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Jeg vil gerne dele mine oplevelser med Jer, fra vores 
seneste rejse med to rejsegrupper til Indien og Nepal. 
Den første gruppe var en gruppe ledere, som vi tog 
til Amritsar for at vise dem sikhernes Gyldne Tempel, 
hvor der dagligt serveres op til 50.000 måltider gratis 
mad tilberedt af 3000 frivillige hjælpere uden ledelse. 
Temaet for rejsen var mindfulness (åndsnærvær), 
og Det Gyldne Tempel er et fantastisk eksempel på, 
hvordan det kan lade sig gøre at få et så stort projekt 
til at fungere ved at alle er opmærksomme på at tjene 
helheden bedst muligt. Der ånder en fredfyldt stemning 
og der er ingen tegn på stress. Der er ingen der leder 
og fordeler arbejdet, og der er ingen regler for hvornår 
og hvor længe man arbejder som frivillig, men alligevel 
er der på forunderlig vis altid hænder nok, også til de 
sure pligter med at hakke løg og gøre toiletter rent. 

Derefter gik rejsen videre til Nepal, hvor vi blandt andet 
besøgte Tibet Charity’s ungdomscenter. Deltagerne var 
meget bevægede, især over ungdomscenterets leder 
Jampa’s livshistorie. Han flygtede som 17 årig fra Tibet 
til Indien. To gange blev han fanget og fængslet af de 
kinesiske grænsevagter, og udsat for tortur. Til sidst 
lykkedes det at slippe over grænsen. Han formåede 
efter kun 3 års skolegang i Tibet, at uddanne sig inden 
for computerteknologi i Indien, og blev derefter ansat 
som computelærer på Tibet Charity’s ungdomscenter 
i Nepal. Da den tidligere leder Tenzin for et år siden 
immigrerede fra Nepal til USA, fik Jampa ansvaret som 
ungdomscenterets leder. 

I Jorpati flygtningelejren fik vi en positiv overraskelse, 
da vi mødte en 12-årig pige, som under vores besøg 
i Nepal for et år siden var døden nær af knoglekræft. 
En af vore rejsedeltagere fra sidste år, har siden da 
sponsoreret hende, og da vi mødte pigen i oktober i år, 
var hun helt helbredt, og så sund og rask ud. Hendes 
familie havde takket være sponsoratet fået mulighed for 
at give hende den fornødne kemoterapi.

Den anden rejsegruppe var på en kulturrejse til Dha-
ramsala, Kathmandu og Pokhara. I Dharamsala fik 
de mulighed for at deltage en dag i H.H. Dalai Lamas 
belæringer. Vi besøgte Tibet Charity’s hus, og mødte 

eleverne og lærerne. Tibet Charity’s uddannelsescenter 
i Dharamsala er det eneste, som udelukkende benytter 
kvalificerede faglærere som frivillige undervisere, og vi 
har desuden vores egne tekstbøger. Der findes andre 
gratis uddannelsestilbud i området, men når lærerne 
ofte er gennemrejsende turister uden pædagogisk og 
sprogfaglig baggrund, kan det skabe mere forvirring 
end gavn for eleverne.

Vi besøgte også Tibet Charity’s dyreklinik, hvor ga-
dehunde vaccineres mod rabies og steriliseres. Det 
var godt at se de gode forhold, som klinikken nu har 
fået, og at få indblik i det store arbejde der udføres for 
at holde dyrene sunde og at nedbringe bestanden af 
omstrejfende, sygdomsbefængte gadehunde, som før 
udgjorde en stor sundhedsrisiko.
 
I Pokhara i det vestlige Nepal indsamlede vores rej-
segruppe 7500 kr. til 2 computere til en skole i den 
tibetanske bosættelse Paljorling, og en af vore rejse-
deltagere ønsker endda at give en computer mere. På 
de tibetanske skoler i Nepal lærer børnene tre sprog 
sideløbende: tibetansk, nepalesisk og engelsk. Der er 
endda tale om tre forskellige alfabeter, så der er mange 
skrifttegn at holde styr på i de små hoveder.

Det var dejligt at se, hvor fint Tibet Charity’s ledere fun-
gerer, Tsering Thundup i Dharamsala og Lobsang Pal-
den og Jampa i Nepal. Både i Indien og Nepal er Tibet 
Charity højt respekteret, og folk kommer langvejs fra for 
at studere på vores uddannelsescentre. I Dharamsala 
var der f.eks. flere elever fra Mongoliet.

Det er også tydeligt hvor stor betydning de personlige 
sponsorater af ældre har. For os her i Danmark drejer 
det sig kun om 200 kr. om måneden, men for de ældre 
er det en ufattelig stor hjælp, der sikrer dem en tryg 
alderdom. Jeg mødte mange, der kom til mig for at 
udtrykke deres dybe taknemmelighed.

Kærlig hilsen

Lakha Lama

Kære venner
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Hvad betyder dit navn egentligt? 
spørger jeg Bhuti. Gid jeg var blevet 
en dreng, svarer hun.

Jeg gentager mit spørgsmål og 
Bhuti svarer igen, at hun helst skulle 
have været en dreng – men denne 
gang er vi vist begge klar over, at 
lige her taler vi forbi hinanden. 

Jeg er inviteret til at besøge Dr. 
Bhuti Losang, tibetansk læge, i hen-
des hyggelige hjem i Hellerup.
”Vi tager en lidt sen morgenmad, 
når du kommer”, siger Bhuti, ”hvad 
har du lyst til?  Dansk, indisk eller 
tibetansk?”  Jeg vælger selvfølgelig 
tibetansk og sidder nu og spiser de 
lækreste hjemmelavede tibetanske 
specialiteter serveret på Bhutis 
Losangs musselmalede porce-
læn, mens vi taler om, hvorfor og 
hvordan livet har formet sig sådan 
for Bhuti Lotang, at tibetansk mad 
blander sig med kongeligt dansk 
porcelæn .  

Bhuti Lotang forklarer, at hendes 
navn røber, moderen ønskede sig 
en dreng, og at hun har et ekstra 
navn, Dawa som betyder ”født på en 
mandag”.  Forældrene boede i Syd-
indien i Bangalore i den meget store 
tibetanske flygtningeby Bylakuppe 
Refuge Camp, hvortil de var ankom-
met i 1959. Her voksede Bhuti op 
sammen med sine fem søstre og 
den længe ventede lillebror. 

Jeg husker min barndom som smuk 
og fredelig, fortæller hun.  Byen var 
kæmpestor, mange tusinde menne-
sker, ja, det var jo en flygtningelejr 
for tibetanske flygtninge, men for 

Himalaya kommer til  Hellerup
Tekst og foto: Lise Hjorth
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os børn var det vores by, hvor vi 
gik i skole og hvor vi voksede op.  
Byen rummede også et kæmpe 
kloster, hvor der boede over 1.000 
tibetanske munke, mange af dem 
var flygtet fra Tibet men også andre 
flygtninge sluttede sig til klostret 
og blev munke. Mine søskende og 
jeg gik i skole hver dag og modtog 
undervisning i både hindi, tibetansk 
og engelsk. Hver skoledag begynd-
te med morgensang, men faktisk 
startede vi en time før den egentlige 
undervisning med morgenbøn og 
lektielæsning, og så den tibetanske 
og den indiske nationalsang.

