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Tibet Charity
Er en medlemsorganisation.

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

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

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

Tibet Charity’s bestyrelse
Kim Grøn Jensen (formand),  
Gunver Juul, Jette Hoffmeyer, Anne Schrøder, Susanne Hvidtfeldt, Semine 
Bojsen og Juliet Christensen.

Revision
Carsten Baagøe Schou  
Kresten Fogde Statsautoriseret Revisonsselskab A/S

Forsidefoto
Mette Frandsen

Kontor
Christian Lakha Lauth og  
Nis Borlund.

Tibet Charity
Bredgade 36C
1260 København K
E-mail: 
mail@tibetcharity.dk

Hjemmeside: 
www.tibetcharity.dk

Telefontid:  
Mandag til fredag kl. 12 -14 

Girokonto:  
1664-7306

Bank:  
Den Danske Bank
Reg. Nr. 3140
Kontonr. 3117 151 530 

Magasin Tibet Charity
Redaktion:  
Juliet Christensen.

Layout:  
Paul Willy Thomsen og  
Henrik Stiigvad. 

Tryk: Eks Skolen.

ISSN: 1602-6403

Vi modtager meget gerne idéer, 
billeder og tekster til magasinet. 

Bidrag skal mailes til  
Juliet@c.dk, eller sendes til 
Tibet Charity, 
Bredgade 36C
1260 København K

Du er velkommen til at kontakte  
TC på 3956 0848. 
 
Deadline for indlæg til næste 
nummer af bladet er 
1. august 2010

HAVEFEST 
Tibet Charity inviterer alle til havefest i forbindelse med fejringen af  
H.H. Dalai Lamas 75 års fødselsdag. Havefesten holdes:
Søndag den 4. juli 2010 fra kl. 12.00
Niels Bohrs Allé 21 – 2860 Søborg

DEMOKRATIET PÅ ALTERET
Demokratisering i det tibetanske eksilsamfund
Tibet Charity inviterer alle interesserede til et spændende foredrag 
omkring demokratiseringen i det tibetanske eksilsamfund. Foredraget 
finder sted:
Onsdag den 22. september 2010 – kl. 19.00 – 21.00
Sted:  Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
 Nørregade 7B – København K
Pris: Gratis for medlemmer af Tibet Charity ellers 100,- kr

Se yderligere oplysninger på side 16.
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Flytning af kontor
I forbindelse med flytningen af 
foreningens kontor fra Nørregade 
til Bredgade oplevede vi desværre 
nogle problemer med vores telefon-
nummer således at vi i en periode 
havde et midlertidigt nummer, man 
kunne træffe os på. Dette midler-
tidige nummer blev annonceret på 
vores hjemmeside. 

Vores normale telefonnummer 
3956 0848 virker dog igen, når du 
sidder og læser dette blad, og vi har 
som altid telefontid i tidsrummet 12-
14 på hverdage.

Indberetning til Skat for 2009
Der var desværre en fejl på de data, som jeg på Tibet Charity’s vegne indberettede til Skat i januar måned. Der 
var således fejl i det beløb, som stod på mange af de selvangivelser, som medlemmer af Tibet Charity modtog i 
februar og marts måned. Det skattefradrag som man ifølge ligningslovens § 8A og § 12 har ret til ved donationer/
gaver/bidrag til humanitære organisationer, var der derfor ikke mange som havde fået. Da jeg opdagede fejlen fik 
jeg rettet den hurtigt, men Skat skulle bruge noget tid til at ”implementere” rettelserne i deres system. I den tid var 
der et stort pres på vores telefon, således at nogle måske oplevede at de ikke kunne komme igennem. 

Jeg vil gerne beklage, hvis der er nogle medlemmer, der har haft en sådan oplevelse og vil samtidig gøre 
opmærksom på, at Tibet Charity kan indberette til Skat hele året, så man kan nå det endnu, hvis man ikke har fået 
fradrag for bidrag til Tibet Charity i 2009. Vi skal blot have dit cpr-nummer for at kunne lave indberetningen, og jeg 
skal i den forbindelse huske at understrege at man ikke opnår skattefradrag for sit medlemskontingent.

Med venlig hilsen
Nis Borlund
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Lad os  antage, at du har fundet et  
ønske-job som frivillig medarbejder 
i en organisation i Dharamsala – og 
at du skal bo i byen eller i omegnen 
i mindst 3 måneder.  Byen er meget 
stor i udstrækning og ligger på en 
stærkt skrånende og meget smuk 
bjergside.  Et godt råd vil være at 
prøve at finde et værelse i nærhed 
af dit job, da livet i Dharamsala går 
meget ”op og ned” – så hvad der på 
et kort ligner kort afstand kan vise 
sig at være meget langt væk. Leve-
omkostningerne er lave både når 
det drejer sig om logi og om mad.  

Når du besøger et tibetansk 
hjem, skal du altid tage dine sko 
af og efterlade dem udenfor. Dette 
gøres af respekt for familien, - men 
selvfølgelig også af hygiejniske 
grunde.  Du skal også tage din sko 
af udenfor et tempel – også selvom 
du risikerer at dine sko er væk, når 
du kommer ud igen. 

Tibetanske unge i Dharamsala 
er meget lig andre unge menne-
sker verden over.  De er først og 
fremmest unge og har en naturlig 

interesse i at møde dig, da du trods 
alt kommer fra en ganske anden 
verden, både økonomisk og socialt.  
Tiderne har også ændret sig i Dha-
ramsala, og i dag kan tibetanske 
unge tage imod invitationer til at gå i 
biografen, cafe,  diskotek etc. - både 
alene eller i større grupper.

Hvis forældrene bor i området, 
kan du måske blive inviteret hjem 
for at møde dem, men der er ingen 
forventning om, at du skal ”godken-
des” før en datter eller søn må gå 
ud med dig. 

