
der er godkendt af SKAT. Tibet Charity er en forening, der er godkendt af SKAT.

- Du kan højst få fradrag for kr. 15.000,- 
- Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit CPR-nummer
- Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Betalingsservice
Se www.tibetcharity.dk

MobilePay 2240 7230
Som noget nyt kan du donere beløb til Tibet Charity ved at bruge MobilePay.
Med MobilePay kan der maksimalt overføres kr. 2.000,- pr. dag.

For at Tibet Charity kan indberette din indbetaling til SKAT, er det vigtigt, at du i meddelelsesfeltet 
noterer dit CPR-nummer og dit navn, så du automatisk får fradraget på din selvangivelse.
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