Vi var fattige. Meget fattige. Nej, vi 
var ikke nødlidende, men der var 
absolut ingen overflod af noget, og 
livet var naturligvis præget af, at vi 
var flygtninge. Mine forældre fortalte 
os lidt om deres flugt fra Tibet, hvor 
dramatisk og skrækkeligt det havde 
været, mens lejrens bedsteforældre 
samlede børnene efter skoletid og 
fortalte os vidunderlige historier om 
Tibet, lærte os tibetanske traditioner 
og sang og dansede med os. Og ja, 
det er klart, det var en flygtningelejr, 
vi kunne ikke forlade vores camp 
uden tilladelse eller uden pas.  Nu 
om dage er klostret blevet så stort 
og berømt, at der tilflytter munke fra 
Himalaya området, fra Ladakh og 
fra Nepal for at studere her.

Efter 10.klasse stod det helt klart 
for Bhuti Losang, at hun ønskede at 
blive tibetansk læge. Til hendes sto-
re glæde blev hun optaget på The 
Tibetan Medical and Astro Institute i 
Dharamsala og flyttede som 16 årig 

uden sin familie til Dharamsala, hvor 
hun fik værelse og ophold i institut-
tets tilknyttede kostskole for munke 
og andre studerende. . Jeg var me-
get heldig, fortæller Bhuti, jeg fik en 
fransk sponsor, som betalte for mig, 
en fransk buddhist, ellers havde jeg 
ikke kunnet gennemføre de 5 år i 
Dharamsala, hvor livet var hårdt og 
fattigt. Vi spiste alle sammen i en 
fælles kantine, maden var knap, og 
der var ikke altid nok til at blive helt 
mæt.   Min franske sponsor sendte 
også nødhjælpspakker med tøj til 
mig, men alle pakkers indhold blev 
samlet og derefter fordelt blandt 
alle, der havde behov, man fik ikke 
sin egen pakke. Og selvfølgelig for-
stod jeg godt hvorfor, men det var jo 
en hård øvelse for en ung pige. Jeg 
blev ved med at have kontakt med 
min franske sponsor i mange år og 
tænker altid på ham med glæde. 

I løbet af mine 5 år på skolen, 
hvor vi studerede psykologi, planter, 
sygdomme, medicin-fremstilling, 
diagnostisering – var vi på mange 
fantastiske vandringer i Himalaya 
bjergene for at lære om planter, 
samle planter og forberede medicin-
fremstillingen. Tibetansk medicin-
lære er en af de ældste medicinske 
videnskaber i verden. I det gamle 
Tibet var der to anerkendte insti-
tutter i Lhasa: Menshti Khang og 
Chokpori.  De fleste studerende 
kom fra tibetanske klostre, dengang 
var det obligatorisk at studere både 
astrologi og medicin for at blive 
læge. En særlig gruppe elever var 
de såkaldte ”familielæger”. Der er 
ikke tale om det danske begreb ”en 
familielæge”, i Tibet havde man fa-

milier, hvor lægegerningen gik i arv 
fra far til søn uden yderligere sko-
legang - faderens viden blev givet 
videre til sønnen i generationer.  Der 
var meget prestige forbundet med at 
være et områdes familielæge, men 
i 1959 ændrede mange ting sig, og 
mange tibetanske læger flyttede 
med Hans Hellighed Dalai Lama til 
Indien og i 1960’erne stiftedes så 
Mensti Khang  Instituttet i Dharam-
sala, hvor enhver der optages kan 
uddanne sig til tibetansk læge og 
astrolog. 

Efter jeg som 22-årig havde bestået 
min eksamen, the Kachupa degree, 
rejste jeg til Delhi for at gennemgå 
de næste 2 års ”Internship” hvor jeg 
arbejdede under en senior læge, 
så uddannelsens forløb minder jo i 
store træk om den danske lægeud-
dannelse med teori vekslende med 
praktik og afsluttet med en reserve-
læge periode.  

Jeg traf min mand i Delhi. Min mand 
var tidligere munk.  Tarab Tulku XI 
havde været min mands læreme-
ster i klostret i Tibet, hvor min far 
også i sin tid havde været munk 
og en slags manager i munkesam-
fundet.  Da Tarab Tulku XI rejste til 
Danmark, fulgte min mand efter og 
ernærede sig i Danmark af at holde 
foredrag og undervise i tibetansk. 
Under et af hans besøg i Delhi traf 
vi hinanden, -  ja, sådan blev jeg 
dansker. Desværre mistede jeg min 
mand for nogle år siden, men med 
vores to store sønner var vi blevet 

Himalaya kommer til  Hellerup
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så danske, at vi valgte at blive i 
Danmark, selvom hele min øvrige 
familie i dag bor i USA. Min søster 
vandt en opholdstilladelse i Colora-
do i en lodtrækning blandt flygtnin-
gene, og så flyttede de alle sammen 
til Colorado. I dag er jeg gift igen 
med en tibetansk dansker Tenpa 
Gyurmey, som ejer restaurant Hima-
laya i København, og Danmark er jo 
vores land nu.

Jeg kigger mig omkring i Bhuti Lo-
sangs hjem, et smukt og hyggeligt 
hjem, som bærer tydeligt præg af 
Bhutis forskellige liv. På væggene 
hænger smukke thangkaer, der 
står Buddhaer og på gulvet ligger 
smukke tæpper…. og morgenmads-
invitationen var næsten et præcis 
billede af livet her i Hellerup: indisk, 
tibetansk og dansk. 

Et af værelserne i lejligheden er Dr. 
Bhuti Lotangs konsultation.  Her er 
store skabe fyldt med glas og kruk-
ker med forskellige piller, lotioner og 
røgelse. Alt overvåges af Medicin 
Buddha, den smukke tangkha, som 
har fulgt hende siden åbningen af 
hendes allerførste klinik i 1991.

Det var svært for mig at være tibe-
tansk læge i Danmark, langt sværere 
end jeg havde troet, men også en 
kæmpe udfordring.  Hvor jeg i Indien 
kunne have mange patienter på en 
dag, måtte jeg i Danmark bruge lang 
tid på hver enkelt patient, fordi vores 
baggrunde var så forskellige. Jeg 
måtte omhyggeligt forklare, hvad en 
tibetaner ville vide ”på rygraden”, 
hvad betyder væske og hvad er 
dosa. Er pillerne økologiske osv. 

Heldigvis fik jeg i løbet af kort tid 
mulighed for at fortælle om mig selv 
og min gerning i et stort interview i 
Politiken, og det banede vejen for 
mig.  Min første klinik lå i Brønshøj, 
hvor jeg delte klinik med en dansk 
læge, en klinik for integreret me-
dicin, hvor den danske læge også 
superviserede mig. 

Bhuti Losang er den eneste tibe-
tanske læge i hele Skandinavien, 
så hendes klient kreds er stor og 
mangfoldig.  Mange patienter er 
buddhister, men med tiden er der 
kommet næsten lige så mange ikke-
buddhister til, især danske forret-
ningsfolk, som har hørt om klinikken 
fra mund-til-mund. 

Men Bhuti rejser også til både 
Norge og Sverige og Nordtyskland 
for at mødes med sine patienter på 
aftalte tidspunkter.  