Hvem må  
man så invitere ud:

Et morsomt – lille nærmest indfor-
stået – tegn på, om en  pige kan 
inviteres ud af dig – er hendes 
påklædning.  Hvis hun er i tibetansk 
klædedragt – og det har mange 
af  Dharamsalas unge kvinder når 
de skal på job – og der samtidig er 
et forklæde udenpå kjolen, så har 
du lige fået oplyst, at hun er en gift 
kvinde.  Er der derimod intet for-

LIVET I OG OMKRING DHARAMSALA

Hvis du har planer 
om at rejse til Indien 
for at arbejder som 
frivillig medarbejder 
i en organisationer, 
så kan det være en 
god idé at vide lidt 
om, hvordan man 
som fremmed skal 
optræde i forhold til 
skikke og traditio-
ner. Du kan her få et 
lille indblik i nogle af 
de ‘regler’ som kan 
være til stor hjælp 
for dig - inden du 
tager afsted. 
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klæde udover klædedragten, så er 
der heller ikke nogen ægtemand i 
hendes liv, og du kan trygt invitere.  
Faktisk er denne tradition så ind-
groet, at det betragtes som én slags 
løsagtighed, hvis en gift kvinde be-
giver sig udenfor sit hjem - uden at 
være iført sit forklæde over kjolen, 
og man vil givetvis tænke......”hvad 
er hun ude på”.

Hvad med  
Munke og Nonner.?

Der er omkring 10 munke- og non-
neklostre i Dharamsala området, 
og der bor omkring 4.000 munke og 
nonner i byen, og du vil derfor møde 
dem overalt, heraf er mange af dem 

unge. De fleste er glade for at møde 
dig og ivrige efter at tale med dig, 
da det giver dem mulighed for  at 
øve deres engelsk, og de vil meget 
gerne høre om dit liv...... Og ja, du 
kan invitere på cafe.  Alle klostrene 
har en slags månedlig fridag – dette 
er en søndag, hvor munkene og 
nonnerne er fritaget for klosterger-
ningen og giver dem mulighed for 
at handle ind, hygge sig på cafeer, 
besøge andre klostre og tage lidt 
rundt i omegnen. Det kan være en 
stor overraskelse at opleve en bar 
fyldt med carambole spillere, som 
griner og har høj musik kørende i 
baggrunden; at møde en lille gruppe 
unge nonner, som shopper undertøj 

med lidt afdæmpet fnisen, - at se 
munke med styrthjelm på hovedet 
suse afsted på deres motorcykler ud 
ad byen. 

Kan jeg hilse på Hans 
Hellighed Dalai Lama?

I princippet kan enhver hilse på 
Hans Hellighed Dalai Lama, hvis 
residens ligger ”midt i byen” , men 
i praksis er det mere kompliceret.  
Først og fremmest forudsætter det 
naturligvis, at HHDL er i byen og 
ikke er afsted på en af sine mange 
rejser.  Du skal henvende dig til 
hans sekretariat og bede om at 
deltage i en audiens, og her skal du 
forklare, 

hvorfor du gerne vil mødes med 
HHDL. Dette har naturligvis be-
tydning for udfaldet af din henven-
delse, og om årsagen er en oprigtig 
interesse, og at din baggrund og 
indsats for det tibetanske folk er til 
at få øje på.  

Hvide  
tørklæder og gaver

Når du besøger et tempel, kan du 
give en lille gave.  Mange steder ser 
du, at alteret fyldes med forskellige 
madvarer, det ser lidt pudsigt ud i 
danske øjne, at der på alteret står 
dåser med Kjeldsen Småkager, 
kaffeposer, kiks etc. Baggrunden er, 

at disse madvarer deles ud blandt 
de mindrebemidlede, og det vil 
samtidig været meget velset, hvis 
du lægger en lille diskret kuvert med 
et pengebeløb i på alteret.  Næsten 
uanset hvor ”fattig student” du føler 
dig, vil du altid være velhavende i 
forhold til de mennesker pengene 
går til.

Du kan svøbe kuverten i et hvidt 
tørklæde. Et Karta (eller Hada, 
det tibetanske ord for silke).  Den 
samme type tørklæde, som du sik-
kert allerede har fået lagt om halsen 
af en tibetaner, eller som du måske 
selv har overrakt til en anden.  

Hvorfor bruger man disse tør-
klæder, hvad er historien bag dem? 

En fortælling er, at Buddha en-
gang på en rejse besøgte en meget 
fattig landsby, hvis beboere alle kom 
ham i møde med gaver.  En enkelt 
mand var imidlertid så fattig, at han 
intet ejede udover sit lændeklæde. 
Dette tog han, vaskede det i floden 
og rakte det til Buddha, som straks 
lagde det om sin hals. Lige siden 
er hvide tørklæder blevet overrakt 
som tegn på respekt, som tegn 
på renhed, og som et tegn på, at 
giveren vil give selv det sidste og 
eneste som han eller hun ejer. Mod-
tager du selv et tørklæde, skal du 
vide at værdsætte dette, da det er 
en smuk gave. Hvis du har et alter, 
en tanka, en buddhastatue el. lign, 
kan du svøbe tørklædet omkring 
det. Har du givet et tørklæde til en 
munk, nonne, eller lama , er det 
ikke ualmindeligt, at denne rækker 
tørklædet tilbage til dig – og du kan 
nu glæde dig over, at dit tørklæde 
er blevet beriget med den andens 
kærlighed.

Hvad forventes af dig, når du møder 
en munk eller nonne?

Hvordan hilser du på en munk 
eller en nonne?  

Du kan gøre Namaste ved at 
samle hænderne foran hjertet, 
nikke, eller ligefrem give hånd.  

LIVET I OG OMKRING DHARAMSALA Tekst og foto: Lise Hjorth   .
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Man må gerne røre ved en 
munk, som en ung munk fortalte, 
munke er også blevet moderne 
mennesker, som møder en omver-
den med lidt andre normer  - selvom 
vi naturligvis ikke her taler om 
knus og kram.  Ældre tibetanere 
vil sandsynligvis stadig bøje sig, 
men yngre tibetanere har et lidt 
mere differentieret syn på dette. Et 
ungt menneske forklarede, at hun 
naturligvis bukkede sig for sine 
læremestre og for de lamaer som 
hun personligt respekterede, men 
hun gjorde det ikke for ukendte 
lamaer. Ingen forventer, at en 
besøgende, som ikke er buddhist 
eller ikke kender/genkender en lama 
skal bøje sig for denne.  At bøje 
sig er jo både et tegn på respekt 
og et gestus for at vise, at jeg ikke 
føler mig højere end du. (Hvilket jo 
somme tider kan være svært for 
en 1.90 meter dansker overfor en 
1.55 meter tibetaner). Til gengæld 
er det ganske forventeligt, at du 
bøjer dig og berører fødderne på en 
højt respekteret lama, én lama som 
gennem mange reinkarnationer har 
ydet en vedvarende stor indsats for 
menneskeheden. Lamaen vil måske 
til gengæld røre dig på hovedet – i 

velsignelse – du må derimod ikke 
berøre Lamaen  - udover et eventu-
elt vestligt håndtryk. .  