Og hvad sker der så, hvis man 
bliver patient-klient hos dr. Bhuti 
Losang? Ved det allerførste møde 
afleverer man en urinprøve. En un-
dersøgelse hos en tibetansk læge 
varer ca. 45 minutter første gang 
og omfatter umiddelbart tre diagno-
seformer: 
Interview om almen tilstanden, 
tunge-, ansigt- og urinanalyse, og 
pulsdiagnoser.  

Pulsdiagnosen er unik tibetansk 
og stammer fra den flere tusinde år 
gamle Bønkultur, men er gennem 
tiden blevet suppleret lidt af hhv. 
ayurveda og kinesisk folkemedicin. 
Ved de omfattende pulsdiagnoser 
kan lægen aflæse patientens krop, 
organer og sindstilstand område for 
område.

 Behandlingen vil naturligvis 
afhænge af den endelige samlede 
diagnose, men et behandlingsforløb 
vil typisk vare omkring en måned, 
hvor dr. Bhuti Losang vil følge 
patientens tilstand, gennem sam-
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taler og forslag til ændringer i både 
livsstil og ernæring. 

Dette samtaleforløb kan supple-
res med et andet, tredje og fjerde 
stadie i behandlingen. Først den 
relevante tablet behandling, der-
efter 3.og 4. Stadie, som omfatter 
massage, moxa, medicinske bade, 
åreladning, coppa behandling og 
f.eks. akupunktur. 

For at forebygge sygdom er det 
vigtigt at følge planternes energi, 
når man tilrettelægger sine måltider. 
Det betyder, at man koncentrerer 
sig om at spise den del af planten, 
der lige nu indeholder mest energi 
og sundhed. 

Dvs. planternes stilke om foråret, 
blomster og blade om sommeren, 
frugter om efteråret og rødder om 
vinteren. 

Tibetansk medicin inddeler syg-
domme i tre hovedkategorier: Vind, 
Galde og Slim. Disse tre sygdomme 
inddeles så igen i kolde eller varme 
sygdomme. Vind og Slim er kolde, 
og Galde er varme sygdomme. Hos 
en sund person er de tre væsker i 
balance, slim køler galde, - galde 
giver varme til slim, så vind fungerer 

– og således stimulerer og afbalan-
cerer de tre væsker hinanden.

Der er naturligvis ikke tale om 
væsker, som sådan, men om de 
subtile energier i de tre områder. 
Hver væske omfatter flere hoved-
funktioner: Vind relaterer til tyktarm, 
hjerte, led, muskler, ben, ører, hud, 
hård og psyken. - Galde til sved, 
blod, øjne, lever, galdeblære og 
tyndtarm, og til sidst slim, som har 
kontakt til lunger, milt, nyrer, urin-
blære, urin, afføring, lymfevæske, 
væv, fedt, marv, sæd, tunge, næse 
og mave.  

Der findes i alt 404 sygdomme 
kategoriseret på denne måde.
Men i den buddhistiske filosofi er 
årsagen til al lidelse – og dvs. også 
sygdoms årsag – den fundamentale 
uvidenhed, de tre hovedsindsgifte: 
tilknytning, vrede og uvidenhed. De 
tre hovedsindsgifte anses som den 
primære årsag til de tre sygdomme, 
nemlig er vindsygdommes årsag til 
tilknytning, galdesygdomme skyldes 
vrede, mens slimsygdomme kom-
mer af uvidenhed.Men også ydre 
påvirkninger kan forårsage syg-
domme, vejr og vind, forkert livsstil, 
forkerte spisevaner, manglende 

motion og deraf dårlig kondition. 
Endeligt påvirkes helbredet negativt 
af ånder og af magi. 

Bhuti Lotang og jeg enes om at slut-
te al snak om sygdom her – inden 
vi fortaber os i tibetansk psykologi 
og psykiatri.  – Lad det være nok 
at nævne, at udgangs-punktet her 
kunne være at tale om de 84.000 
dæmoner, som på tibe-tansk kaldes 
geks = forhindring (i sindet).  Til 
beroligelse er kun 1.080 af disse 
84.000 faktiske onde ånder /tibe-
tansk gDon.

Bhuti Losang, den lille tibetanske 
pige, født i en flygtningelejr i Sydin-
dien og givet navnet ”Gid du var en 
dreng” – og som livets lunefuldhed 
har brag til Danmark, er mor til to 
store sønner, denne stærke smukke 
Bhuti ønsker mig farvel – strålende 
smuk og højgravid. Om ganske få 
uger vil en ny lille tibetansk dansker 
– en søn – komme til verden.  Vi ler 
lidt, da jeg siger: 

”Kald ham nu ikke ”gid du havde 
været en pige”. 

Medicin Buddha Mantra:

Tayatha om bekadze bekadze 
maha bekadze radza samun-
gate swaha

Dr. Bhuti Losang
Tibet Herbal Clinic
Rakelsvej 3, st.tv.
2900 Hellerup
Tlf. +45 3510 3398
Mobil: +45 2699 9920
Bhutiloang@gmail.com 
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Køkkenhaven var en succes, men 
det var vanskeligt at organisere ar-
bejdet omkring den, ligesom der ef-
ter nogle år var tegn på udpining af 
jorden. Forfatterne af denne artikel 
besøgte skolen i efteråret 2005 og 
hjalp med at forbedre køkkenhaven 
ved anlæg af højbede i terrasser. 
Herefter var vi på Sambhota-skolen 
i Bhuntar, hvor vi anlagde en køk-
kenhave fra grunden af. De havde 
selv forsøgt med lidt dyrkning, men 
jorden var utilgængeligt stiv lerjord, 
så det var der ikke kommet noget 
ud af. Vi foranledigede, at der blev 
tilført flodsand og komøg, hvilket 
gjorde jorden let og næringsrig, og 
resultatet blev overbevisende godt.

I de efterfølgende år blev der fra 
dansk side arbejdet med et pro-
jekt for udbredelse af køkkenhaver 
integreret med skolekøkkenet og 
sundhedsklinikken. Arbejdet var – 
og er - forankret i Tibet Charity’s 
uddannelsesdimension. Finansie-
ringen var selvfølgelig et væsentligt 
problem. Ud over dækning af vores 

omkostninger skal der skaffes 
midler til indkøb af redskaber, frø 
og jordforbedring på skolerne, og vi 
skal dække omkostninger til rejse 
og ophold for de kursister, der delta-
ger i undervisningen.

Vi fik den ide at sende en an-
søgning til Danida’s Minipulje om 
støtte til anlæg af 16 køkkenhaver 
ved tibetanske kostskoler i Indien og 
Nepal. Danida tog pænt imod an-
søgningen men udtalte en skepsis 
overfor, om det ville fungere, når vi 
var rejst hjem igen. De anbefalede, 
at vi først gennemførte et projekt 
af typen ”afsluttende projektformu-
lering”, hvor vi fastlagde de orga-
nisatoriske rammer for arbejdet 
på skolerne og samspillet med det 
omgivende samfund, således at de 
havde rammerne på plads for at 
drive projektet videre på egen hånd, 
når vi var taget hjem.

Danida lægger stor vægt på 
samspillet med det omgivende sam-
fund, både fordi der ofte er erfarin-
ger og hjælp at hente i nærområdet, 

HH Dalai Lama har ved 
årtusindskiftet formuleret 
en strategi om at gøre det 
tibetanske eksilsamfund 
økologisk og selvforsy-
nende. I forlængelse heraf 
har eksilregeringens sko-
ledepartement arbejdet på 
etablering af økologiske 
køkkenhaver ved de tibe-
tanske kostskoler. Diskussi-
oner mellem Mr. Karma la, 
der er direktør i Sambhota-
organisationen (der svarer 
til den danske folkeskole) 
og Peter Hallum førte i 
2002 til etablering  
af den første køkkenhave 
ved Sambhota-skolen i 
Chauntra
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men også fordi de ønsker effekten 
af deres indsatser udbredt til så 
mange mennesker som muligt.

I 2008 bevilgede Danida midler 
til et forprojekt i form af en ”afslut-
tende projektformulering”, hvor vi 
først besøgte de to skoler i Chaun-
tra og Bhuntar for at samle erfarin-
ger op, hvorefter vi gennemførte en 
5-dages workshop med deltagelse 
fra skoleadministrationen og 5 ud-
valgte skoler, der sendte deltagere 
med baggrunde som skolelærere, 
”matrons”, sundhedsplejersker og 
elever. En ”matron” står for pigernes 
sovesal og er deres daglige kontakt-
punkt på skolen.

Workshoppen indeholdt deci-
deret undervisning i havebrug og 
sundhed og endvidere gruppearbej-
der, hvor deltagerne på baggrund 
af vores oplæg udarbejdede forslag 
til retningslinier for organisation 
på skolerne og samspillet med det 
omgivende samfund. 

Efter workshoppen udarbejdede 
vi et dokument med retningslinier. 

Dokumentet overgav vi til Mr. Karma 
la, som tog det med på årsmødet for 
skoleledere i Sambotha-organisa-
tionen. Hér blev det meget positivt 
modtaget, og der er således skabt 
store forventninger til et kommende 
projekt, hvor der etableres et større 
antal køkkenhaver. Det er tanken, 
at dette projekt skal gennemføres 
i efteråret 2010, og vi forventer, at 
Danida vil støtte dette også.

Elevernes sundhedstilstand 
varierer fra skole til skole og fra små 
til store klasser. Da en stor del af 
børnene er på kanten af underer-
næring, er der mange helbredspro-
blemer, specielt i de små klasser, 
hvor børnenes immunsystem ikke 
er rigtig udviklet og tilpasset forhol-
dene. Situationen kan forbedres ved 
tilførsel af mere og bedre mad men 
også ved en bedre tilberedning af 
de råvarer, det nu engang er muligt 
at tilvejebringe. Projektet har derfor 
en sundhedsdimension, der knyt-
ter sig til både skolekøkkener og 
skolernes sundhedsklinikker.

At organisationen  på skolerne 
har stor betydning kan ses ved at 
følge udviklingen på skolen i Bhun-
tar. Hér har de løbende siden 2005 
tilført komøg og har herved formået 
at fastholde et meget stort udbytte. 
De har endvidere opbygget et kom-
posteringsanlæg for køkkenaffald. 
Komposteringsprocessen accelere-
res af nogle specielle kompostorme 
– nogle små, røde regnorme - som 
omdanner affaldet til kompost på 
1-2 måneder. Det er forventningen, 
at næringstilskuddet fra komposten 
helt kan overflødiggøre brug af 
komøg, og samtidig løser komposte-
ringsanlægget et væsentligt af-
faldsproblem. Der findes ikke noget 
renovationssystem i landområderne 
i Indien, så de skal bortskaffe alt af-
fald selv. Hen over sommeren 2009 
har skolen udvidet køkkenhavens 

på tibetanske kostskoler
Sundhed og køkkenhaver

>>

Tekst og foto: Sten Melson og Nette Vestergaard Olsen



10

areal til det dobbelte og forventer 
fremover at være helt selvforsy-
nende med grøntsager – økologiske 
grøntsager af høj kvalitet!

Med retningslinierne fra for-
projektet kan skolerne på forhånd 
skabe de nødvendige strukturer, så 
der vil være en platform for arbejdet, 
når vi kommer til Indien igen i 2010. 
Hér vil vi gennemføre et kursus for 
skolelærere og sundhedspersonale 
og samtidig udføre praktisk arbejde 
i køkkenhaven – enten anlæg af en 
ny køkkenhave eller forbedring af 
en eksisterende, alt efter forholdene 
på de skoler, vi besøger. Vi arbejder 
i øjeblikket på at lave workshops 
i Ladakh-området, i Dharamsala-
regionen og ned i lavlandet. Målet 
er at dække klimatiske variationer 
spændende fra et klima, der minder 
om vores eget hér i Danmark til et 
decideret tropisk klima. 

Indenfor hovedprojektets økono-
miske rammer vil vi forsyne skolerne 
med de nødvendige redskaber, 
jordforbedringsmaterialer og såsæd. 

Herefter er det tanken, at skolerne 
skal kunne klare sig selv med kon-
sultativ assistance over email fra os 
i Danmark. Vi vil etablere en data-
base, hvor skolerne kan indrappor-
tere deres udbytte og en hjemmesi-
de, hvor de kan udveksle erfaringer. 
Formålet med databasen er dels at 
overvåge, om udbyttet er faldende, 
hvilket er en indikator for udpining 
af jorden, dels at demonstrere, at 
der kan komme et pænt overskud 
ud af en køkkenhave. Den øko-
nomiske side er interessant både 
for skolerne og for de elever, der 
efter endt skolegang ikke kan få en 
videregående uddannelse og derfor 
er henvist til at klare sig uden. Med 
mulighed for at tage op til 3 afgrøder 
om året vil selv en køkkenhave på 
50 kvadratmeter intensivt dyrket 
kunne brødføde en familie med 4-6 
personer. Og skolerne vil have en 
stærk motivation til at arbejde med 
køkkenhaverne, hvis de kan se, at 
besparelserne på madkontoen mere 
end opvejer udgifterne til drift af 

køkkenhaven. De stigende fødeva-
repriser vil yderligere tilskynde sko-
lerne til at udnytte denne mulighed.

Igennem hele forløbet har vi 
mødt et stort engagement og op-
bakning fra Tibet Charity’s direktør 
i Indien, Tsering Thundup, som har 
formidlet kontakter til undervisnings-
departementet og Sambhota-orga-
nisationen. Uden hans målrettede 
arbejde og eksilmyndighedernes 
udtalte støtte ville det ikke have 
været muligt at formulere og gen-
nemføre dette projekt. Yderligere 
har Susanne Hvidtfeldt bidraget 
ved at diskutere projektets mål og 
indhold med Mr. Karma la under et 
besøg i Dharamsala i marts 2008, 
hvilket har bidraget væsentligt til 
opbakningen fra skolesystemet. 
Endelig har Peter Hallum bidraget 
uvurderligt med sparring og kom-
mentarer under hele forløbet. Disse 
gode kræfter vil også stå bag gen-
nemførelsen af hovedprojektet og 
den opfølgning, der måtte komme 
sidenhen.
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Glædeligt nyt om Kumar
Vores indiske home nurse, Kumar, er kommet på sin 
rette hylde, idet han er ”udlånt” til en tibetansk organi-
sation ved navn Tong-Len, der arbejder med indiske 
gadebørn i slumkvartererne uden for Dharamsala.  Han 
tilbringer næsten al sin tid med at vandre i gaderne og 
kontakte de hjemløse børn, der hutler sig igennem ved 
at tigge og stjæle eller ved at samle alt tænkeligt fra 
de store affaldsområder og sælge eller fortære, hvad 
de kan få fat i.  Han taler deres sprog, da han selv er 
fra området, og de har tillid til ham, da han kommer 
som helt almindeligt menneske og ikke som en officiel 
person, og fordi han har en særlig evne til at komme 
tæt på børnene.  Han kan på denne måde  anvende de 
kundskaber, som han fik under uddannelsen – både de 
sundhedsmæssige, de sociale og de psykologiske.