Hvad så med Glidefald?   Ingen for-
venter glidefald fra dig, men når du 
besøger HHDL’s residens, så kan 
du udenfor templet få hjælp til at 
indlære de rigtige bevægelser.  På 
terrassen med den mest vidunder-
lige udsigt over Dharamsala findes 
en række ”træ-madrasser”, hvor 
pilgrimme gør glidefald og hvor flere 
kvinder assisterer de tilrejsende 
med at gøre de rigtige bevægelser. 

Smørlamper, blomster, 
lys og røgelse

Ved besøg i templet ofres der til 
Buddha – på selve alteret eller 
omkring dette.  Du giver et beløb 
til templet og beder om, at der må 
tændes et antal smørlamper for dig.  
Lamperne symboliserer tilintetgø-
relsen af alle vores svagheder og 
oplysningen af vores sind, ro og 
tålmodighed. Man kan også ofre 
blomster, som vidner om gavmild-
hed og medfølelse. 

Røgelse fortæller om moral, etik 
og disciplin. 

Køb af Buddhafigur 
Du får sikkert lyst til at eje din egen 
Buddhafigur, når du opholder dig i 
Dharamsala.  Der er mange boder 
og forretninger, hvor du kan se dig 
omkring efter din egen figur. Selvom 
figurerne er masseproducerede, 
er de specielle, de har nemlig bind 
for øjnene, når du køber dem.  Så 
tag din Buddha med hen i templet, 
som huser lige akkurat den Buddha, 
hvis egenskaber, du gerne vil have 
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din egen figur skal rumme. Når du 
tager bindet væk fra figurens øjne, 
vil din figur overtage egenskaberne 
fra ”det første den ser”, og du har nu 
din helt egen Buddha. 

Symboler
Også Dharamsala og denne del 
af Nord-Indien, som også omfatter 
Ladakh området vrimler med bud-
dhistiske symboler. Der er bema-
lede sten, store malede symboler på 
nogle bjergsider, templer og stu-
paer, bedemøller, flag og lys.  

Swastika-tegn 
Dette old-gamle soltegn forbinder 
de fleste af os nok med nazismen, 
men tegnet findes overalt i Indien, 
som er et gammelt helligt symbol for 
lykke. Tegnet tegnes både ven-
stre- og højrevendt. Ordet Svastika 

er sanskrit og betyder egentligt 
”det som leder til velvære”. Tegnet 
opfattes også om Buddhas fodaftryk 
og ses ofte som indledning til en 
skreven tekst – og bruges også som 
mønster på tekstil. – Det højrevend-
te kors er lykke og solsymbolet, - 
det venstrevendte er symbol for Kali 
og Magi. Buddhas fodspor kan ses 
mange steder i den buddhistiske 
verden, som fysiske tegn på legen-
der om Buddhas tilstedeværelse. 

Det Buddhistiske Flag  
Det buddhistiske flag som vajer 
mange steder over hele den asia-
tiske buddhistiske verden skal ikke 
forveksles med Tibets flag, selvom 
farverne stort set er de samme.  
Dette flag blev tegnet i 1880 af den 
amerikanske teosof Colonel Henry 
Steele Olcott, som bestræbte sig 
på at samle en international bud-
dhistisk organisation.  De fem farver 
symboliserer medfølelse, middelve-
jen, velsignelse, frelse og visdom.

Sten
Du kan ikke undgå at støde ind i 
nogle af de mange tusinde sten, 
som buddhisterne har anbragt rundt 
om i Dharamsala og de omkringlig-
gende bjerge.  Tusindvis af smukke 
sten, som alle er udvalgt med stor 
omhu kan ses overalt, og stenene er 
så enten bemalet i klare farver med 
mantraer, oftest : Om Mani Padme 
Hum, eller graverede med smukke 
skrifttegn. Man vil også finde sten 
med lange sætninger, som er den 
bedenes helt egen bøn. Møder du 
disse sten, må du beundre dem, 

men du må aldrig rykke rundt på 
dem eller fjerne én af dem – uanset 
hvor smukke de måtte være.  De er 
blevet lagt der....måske for mange 
år siden, og nogle er måske blevet 
frostsprængte, nogle er forsvundet 
under nye lag af sten, men de hører 
alle til lige der, hvor de er blevet 
anbragt.

Stupaer
En stupa er et gravmonument, som 
man mener indeholder relikvier 
fra Buddha eller fra en buddha.  
Stupaer er blevet opført lige siden 
den allertidligste buddhisme og 
indeholder megen symbolik.  Den 
firkantede base er jorden, den runde 
del er vand, den kegleformede figur 
symboliserer ild, en paraplylignende 
top er luften og hele statuen symbo-
liserer verdensaltet.

Kører man rundt i det tibetanske 
landskab i Nord-Indien, ses tusin-
der af stupaer  i alle størrelser og  
aldre, fra nyopførte til stupaer i stort 
forfald. De snor sig op og ned af 
bjergsiderne og vidner om beboel-
ser for måske hundreder af år siden. 
De står store og prangende uden 
for kongeborge og der står små og 
beskedne udenfor fattige bebyggel-
ser.  Mange fungerer som en slags 
familiegravsteder.  Når et familie-
medlem afgår ved døden, så samles 
familien og stupaen åbnes. Afdø-
des aske anbringes inde i stupaen 
sammen med eventuelle gaver eller 
relikvier og stupaen mures til igen, 
hvorved der naturligvis forekommer 
en vis vedligeholdelse.  Men hvis en 
familie flytter væk eller ikke har flere 
efterkommere, så får stupaen lov til  
at stå, indtil den en dag er forvitret 
væk. 

En stupa er et kraftcenter, som 
formodes at kunne overbringe kraft 
og energi fra Buddha og den ende-
lige frelse efter døden.
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I 2009 udkom et værk i Paris, des-
værre foreløbigt kun på fransk, men 
en engelsk oversættelse er på vej.

Forfatteren Kim Yeshi oprettede og 
styrede sammen med sin tibetanske 
mand Kelsang Yeshi det smukke 
Norbulingka Kunstcenter øst for 
Dharamsala i Nordindien, hvor 
træskærerarbejde, tangka malerier 
og andre traditionelle kunstretninger 
opretholdes og videreføres til glæde 
for det tibetanske samfund og for de 
mange turister, der strømmer til året 
rundt.

Nu er Kim Yeshi knyttet til en 
fransk-canadisk organisation, der 
som en af yderst få har tilladelse til 
at udføre hjælpearbejde i de østtibe-
tanske nomadeområder.  Her opret-
ter de self sustainable business 
projekter, der sætter nomaderne i 
stand til at tjene rimeligt på deres 
fine produkter af yak-oksernes uld.  
De er også i gang med at oprette 
produktion af smør og mælkepro-
dukter fra nomadernes kvæg.  End-
videre ydes støtte til bygning af tra-
ditionelle tibetanske huse, templer 
og børnehaver, skoler og – måske 
i fremtiden og med Tibet Charity’s 
støtte – klinikker i lighed med dem, 
vi leder i Indien og Nepal.

Kim er selv fransk født, men har 
levet hele sit voksne liv i det tibetan-
ske samfund, og hendes interesse 
for og viden om den tibetanske 
historie og kultur er imponerende.  
Nu har hun samlet fotos, hvoraf de 
fleste aldrig før har været tilgænge-
lige for offentligheden, og som viser 
både de officielle repræsentanter for 
Tibet før invasionen og de alminde-
lige menneskers liv og forhold  såvel 
i det frie som i det besatte Tibet.  

Bogen giver et meget nuanceret 
indtryk af levevilkår, kultur og fami-
lieforhold i det oprindelige Tibet, og 
disse kan ses og forstås umiddel-
bart, også selv om man ikke forstår 
det franske.

Men derudover får læseren af 
den yderst interessante tekst en ny 
og meget overraskende viden om 
de historiske begivenheder i det 20. 
århundrede, som ledte op til besæt-
telsen.

Bogens tekst viser bl.a., at Ve-
sten var dybt involveret i tuskhand-
ler mellem England, Rusland og 
Kina vedrørende deres respektive 
handels-interesser i Fjernøsten, og 
at Tibet blev brugt som en ”vare” i 
udveksling mod andre ”indrømmel-
ser” stornationerne imellem, såle-
des at et oprindeligt allieret England 

på et tidspunkt svigter aftalerne 
og lader Kina overtage Tibet som 
interesse-område.

Der er også vidnesbyrd om, at 
visse medlemmer af den tibetanske 
overklasse var alt for naive i deres 
tillid til Kina, som de mente ville 
være en bedre allieret end Vesten, 
fordi kineserne også var buddhister.  
Magthaverne i Tibet valgte derfor i 
kritiske situationer at læne sig over 
mod den store nabo og placerede 
dermed landet i en afhængighed af 
Kina allerede før invasionen.  Det 
er tydeligt, at Kim Yeshi anser den 
tibetanske politiske holdning for at 
være relativt naiv og udvidende om 
det politiske rævekage spil, som er 
foregået op gennem forrige århund-
rede - måske fordi den filosofiske 
tradition fokuserer mere på den 
åndelige udvikling og det universelle 
perspektiv end på en konkret social 
og historiske sammenhæng.

Så billedet er selvfølgelig mere 
broget end vi normalt ser det – hvil-
ket vel altid er tilfældet.

Dalai Lama skriver i sit forord, at det 
er en stor glæde at se de mange 

Boganmeldelse

TIBET 
– Historien om en tragedie

Forfatter: Kim Yeshi  
med forord af HH Dalai Lama

Af Gunvor Juul

>>

Den 13. Dalai Lama 
fotograferet ca. 1910 
i bedste europæiske 
salon interiør.  Han 
blev meget berømt og 
prist for sin modstand 
mod den kinesiske 
aggression mod Tibet 
og for den konkrete 
militære modstand 
mod et forsøg på 
kinesisk kolonisation 
i 1906.  Han indgik 
aftale med England, 
hvilket førte til at 
tibetanske soldater 
kæmpede i engelske 
uniformer helt op i 
1930’erne
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ukendte fotos og billeder, og at 
den omfattende gennemgang af 
de historiske forudsætninger for 
besættelsen giver læseren mulig-
hed for at tænke efter og forstå den 
nuværende situation på en meget 
mere nuanceret måde end det ofte 
er tilfældet.  Dalai Lama konklu-
derer, at der altid vil være diverge-
rende meninger om en så kompleks 
historisk sammenhæng, og at alle 
synspunkter bør undersøges og 

evalueres grundigt og uden forudfat-
tede meninger.  Det er netop hvad 
denne bog forsøger at gøre.

Undertegnede har læst og tænkt 
efter og er faktisk begejstret for at få 
så megen viden om baggrunden for 
den nuværende situation, fordi det 
gør det lettere at forstå, at den er så 
svær at løse.

Da man jo ikke bør læse om en 
bog med billeder, men selv se dem, 

er her konkrete eksempler på de 
mange usædvanligt interessante 
fotos fra bogen:

TIBET – Histoire d’une Tragédie
Edition de La Martinière, 2009
Paris, France
Pris:  25 Euro
ISBN:  9 782732 437002  

se også:  
www.editionsdelamartiniere.fr 

Pragtfuldt foto af en aristokratisk kvinde med søn fra 1940
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Den årlige sommer procession der følger Dalai Lama fra Potala til Norbulingka

En glad familie med hund – alle på skovtur engang i 40’erne

Pragtfuldt foto af en aristokratisk kvinde med søn fra 1940
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Sponsorater
Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Tenzin Samten
BC-0217 (150 kr. pr. måned)
Tenzin Samten er 7 år og elsker at gå i skole. Hans forældre arbejder som skrædde-
re, men har ikke mulighed for at betale for Tenzins skolegang mere. De har forgæves 
søgt om støtte alle mulige andre steder og gør nu et sidste forsøg ved at henvende 
sig til Tibet Charitys medlemmer.