Tong-Len ledes af en tibetansk lama, som anvender 
al sin tid på at skaffe midler og organisere arbejdet, 
og indtil nu er det lykkedes  ham at skaffe skoleunder-
visning og ophold på kostskoler til omkring 2500 børn, 
der ellers ville være fortsat som analfabeter og tiggere 
resten af deres fattige liv.  Nu stråler de af glæde i 
deres skoleuniformer, og fremtiden ser anderledes til-
lokkende ud.  Det er et fantastisk arbejde der gøres her, 
ofte under protest fra forældre eller andre voksne, der 
hellere ville anvende børnene som tiggere, men det lyk-
kes ofte at overtale dem til at se en fordel i, at børnenes 
opvækst betales af andre.

Vi har stadig kontakt med Kumar, da han fortsat er 
vores staff og lønnes af os. Han kommer til TC-huset og 
deltager i den videregående undervisning, der tilbydes 
home nurserne med jævne mellemrum.  Selv er han 
umådelig tilfreds med at gøre gavn på denne måde og 
meget taknemmelig, at TC’s uddannelse resulterede i 
dette meningsfulde arbejde.

Flere oplysninger kan ses på institutionens hjemme-
side:  www.tong-len.org 

Kedelige tegn
Nu er den tibetanske ungdom desværre ved at være 
med på de noder, der har med alkohol og stoffer at 
gøre.  Stadigt flere unge uden uddannelse og uden job 
falder for den lette måde at komme væk fra problemer-
ne på, og der er desværre ret så let adgang til stffer og 
den hårde spiritus.  

Forleden mødte jeg Tenzin 
Woaber, som arbejder for organisati-
onen Kunphen, der har afvænnings-
hjem og rehabiliteringssteder både 
i Delhi og nu i Dharamsala.  Han er 
en ung ildsjæl, studerende i Social 
Sciences ved Bangalore universitet, 
og nu på orlov for at opbygge stedet 
her i McLeod Ganj.  Han er 

tidligere misbruger, og har en direkte adgang til de unge 
mennesker, der driver rundt på gaderne, inviterer dem 
til frokost, opnår deres tillid ved at fortælle sin egen 
historie og starter forsigtigt med at introducere forskel-
lige muligheder for dem.  Det lykkes ham ofte  at få de 
unge til at kvitte misbruget og gå gennem rehabilitering 
og videre til After Care programmet, hvor de uddannes 
til at klare sig selv i samfundet.  Han udgiver også et 
magasin med klare oplysninger om misbrug og faren for 
HIV smitte, beregnet til skoler og universiteter samt til 
almindelig oplysning.  Det kan måske blive nødvendigt 
for ham at søge støtte til trykning af dette magasin, som 
virkelig gør nytte mange steder.

Der kan læses mere om organisationen på http://twit-
ter.com/kunphencentre eller på  http://flickr.com/kunphen 

Desperate hunde!
Et helt forbløffende syn mødte os på det nye veterinær-
hospital:  To hunde var brudt ud af de ret så solide bure 
og var sprunget over det høje hegn og forsvundet ud i 
et område, hvor de ikke hører hjemme.  De var begge 
bragt til hospitalet fra Bir, flere timers kørsel væk,  og 
var opereret og anbragt i bure for at komme sig.  Den 
ene havde brudt et jerngulv op, gravet hul i jorden under 
buret og mavet sig ud, og det er helt sikkert, at den har 
fået diverse sår af denne voldsomme færd.
Vi har derfor set i øjnene, at vi må bygge murstenshuse 
til de hunde, der er under opvågnen eller anbragt til 
observation, for at undgå at de bringer sig selv i denne 
risikable situation.

Nu er der tegnet 7 huse med betongulv og mur-
stensvægge og tag, og med kraftige ståldøre.  En eks-
tra udgift på ca. 10.000 kr.  Men så skulle vi også være 
helt på plads med dyrehospitalet, som har fået flotte 
beskrivelser i de store indiske aviser, der har udnævnt 
det til det fineste og bedste veterinære hospital i Nordin-
dien!!!

Vores Director, Tsesring Thundup, har med sin diplo-
matiske snille fået selv den lokale dyrlæge og hele vete-
rinærorganisationen i Himachal Pradesh vendt til positiv 
holdning, hvilket må siges at være noget af en præstati-
on, da de i begyndelsen forsøgte at få det hele lukket – 
af lutter jalousi og angst for at blive beskyldt for ikke at 

gøre gavn i samfundet.  Nu bakkes vi op 
alle steder, og efterspørgslen vokser hele 
tiden.  I næste uge er holdet bestilt til 3 
dages Rabies camp, med forelæsninger 
på skolerne om sygdommen og med vac-
cinationer af alle hunde i området.  Dette 
sker med økonomisk støtte fra Fondation 
Brigitte Bardot i Frankrig.

Se gerne på den indiske hjemmeside:  
www.tibetcharity.in 

Nyheder fra Dharamsala



12

Tibet Charitys grundlægger  
og formand besøgte Dharamsala

Højst ærede Lakha Lama, Tibet 
Charity’s grundlægger og formand, 
besøgte Dharamsala fra den 11. 
oktober til den 16. oktober 2009.
Under besøget var han ledsaget af 
sin kone, Pia Lakha, og en gruppe 
medlemmer af Tibet Charity i Dan-
mark.

Under besøget i Dharamsala 
besøgte Lakha Lama det Tibetan-
ske Eksilparlament og forskellige 
afdelinger af den Centrale tibetan-
ske Administration. 

Lakha Lama var inviteret til at 
besøge det Tibetanske Astrologiske 
og Medicinske Institut, hvor han 
blev modtaget af instituttets direktør. 
Han mødtes også med forældre til 
studenter, der modtager støtte fra 
sponsorater gennem Tibet Charity i 
Danmark.

Den 14. oktober tog Lakha Lama 
sig tid til at besøge Tibet Charity 
House, hvor han mødtes med de 
studerende i de klasser, hvor der 
undervises i engelsk og i PC-
kendskab. Hawwn fortalte om Tibet 
Charity’s aktiviteter og opfordrede 
de studerende til at udnytte tiden 
på skolen bedst muligt. Han rådede 
dem også til at gøre en indsats for 
deres egne samfund, når de engang 
bliver i stand til at forsørge sig selv. 
Han takkede alle de frivillige lærere 

og dyrlæger for at de bruger deres 
dyrebare tid og deres ekspertise her 
til gavn for mennesker og dyr i re-
gionen. Som afslutning på besøget 
på skolen opførte dansere fra Bawa 
Association et danseshow til ære for 
gæsterne.