Tenzin Khado
BC-0229 (150 kr. pr. måned)
Tenzin Khados forældre har store problemer med at opretholde en indkomst, der 
rækker til blot de mest nødvendige dagligvarer. De ernærer sig ved at væve tæpper, 
deres indkomst er meget ustabil og for nedadgående og derfor har de ikke længere 
mulighed for at støtte deres børns skolegang. Tenzin har derfor brug for støtte, hvis 
hun skal fuldføre sin skolegang og dermed kunne klare sig godt senere.

Tenzin Sherap
CV-2475 (150 kr. pr. måned)
Tenzin er den ældste af en søskendeflok på tre og går i en tibetansk skole i Indien. 
Hans forældre sælger sweatere for at tjene til føden og Tenzins skolegang. Desværre 
er indkomsten fra salget af sweatere blevet væsentligt forringet og de kan derfor ikke 
opretholde Tenzins skolegang, da al deres indkomst må gå til den daglige hushold-
ning. For at Tenzin kan fuldføre hans skolegang har de derfor desperat brug for 
støtte.

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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Tenzin Phurbu
TCS-0032 (4500 kr. om året i 2 år)
Tenzin Phurbu er i gang med en uddannelse som sygeplejerske, men har desværre 
mistet sin sponsor og er derfor meget interesseret i en ny sponsor, der vil hjælpe ham 
med støtte til at fuldføre uddannelsen. Tenzin har udover sine forældre 11 søskende 
og familien forsørger sig ved landbrug. Grundet dårlige vejrforhold og vandingssy-
stemer er udbyttet fra landbrugsjorden meget begrænset og familien har derfor ikke 
mulighed for at støtte Tenzins uddannelse.

Tsewang Rigzin
MK-0015 (150 kr. pr. måned)
Tsewang går i dagskole i Dharamsala i Indien. Begge hans forældre arbejder for den 
tibetanske eksilregering. Deres indkomst er dog meget begrænset og der er fare for 
at Tsewang ikke kan vedblive med at gå i dagskolen. Hvis Tsewang må forlade sko-
len vil det være en katastrofe, da han elsker at læse, tegne og male i skolen.

Tsultrim Sangmo
HC-0018 (200 kr. pr. måned)
Tsultrim Sangmo er 35 år og lever som nonne i et blikskur i udkanten af Dharamsala i 
Indien. Hun flygtede til Indien fra Tibet for nogle år siden, da presset på hende fra de 
lokale myndigheder blev for stort og hendes tilværelse derfor usikker. Begge hendes 
forældre er døde og hun forlod sine søskende i Tibet. Hun har derfor ikke nogen 
familie, der kan hjælpe hende efter hun har fået konstateret mavesår. Hun håber dog 
at kunne fortsætte sine buddhistiske studier, men har desperat brug for støtte til køb 
af medicin.

Tenzin Namgyal
CV-2497 (150 kr. pr. måned)
Tenzin går i en tibetansk skole i Indien. Han har to søskende og hans mor er arbejds-
løs. Tenzins far er derfor den eneste forsørger og da hans indkomst er faldet grundet 
svigtende salg, har familien store problemer med at have råd til at kunne købe de 
mest nødvendige dagligvarer. Tenzins skolegang er derfor i fare for at blive nedpriori-
teret af familien og han har derfor brug for støtte til at videreføre og afslutte grundsko-
len. 
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Eventyr

Eventyret er fra bogen: Noor Inayat Khan: Tyve Jakata-fortællin-
ger. Oversat af Maria Damsholt fra Twenty Jakata Tales.  
Illustration 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.

Den store elefant
Langt, langt ude i den sandede ør-
ken var der en lille oase med palme-
træer og blomster. I den oase boede 
der en elefant som ensom eneboer, 
og det var en meget smuk elefant. 
Han spiste frugten af træerne og 
drak fra en lille kilde som løb ud fra 
klipperne. Lykkelig var han, og han 
dansede mellem banantræerne og 
så, hvordan dag og nat kom ind over 
ørkenen.

Men…en dag, da han dansede 
for sig selv, kom der fra det fjerne 
nogle underlige stemmer til hans ører.

„Hvis er disse stemmer?” sagde 
han til sig selv. 

„Er de ikke mænds stemmer…
ulykkelige mænds stemmer?

Hvem er disse mænd og hvorfor 
krydser de ørkenen? De er sikkert 
faret vild, og måske lider de frygte-
lige smerter.”

Sådan var den smukke elefants 
tanker, da han gik i retning af stem-
merne. Han gik et pænt stykke over 
det brændende sand, da han nåede 
en stor samling mænd, som alle var 
stimet sammen om dødens dør, og 
ved det ynkelige syn, blev hans øjne 
for første gang i hans lykkelige liv….
fyldt med tårer.

„Oh rejsende,” sagde han til dem 
med blød stemme, „ hvor kommer I 
fra og hvor går I hen? Er I faret vild 
i ørkenen? Fortæl det til mig, oh 
mænd, så jeg kan hjælpe jer på en 
eller anden måde.”

Så lykkelige var mændende over 
at høre disse venlige ord, at de faldt 
på knæ foran ham.

„Du skønne,” sagde de, „Vi er 
blevet drevet ud af vores land af 
vores konge, og vi har råbt ud i 
ørkenen i mange dage.

Ikke en dråbe vand har vi fundet 
at drikke, og heller ikke føde til at 
give os styrke.

„Hjælp os, oh du kære,” råbte de; 
„Hjælp os”.

„Hvor mange er I”, spurgte ele-
fanten.

„Vi er et tusind,” svarede de, 
„men mange er døde på vejen.”

Elefanten kiggede på dem. Den 
ene græd efter vand og den anden 
tiggede om føde.