Om eftermiddagen tog Lakha 
Lama til Jampa Ling alderdoms-
hjemmet, hvor der bor nogle æl-
dre, der modtager støtte via Tibet 
Charity-sponsorater i Danmark. 
Lakha Lama og hans gruppe deltog 
sammen med de ældre i den dag-
lige eftermiddagspraksis. Han bad 
de ældre om at bruge den tilbage-
værende tid af deres liv til at prak-
tisere og udføre gode handlinger 
for at opsamle fortjeneste, der kan 
tages med til det næste liv. Han bad 
dem også bede for Tibet Charity, så 
organisationen kan fortsætte med at 
yde støtte til mennesker med behov 
for hjælp.

Den 16. oktober var Lakha Lama 
i en privat audiens hos Samdhong 
Rinpoche, eksilregeringens premier-
minister.

Vi medarbejdere i Tibet Charity 
i Dharamsala var meget beærede 
over Lakha Lamas og gruppens 
besøg, som vi takker meget for - og 
alle ønskes en lykkelig fortsat rejse 
til Nepal og videre hjem.

Samdhong Rinpoche og Lakha Lama udveksler synspunkter

Lakha Lama lytter til instituttets direktør

Visdomsord med på vejen

Tak til dansetruppen

og tak til de frivillige

Deltagerne i Lakha Lamas gruppe lyt-
ter interesseret   
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Sponsorsager
Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Tenzin Sherap 
CV-2475: (450 kr. pr. kvartal)
Tenzin bor sammen med sine forældre og to mindre søskende i Mundgod. Foræl-
drene lever af at sælge bluser, men deres indkomst er for lille til både at sørge for 
mad til hele familien og dække Tenzins skolegang. De søger derfor en sponsor til at 
dække disse udgifter.

Tsultrim Sangmo
HC-18 (450 kr. pr. kvartal)
Tsultrim mistede begge sine forældre for 5 år siden, herefter viede hun sit liv til 
studiet af Buddhisme. Hun startede som nonne i Tibet, men da presset for at afstå 
fra HH Dalai Lama er meget stort i Tibet, valgte hun at flytte til Indien. Hun bor i dag i 
Dharamsala, hvor hun ingen kender, og for at overleve afhænger hun fuldt og helt af 
almisser.

Lobsang Yeshi
HC-33 (450 kr. pr. kvartal)
Lobsang er 43 år gammel, og er munk og har opholdt sig 8 år på Drepung Loseling 
klosteret i Mundgod. I 2000 blev han ramt af først Hepatitis B og derefter tuberkulose, 
hvilket tvang ham til at forlade klosteret, for at modtage behandling i Chandigarh. Han 
er stadig Hepatitis B patient, og han betaler for medicin og husleje vha. almisser, det 
betyder dog at han nogen gange må gå flere dage uden mad.

Hvis du ønsker at støt te en af disse sager, eller gerne vil høre om andre 
sager, bedes du venligst r inge ti l kontoret på tlf. nr. 39 56 08 48 - så sender 
vi dig en personlig sponsorsag der kan opsiges med tre måneders varsel.
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Sechu Bhuti
HC-47 (600 kr. pr. kvartal)
Sechu kom til Indien som 4 årig i 1961, hvor hun sammen med sin familie genop-
tog den levevis som nomader, de havde opgivet da de flygtede fra Tibet. I 1999 var 
klimaet blevet for hårdt for dyrene, og grundet kulde og manglende græs, døde de 
gradvis. Derefter flyttede Sechu til Choglamsar, hvor hun de sidste 9 år har arbejdet 
som vejarbejder. Hendes hårde liv har nu gjort hende permanent syg, hun plages af 
stærke smerter i benene og kan ikke længere arbejde.

Kelsang Namgyal 
PM-260 (600 kr. pr. kvartal)
Kelsang i Kham Bawa i Tibet i 1982. I 1990 blev han optaget i det lokale kloster, og 
i 1993 blev han indskrevet som munk samme sted. For at komme videre med sine 
studier, rejste han i 2000 til indien hvor han blev optaget på Drepung Loseling klos-
teret. Hans familie lever af landbrug, og da de skal forsøge både Kelsang og hans 3 
søskende, står de hårdt i det.

Tenzin Phurbu 
TCS-32 (4.500 kr. pr. år i 4 år)
Tenzin kommer fra en meget stor familie, han er den midterste i en søskendeflok på 
ni. Hans forældre er begge landarbejdere, og alle hans yngre søskende går også i 
skole. Tenzin er en meget flittig og dygtig studerende på bare 20 år. Han vil gerne 
være sygeplejerske.

Kunya Chozom
TCS-33 (4.500 kr. pr. år i 3½ år)
Kunga er 22 og er den ældste i en søskendeflok på 4. Hendes familie lever af land-
brug, men grundet klimaet og manglende vandingssystem er udbyttet ofte ringe. 
Hendes forældre står fast på at alle deres børn skal have en uddannelse, og Kunga 
drømmer om at blive sygeplejerske. Hun har taget til 10. klasse, og de forberedende 
kurser til sygeplejestudiet.
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Donationer kan trækkes fra i skat
Nu siger vi snart velkommen til år 2010 og det betyder at Tibet Charity skal til at indberette dine bidrag og do-
nationer for 2009 til Skat. Medlemskontingentet er dog ikke fradragsberettiget. I den forbindelse er det vigtigt 
at vi har modtaget cpr-nummeret på de medlemmer, som har bidraget eller doneret med mere end 500 kr. Hvis 
dette ikke sker, kan man ikke opnå skattefradrag for bidraget jf. ligningslovens § 8 A eller § 12. For 2009 kan man 
højst få fradrag for 14.500 kr. af bidrag og/eller donationer og de første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. Du kan 
derfor skrive eller maile til kontoret og angive navn (og medlemsnummer), adresse og cpr-nummer, hvorefter vi 
indberetter dit bidrag til Skat.

Med årsskiftet kommer også fornyelsen af medlemskontingenter. Medlemskab af Tibet Charity koster årligt 350 
kr. for private, og 150 kr. per efterfølgende medlem fra samme husstand. Medlemskab for virksomheder og for-
eninger er på 500 kr. Ved fornyelse af medlemskabet vil der være en stor hjælp, hvis du anfører dit/dine medlems-
nummer ved indbetalingen. På forhånd tak.

Vil samtidig gøre opmærksom på, at kontoret holder lukket mellem jul og nytår.

Med venlig hilsen
Nis Borlund

Fredag den 5. marts 2010 kl.  19.30

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

DAGSORDEN:
Kort meditation ved formand Lakha Lama

Valg af dirigent
Den nuværende bestyrelse præsenterer sig

Årsberetning ved projektlederne 
Regnskab 

Valg af bestyrelse*
Valg af revisor

Indkomne forslag
Eventuelt

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

* På valg: Gunver Juul, Jette Hoffmeyer, Semine Bojsen,  
Niels Henrik Henriksen og Juliet Christensen. 

Ordinær Generalforsamling for Tibet Charity

Meddelelser fra foreningen
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CareTibet by CareTrade  •  www.caretibet.dk  •  tlf. 3956 3442

Vedhæng af Sterlingsølv og 
krystalprisme. Pris: 180 kr. inkl. 
lædersnøre og gaveæske.