„I er svage, oh mænd”, sagde 
han, „ og den næste by er for langt 
væk for jer at nå uden mad og drik-
ke. Gå derfor hen mod bakken som 
I kan se der. Ved dens fod vil I finde 
kroppen af en stor elefant, som vil 
være mad for jer, og ved siden af 
løber der en strøm med sødt vand.”

Da han havde talt dette, løb han 
over det brændende sand, og for-
svandt hvorfra han var kommet.

„Hvor gik den store elefant hen? 
Og hvorfor løb han i sådan en far?”.

Han gik lige hen til bakken, 
til den samme bakke han havde 
udpeget for mændene, men han tog 
en anden vej, for at mændende ikke 
skule se ham gå.

Han klatrede op på toppen af 
bakken, og fra det allerhøjeste 
punkt - i et mægtigt hop, blev hans 
smukke krop mast på jorden neden-
for…..

Da mændene nåede stedet stir-
rede de på den kæmpestore skik-
kelse og en stor frygt greb dem.

„Er det ikke vores kære elefant?” 
udbrød én af dem.

„Det er det samme ansigt …og 
øjnene - skønt de er lukkede, er de 
samme øjne,” sagde en anden.

De sad alle i sandet og græd 
bitterligt.

Efter nogen tid talte én af dem.
„Venner,” sagde han, „vi kan ikke 

spise denne elefant, som har givet 
sit liv for os.”

„Jo, venner,” sagde en anden…
..”hvis vi ikke spiser denne elefant, 
så vil hans opofrelse være nytteløs, 
og vil vil død førend vi når en anden 
by. På den måde bliver vi ikke hjul-
pet, og elefantens ønske vil heller 
ikke gå i opfyldelse.”

Mændene tale ikke mere, men 
bøjede deres hoveder i det bræn-
dende sand og spiste kødet med 
tårer i øjnene. Det gjorde dem 
stærke…meget stærke, og de var 
i stand til at krydse ørkenen og nå 
over en by, hvor deres vanskelighe-
der var ovre. 

De glemte aldrig den store 
elefant, og de levede lykkeligt lige 
siden…..
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DEMOKRATIET PÅ ALTERET
Demokratisering i det tibetanske eksilsamfund

Tibet Charity inviterer alle interesserede til et spændende foredrag omkring demokratiseringen i det tibetanske 
eksilsamfund. Trine Brox, der er adjunkt i Tibetologi ved Københavns Universitet, vil i sit foredrag komme ind 
på hvordan demokratiet er blevet ’importeret’ til det tibetanske samfund. Her er demokratiforståelsen blevet 

oversat eller omsat til ’The Tibetan Way’ af Dalai Lama og tibetanerne, men det skaber visse dilemmaer. Trine 
vil komme ind på hvilke dilemmaer, der er opstået i denne kulturelle oversættelse af demokratibegrebet på en 

let forståelig måde og der kræves derfor ingen forkundskaber for at få noget ud af dette foredrag.

Demokrati skal oversættes og konstrueres på en kulturelt fintfølende måde for at sikre national loyalitet og 
sammenhold under den eksiltibetanske ledelse. Men faktisk har deres kulturelle oversættelse af demokratiet 

også været en kilde til demokratisk underskud. En vigtig grund til dette er, at tibetanerne betragter demokratiet 
som en gave fra deres religiøse leder, Dalai Lama. Dermed er det en hellig gave, som ikke kan evalueres og 

kritiseres, men som stilles op på husalteret ligesom deres religiøse tekster,  
buddha-statuer og billeder af lamaer. 

Foredraget finder sted:
Onsdag den 22. september 2010 kl. 19.00 – 21.00

Sted:  Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B – København K
Pris: Gratis for medlemmer af Tibet Charity ellers 100,- kr

H.H. Dalai Lamas 75 års fødselsdag

HAVEFEST
Tibet Charity inviterer alle til havefest i forbindelse med fejringen af 

H.H. Dalai Lamas 75 års fødselsdag. Havefesten holdes:

Søndag den 4. juli 2010 fra kl. 12.00
Niels Bohrs Allé 21 – 2860 Søborg

Kl. 13.00 hænger vi bedeflag op og laver en røgelsesceremoni og beder en langtlivsbøn for H.H. Dalai Lama
Arrangementet er en havefest, hvor man selv medbringer mad. Familie er velkommen.

Vi sørger for Grill, hvis man har brød, grønt eller kød, man gerne vil have grillet. Der vil også være mulighed for 
at købe vin, øl og sodavand.

For at sikre at vi har grill og drikkevarer nok, beder vi venligst om tilmelding til arrangementet på 
mail@tibetcharity.dk eller ved henvendelse til kontoret.

Tilmeldingen er uforpligtende og kan til enhver tid afmeldes.

Deltagelse i arrangementet er gratis.
Vi glæder os til at se dig og din familie



 17

Foto: http://w
w

w
.flickr.com

/p
hotos/reurinkjan/
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Nyheder fra Indien
Uddannelsen af hjemmehjælpere hold 2 er startet

Da de først uddannede hjemmehjælpere har været til 
en utrolig glæde og gavn for  mange gamle og syge i 
egnen omkring Dharamsala, har TC's sundhedssek-
tion besluttet at uddanne yderligere nogle få kvindelige 
hjemmehjælpere fra områder uden for Dharamsala, så 
også folk i samme situation i egne længere væk kan få 
glæde af ordningen.

Hjemmehjælperprojektet blev oprindeligt sat i gang i 
2006 med uddannelsen af seks tibetanske  og to lokale 
indiske kvinder. Tanken var at sørge for den nødven-
dige hjælp til syge og gamle, som ikke havde nogen til 
at tage sig af dem. Det har vist sig, at folk i høj alder 
foretrækker at blive i deres hjem frem for at opholde sig 
i længere tid på et hospital, når de bliver syge. Når de 
bliver hjemme, står de imidlertid over for store vanske-
ligheder i dagligdagen, hvorfor TC's hjemmehjælpere 
besøger dem og bl.a. sørger for, at de bliver indlagt på 
hospital, når det er nødvendigt. Bagefter sørger hjem-
mehjælperne for, at den syge følger lægernes anvis-
ninger mht. til at tage medicin mv. I hjemmet sørger 
hjemmehjælperen endvidere for personlig hygiejne og 
rengøring; - ja, de gør alt, hvad en god datter forventes 
at gøre for sine forældre, når de bliver gamle eller syge.

Med det nye hold elever håber vi i TC på også at kunne 
støtte gamle og syge i regionerne uden for Dharamsala 
på samme måde. De fleste af eleverne er netop fra 
afsidesliggende egne, hvor der ikke findes ordentlige 
hospitaler.

Uddannelsen af dette andet hold med ni kvindelige 
elever begyndte den 19. marts og vil vare 18 måneder. 
Fem elever er fra Upper Tibetan Children's Village, én 
er fra Mainpat Tibetan settlement, én er fra Tenzigang 
i Bomdila og to kommer fra Ladak. Fire af eleverne fra 
Upper Dharamsala arbejder allerede på alderdoms-
hjemmet dér, og uddannelsen vil give dem bedre viden 
og færdigheder til gavn for beboerne. Den femte elev 
har ikke noget job på forhånd, men TC håber at kunne 
kaffe hende et, når uddannelsen er gennemført. De 
to elever fra Mainpat og Tenzigang vil vende tilbage til 
deres respektive settlements for at arbejde på alder-
domshjemmene.

Under uddannelsen vil eleverne blive undervist af 
eksperter, der kommer fra mange forskellige steder i 
verden, samt af dr. Gunver Juul og Mrs. Tsering Lhamo 
fra TC.

 Tibet Charity's grundlægger, Lakha Lama har 
besøgt elevholdet og udtrykt sin påskønnelse af deres 
entusiasme for at hjælpe folk i nød. Han opfordrede 
dem til – ved siden af den faktuelle viden, de får under 

kurset -  at udvikle en ægte medfølende holdning over 
for de syge og gamle mennesker.

Fra TC ønsker vi eleverne held og lykke med deres 
uddannelse med et håb om, at de alle vil gennemføre 
den i fin stil.



 19

I gadehundenes tjeneste

Vores næste camp var jeg meget 
skeptisk overfor. Tibet Charity’s 
direktør, Tsering Thundup, Vishnu 
og jeg tog ud til et bjergområde 
med småbyer, hvor der havde været 
rabiesdødsfald blandt menneskene. 
Efter at have ventet i rimelig lang tid 
på en ”restaurant” (2 borde og en 
stegepande på et gasblus på gulvet) 
ankom områdets leder. Vi blev kørt 
langt ud af en bjergvej, hvor der 
ingen beboelse var, kun et hus med 
3 rum og en overdækket terrasse. 
Min reaktion var meget blandet. 
Stedet var pragtfuldt med udsigt 
over bjergskråningerne med træer, 
flod og rismarker. Men jeg havde en 
forventning om, at vi måske ville se 
1-2 hunde på de 3-4 dage, som der 
var planlagt. Det skulle vise sig, at 
jeg tog meget fejl!

De fleste af os tog derud dagen 
efter, og vi havde knap stillet op, før 
der var en kø på 20 hunde. Folk, 
gamle som unge, kom langvejs fra 
gående med deres hunde. Der var 
en gammel mand med stok, der 
kom gående 15 kilometer med 3 
hunde for at få dem opereret! Jeg 
var meget forbavset, da jeg flere 
gange før havde været ude for, at 
når man aftaler noget med indere, 

så sker der intet. Men forklaringen 
her var, at den øverste ledelse i om-
rådet var meget indstillet på at ud-
rydde rabies, og alle folk i området 
havde fået at vide, at hvis de ikke 
fik deres hunde opereret og vac-
cineret, så ville de blive aflivet. Så 
her fik vi vores sag for. Hver gang vi 
talte hundene i køen, så var der ca. 
20, uanset hvor mange vi lige havde 
opereret. Og dette fortsatte i 3 dage, 
hvor vi stod ved 4 borde, og i nogle 
tilfælde opererede på gulvet også. 
Hver dag gik vi meget trætte i seng 
i vores guvernør bolig, som var en 
tidligere bolig ude i skoven til brug 
til prominente gæster. Efter 3 dage 
havde vi nået 150 hunde og en ko 
(koen blev behandlet for et sår) 

Vores tid i Dharamsala området var 
nu slut, men Liv, vores friske norske 
dyrlæge, ville gerne blive et stykke 
tid og hjælpe i Dharamsala på 
klinikken sammen med Lobsang og 
Vishnu. Efter en afskedsmiddag for 
alle samt Tsering Thundup, Vishnu 
og Lobsang tog vi op til Ladakh for 
at mødes med den anden gruppe, 
der nu havde arbejdet deroppe i 
7 dage. Vi havde lavet et samar-
bejde med Vets Beyond Borders, 
en australsk gadehundeorganisa-

tion, som arbejder meget i Indien 
på forskellige lokaliteter og har et 
tæt samarbejde med den indiske 
regering, bl.a. med uddannelse i 
Delhi af indiske dyrlæger til gade-
hundeprojekter. Vet Beyond Borders 
har startet en klinik med midler fra 
Brigitte Bardot Fonden i byen Leh 
i Ladakh området i den allermest 
nordlige del af Indien. De har brug 
for frivillige i hele sæsonen, som 
er fra forår til september. Resten af 
perioden er det nærmest umuligt 
at komme ind eller ud af området, 
da alle bjergpas og lufthavnen er 
lukket af sne. Dette undrer sådan 
set ikke, da bjergpassene er de 
højeste i verden på ca. 5700 meter, 
og en af byerne ved et af passene 
har målt 62 graders kulde, hvilket er 
den næstlaveste temperatur målt i 
et beboet område. På vores tur op til 
Leh var det også tydeligt, at det var 
sidst på sæsonen og passene snart 
lukkede. Der blev kørt forsyninger 
ind til området, hvilket medførte 
kørsel nærmest i kortege med et 
endeløst antal af stærkt forurenende 
lastbiler, som kæmpede sig op af de 
stejle bjergveje. Her er det så lige, 
at den indiske mentalitet på vejene 
kommer til udtryk. Vores chauffør 
var ikke til sinds at bruge sin ung-