Armbånd af Sterling sølvperler med 
tibetansk mantra, Labrodite og Ametyst. 
Pris: 490 kr. inkl. gaveæske.

Smykker med omtanke

Mellem klosteret Chiu Gompa og Kailash 
er der 33km. Chiu Gompa ligger nær søen 
Mapham Yutso.

Det gamle Chiu Gompa Kloster, ser ud som 
om det er hugget direkte ud af  bjerget.

I baggrunden ligger Kailash eller som tibeta-
nerne kalder det: Gangs Rin-po-che, bety-
der: dyrebare juvel af sne.

Foto: © Jan Reurink
http://www.flickr.com/people/reurinkjan/
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Eventyret er fra bogen: Noor Inayat Khan: Tyve Jakata-fortællin-
ger. Oversat af Maria Damsholt fra Twenty Jakata Tales. Illu-
stration af Juliet Christensen efter original tegning af Henriette 
Willebeek le Mair.

Visdomsbøgerne. Sankt Ansgars Forlag, København 1996.  
Med tilladelse til at bringe eventyret i Magasin Tibet Charity.
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Et stort skib var blevet skyllet op 
på den klipperige strandbred af de 
vrede bølger. Heldigvis var besæt-
ningen og passagerne, femhund-
rede mænd i alt, ikke druknet. Deres 
tilstand var nederdrægtig, men da 
de så sig omkring, blev de opmun-
trede af de smukke omgivelser.

”Åh, vores skib er desværre 
gået ned, men ak!” sagde de, ”men 
uden tvivl er der endeløse skatte på 
denne ø.”

Efter en stund kom lyden af 
stemmer dem for øre, og de så en 
mængde kvinder nærme sig. Snart 
var kvinderne på det sted, hvor 
mændene var samlede, og de talte 
til dem.

”Hvor kommer I fra, I rejsende?” 
spurgte de. ”Er jeres skib blevet slå-
et til vrag på klipperne? Mændene 
fra denne ø er for lang tid siden rejst 
væk i et skib, og de er aldrig vendt 
tilbage. Kom I nu hjem med os, oh 
rejsende! Vi skal nok tage os godt af 
jer og gøre jer lykkelige.”

Sådan var de lokkende ord fra 
kvinderne, men selv da de talte, 

spandt de mændene ind i magiske 
kæder, og da de ikke vidste at de 
blev trukket af sted ved disse kæ-
der, fulgte mændene efter kvinderne 
til deres hjem. Så levede de nogen 
tid i byen og spiste den ris som 
kvinderne lavede til dem på gyldne 
tallerkener.

Men en aften, da alle mændene 
sov, vågnede en af de femhundrede 
og hørte en underlig stemme.

”Hvor kommer disse stemmer 
fra?” tænkte han. ”Er det ikke nis-
sernes stemmer?”.

Stille stod han op af sin seng og 
gemte sig bag en stor sten for at se. 
Han blev snart belønnet; for han så 
at kvinderne ændrede sig til nisser 
og vandrede gennem byen.

”Det er en nisse-by!” udbrød 
manden i skræk. ”Det må jeg for-
tælle mine kammerater. Vi må flygte 
herfra.”

Ikke så snart var hans øjne så-
ledes åbnede, før han så, at de var 
bundet med kæder.

Da morgenen kom, fortalte han 
sine kammerater hvad han havde 

set. Nogle troede ham ikke, men 
de andre spurgte med rystende 
stemme.

”Hvordan kan vi undslippe?”.
”Det kan vi ikke, vi er bundet 

med magiske kæder,” svarede 
manden.

Da han sagde disse ord, kom der 
et lyn og en hvid hest sted ned fra 
himlen og landede foran dem, og de 
hørte en kærlig stemme fra havet 
som sagde:

„En flyvende hest med sølverne 
vinger har svaret på jeres kalden.
Stig op på hans ryg – jeres kæder 
vil briste og han vil redde jer alle”.

Og de som ikke troede på deres 
kammerats historie blev med kvin-
derne i troldebyen, men de andre 
fløj tilbage til deres hjem på ryggen 
af den sølverne hest….og de levede 
alle lykkeligt siden da.

Nissebyen
Eventyr
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Giv en bog – på tibetansk
I hele verden er bøger og gode læsekundskaber nø-
glen til viden, til kunst, til underholdning og til sprog. 
Og det betyder ikke kun noget hvad vi læser - det 
sprog vi læser på har også stor betydning. Når vi 
læser udvikler vi sproget. Vi lærer nye ord, og vi mindes 
om hvordan det bruges. Sprog og identitet hænger 
sammen. Der er mange følelser forbundet med vores 
sprog, især det første sprog vi lærer. Det er her vi er 
hjemme og udtrykker os bedst. 

Men i hele verden findes der ikke ret mange tibetanere 
der kan læse og skrive godt på deres eget sprog. I skol-
erne i Indien og Nepal undervises der hovedsageligt på 
engelsk – og i Tibet på kinesisk.  Tibetansk kan vælges 
som andet sprog – ikke som første. Mange tibetanere 
skriver derfor dårligt. På skolernes biblioteker findes et 
forsvindende lille udvalg af tibetanske bøger – mange 
som print i elendig kvalitet. Skal børnene læse noget 
der passer til deres alderstrin bliver det derfor næsten 
altid engelsk – eller kinesisk.  Sprog og kultur hænger 
sammen, når sproget udvandes, mister man også en 
vigtig del af den kulturelle arv. 

Den situation kan du være med til at lave om på. For 
100 kr. kan der købes et sæt med 5 smukke bøger på 
tibetansk til skolens bibliotek. Og for 250 kr. kan der 
indkøbes et hele klassesæt med blandende bøger på 
tibetansk. 

Når du køber et gavekort glæder du ikke bare mod-
tageren men rigtigt mange børn. Du får et smukt kort og 
der medfølger en beskrivelse af hvad gaven dækker. 

Giv et frugttræ 
Tibet Charity er med til at anlægge køkkenhaver og 
plante frugttræer ved kostskolerne i de tibetanske eksil-
samfund i Indien og Nepal. Haverne og træerne giver i 
dag et vigtigt supplement til den daglige kost, der ellers 
er baseret på linser og ris. 

Prisen på et frugttræ er i Indien omkring 12 - 15 ru-
pee, altså omkring 1,50 Dkr.  Prisen varierer fra område 
samt for arterne.

Prisen på et eneste kilo frugt overstige selve 
prisen på frugttræet. Værdien af den frugt 

som ét eneste træ kan give 
på bare et 

år, er fantastisk.
Fattige skoler vil bruge deres penge 

forsigtigt, på de allermest nødvendige ting. Skoleledel-
sen ved ikke, hvor man køber frugttræer og tænker i det 
hele taget slet ikke i de baner p.g.a. manglende viden 
om, hvor let det er at plante og holde træerne.   

Ved at plante forskellige sorter og forskellige arter 
kan man normalt strække høstsæsonen over nogle 
måneder. Det er nok til at give skoleeleverne et godt 
kosttilskud. Projektet giver en masse andre fordele: Vi 
omdanner CO2 til økologisk frugt og uddanner eleverne 
i økologisk dyrkning. Eleverne får en god oplevelse af at 
have et fristed, som de selv har skabt. Det må forven-
tes, at mange af eleverne som voksne vil investere i 
deres egne frugttræer til de små jordlodder, som mange 
har, men får for lidt ud af.

Udover at give skygge hjælper frugttræerne til 
med at opsuge overskydende vand i monsun tiden.  På 
skoler hvor man ikke har en mur rundt omkring skolens 
areal, kan et hegn af frugt træer med fordel bruges som 
afgrænsning.

Vi giver kun træerne + spader til de skoler, hvor det 
er nødvendigt. Eleverne står selv for det praktiske med 
at grave huller og plante. Vi har plantet i Indien fra Syd 
til Nord og er også i gang i Tibet.
For et bidrag på kun 300,00 DKR kan vi etablere en ny 
frugthave i en ny skole.

Julegaver der varmer i Himalaya
Som noget nyt har vi nu lavet gave-
kort, så du kan købe frugthaver, bøger, 
skoleudflugter, rabiesvaccinationer og 
give til familiemedlemmer, venner og 
bekendte. For små penge gør de stor 
glæde og god karma. Bestil hos Tibet 
Charity på telefon 3956 0848 inden 15. 
december, så får du dem med posten 
i god tid inden jul

Gavekort
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Giv et kosttilskud  
til en skole klasse i Indien eller Nepal

Mange tibetanske børn vokser op i afsidesliggende 
kostskoler i Indien. Børnene er typisk ud af meget fat-
tige familier som bor afskåret fra transportmuligheder 
eller så langt væk, at besøg og kontakt til børnene reelt 
er umuligt.  

Desværre er den daglige kost både ensidig og util-
strækkelig. Langt de fleste måltider består af brød, ris 
og linser. Kød, æg, frugt og grøntsager er sjældne – for 
de børn der vælger at være vegetarer kan den man-
gelfulde kost få store konsekvenser fordi grundlaget for 
deres generelle sundhed lægges i barneårene. Tibet 
Charity har hjulpet flere skoler med køkkenhaver, men 
ikke alle, og selv de der har, kan have vanskeligt ved at 
gøre kosten varieret nok. 

For 250 kroner han du være med til at sikre en skole-
klasse et ekstra måltid om dagen i et helt år. For 2500 
kroner en hel mindre skole. Frugt og grøntsager eller 
æg, som ikke alene kan styrke børnenes vækst men 
også deres forsvar mod infektioner og andre syg-
domme. Ud over den glæde det giver, er det også en 
investering i børnenes fremtid. 

Når du køber et gavekort glæder du ikke bare mod-
tageren men rigtigt mange børn. Du får et smukt kort og 
der medfølger en beskrivelse af hvad gaven dækker.

Giv en skoleudflugt  
til tibetanske skolebørn i Indien

De fleste tibetanske skolebørn i Indien går i kostskole. 
De er heldige fordi de får en skolegang, som regel 
støttet af en sponsor, men deres hverdag er også 
disciplineret og der er ikke plads til mange fornøjelser. 
Et typisk dagsprogram for børn helt ned til 4 år starter 
kl. 6 med skemalagt kollektiv vask, spisning, skolegang 
og lektielæsning frem til kl.21.00. Heraf er måske en 
time sammenlagt sat af til leg. Børnene laver aldrig 
aktiviteter uden for skolen, de fleste må slet ikke forlade 
skolens områder og ser kun andre omgivelser hvis de 
er så heldige at kunne komme hjem på ferie. For de 
børn hvor forældrene er fattige og bor i afsides liggende 
områder uden transportforbindelser betyder det, at de 
stort set ikke ser andet end skolens område, heller ikke 
deres forældre, fra de er 4 til de forlader skolen som 
15årige. Denne gruppe er på mange skoler sørgelig 
stor.

Disse børn kan du hjælpe – for 250 kroner får sko-
len mulighed for at leje en bus og lave en udflugt. De 
kommer til at opleve verden uden for skolemurene, ser 
naturen, områdets seværdigheder – og får mulighed for 
at lege i andre omgivelser samt opleve glæden ved at 
se og lære uden for klasseværelset.

Når du køber et gavekort glæder du ikke bare mod-
tageren men rigtigt mange børn. Du får et smukt kort og 
der medfølger en beskrivelse af hvad gaven dækker.

Gavekort

Gavekort

Gavekort



22

Vaccination af 10 hunde:  kr. 100,-
Hvert år dør børn og voksne af hundegalskab efter 

at være bidt af hunde med rabies.  Ved at vaccinere 

redder vi liv, og vi skåner også hundene for en meget 

smertefuld død.

Ved at give og få denne gave er I med til at udrydde en 

af de værste sygdomme i verden.
Hjerteligt tak!
Stetoskop:  kr.  50,-Vore sygeplejere og sygeplejersker på institutioner og 

klinikker har dagligt brug for stetoskop, når de skal lytte 

til organernes funktioner.  Det er et vigtigt redskab i det 

forebyggende sundhedsarbejde.
Tak for den nyttige gave!Læsebriller:  kr.  100,-Vore gamle tibetanere har som første flygtningegenera-

tion  slidt og slæbt under primitive kår, og de har alle 

forringet syn, hvilket betyder, at de ikke kan læse de 

højt værdsatte budhistiske skrifter.
Især for nonner og munke er det et stort problem, og 

glæden er helt i top, når forstørrelsesbriller uddeles på 

klostre og i alderdomshjem.  
Tak for din gave til en bedre hverdag!

Blodtryksapparat:  kr.  350,-Hjertesygdomme og forhøjet blodtryk er de almindelig-

ste helbredsproblemer blandt de tibetanske flygtninge 

og medfører ofte diabetes.  Det er derfor uhyre vigtigt 

at forsyne sundhedspersonalet med dette nødvendige 

apparatur, for at sygdommene kan opdages i tide. Tak for dit gode bidrag!

Vandfilter:   kr.  750,-Rent vand skulle være en menneskeret, men er en 

sjælden vare i flygtninge samfundet.  Vi håber at kunne 

opsætte vandfiltre i alle institutioner, skoler og klinikker, 

så færre bliver syge af inficeret vand.Tak for dit bidrag til sundheden!

Cataract operation:  kr.  900,-
Cataract kaldes også ”grå stær” og betyder, at linsen i 

øjet er uklar, og at personen derfor ikke kan se ordent-

ligt, hvilket betyder stærkt forringet livskvalitet og endda 

ofte vanskeligheder ved at klare sig selv i dagligdagen.  

Dygtige øjenlæger i Indien og fra Europa foretager en 

enkel operation, som giver det gode syn tilbage.Tak for det nye syn!

Flere jule gavekort
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PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Studiegrupper, grundkurser i buddhisme, børnegrupper, 
foredrag og meditation v/ Lakha Lama, yoga,  
gæstelærer, buddhistisk universitet, bibliotek

Se information om vinterens program på
www.phendeling.dk 

Nørregade 7B, 2.th 1165 København K, tlf. 4059 4508



B

DVD’en om HH Dalai Lama´s seneste
besøg i København er blevet udgivet

Pris: Kr. 198,- 
Salget af  DVD’en går ubeskåret til velgørenhed. 

DVD’en kan bestilles hos Ørnens Forlag info@oernensforlag.dk 
Den kan også købes i Phendeling, Center for Tibetansk Buddhisme

Nærmere information på 
www.tibetcharity.dk