    Tekst og foto: Mogens Hansen

Her kommer 2. del af dyrlæge Mogens 
Hansens spændende beretning om hun-
deprojektet i Indien. Det foregår i 3.500 
meters højde i både 30 graders varme og 
frost.
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dom med at ligge i lastbilskøer, og 
dette medførte mange, ja nærmest 
et utal af hasarderede overhalinger 
med hornet i bund på meget dårlige, 
hullede og snoede bjergveje uden 
trafikværn til beskyttelse af frie fald 
på mange hundrede meter. Med en 
ipod i ørerne og et stille billede af 
alle ens kære i Danmark på nethin-
den kunne man opnå en tilstand af 
en grad under total panik og døds-
angst. Men udover dette var det en 
utrolig naturoplevelse, hvor der efter 
hvert sving var et nyt sceneri, som 
nærmest tog pusten fra en. Og hvis 
ikke sceneriet gjorde det, så tog 
højden resten. Vi var ude i sneen i 
5300 meters højde, og bare at gå 
lidt opad i denne højde var hårdt. 
Og mens vi stod der, så kom der 
en vesterlænding på mountain bike 
cyklende opad i korte cykelbukser! 
Det var grænseoverskridende bare 
at se på.  

På trods af alt så nåede vi sent om 
aftenen efter 16 timers kørsel Leh. 
Vi bookede samme hotel som den 

anden gruppe, hvor jeg fik et væ-
relse på 2. sal. Vi var i 3500 meters 
højde, og bare i denne højde blev 
man forpustet af at gå op ad trap-
perne. Næste dag skulle vi mødes 
med den anden gruppe, som var 
stået tidligt op for at arbejde, så vi 
tog en taxi derud. Klinikken ligger 
i et ørkenområde et stykke uden 
for Leh, og på trods af, at vi lige 
havde været i områder, hvor der 
var sne, så var det faktisk meget 
varmt derude, omkring 30 grader. 
Til gengæld var der nærmest frost 
om natten. Lederen af klinikken var 
en australsk dyrlæge, Ruth Prye. 
Hun kørte klinikken meget entusia-
stisk og professionelt, og i løbet af 
sæsonen havde de nået næsten 
1000 hunde. Alt var sirligt skrevet 
ned i bøger, og der var godt styr 
på alt medicin og udstyr. Vi havde 
en god tid deroppe, men der var 
ikke meget at lave, da de var ved at 
lukke ned for sæsonen. Men vi fik 
nogle gode diskussioner, især om 
fordele og ulemper ved de 2 måder 
at operere tævehundene på, nemlig 

”midline” og ”flank” operationer. 
”Midline” operation er den metode, 
som bruges hyppigst i hele verden, 
hvor man laver sit snit i midten af 
bugen og derigennem fjerner æg-
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FOTOS:
Ø. tv: Kø ved lille indisk 
landsby.
Lobsang med lille hund.
midt: Ung mand med lillebitte 
hund.
Th: Kraftigt regnvejr i Bir.

Næste side: Lokal restaurent, 
hvor Vishnu hjælper kokken.
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gestokke og livmoder, hvor ”flank” 
operation bruges en del i Australien 
og på en del gadehundeprojekter. 
Her opererer man gennem et snit, 
som lægges på siden af hunden et 
stykke under rygsøjlen. Fordelen 
ved ”flank” operation er, at man ved 
gadehundene nemmere kan holde 
øje med såret, og der er mindre ri-
siko for, at såret bryder op. Ulempen 
er, at der er større risiko for blødning 
samt smerter, ligesom der nemmere 
går infektion i såret. 

Efter et par dage i dette pragtfulde 
område skulle vi tilbage igen, men 
vores oprindelige plan med at tage 
samme vej tilbage, var umuligt, da 
passene var lukkede på grund af 
sne! Og vi havde kun været i Leh 
i 4-5 dage. At bestille fly var også 
umuligt, alle i området, som ikke var 
fastboende, ville ud af området nu, 
så alle fly var fuldt bookede. Gode 
råd var dyre, men det viste sig, at 
vi kunne tage taxi til byen Srinigar i 
provinsen Kashmir, hvor vi så kunne 
tage et fly til Delhi. Dette havde 
faktisk været en af mine drømme at 
komme til Kashmir i mange år, idet 
jeg sidst havde været i Srinigar i 
1975. I den mellemliggende periode 
har det i mange perioder været 
farligt at være i Kashmir området 

og især Srinigar, da der har været 
uroligheder mellem de muslimske 
frihedsorganisationer i området og 
de indiske regeringsstyrker. Dette 
har givet sig udslag i bortførelser af 
vesterlændinge, væbnede kampe 
og bombeattentater. Men i de sidste 
par år har der været rimeligt ro-
ligt, og nu er turisterne begyndt at 
komme igen, og sågar er der orga-
niserede skiture til området nu. Og 
de næste 3 dage skulle vise sig at 
være en perfekt afslutning på turen. 
Vi startede med en pragtfuld tur til 
Srinigar, hvor vi ankom til Dal Lake. 
Srinigar ligger ved en meget stor 
sø, som hedder Dal Lake. Rundt 
om hele søen kan man se Himalaya 
bjergene, og fra kanten af søen 
bliver man i gondoler, her kaldet 
shikhara, sejlet ud til store husbåde, 
som Dal Lake er kendt for. Husbå-
dene ligger ved små øer i søen og 
er bygget meget kunstfærdigt i træ. 
De har en lille terrasse i den ene 
ende, hvor man kan sidde og nyde 
sin morgente eller aftens øl, mens 
man ser på bjergene, ørnene, lotus-
blomsterne og vandliljerne og lytter 
på isfuglenes latter. Indenfor er der 
spisestue med træmøbler, hvor man 
får serveret alle måltider. Her nød vi 
livet en dags tid, vi kunne sagtens 
have brugt 14 dage her. Men videre 

til Delhi, hvor vi så havde booket os 
ind på et eco friendly 5 stjernet hotel 
tæt ved lufthavnen, hvor vi blev 
forkælet den sidste dag, inden turen 
gik hjemad.

Disse ture giver så meget energi, 
da man er i kontakt med så mange 
pragtfulde og positive mennesker, 
som alle gerne vil gøre en forskel. 
Og det gælder både i gruppen og 
alle de lokale personer, som vi 
møder. Læg dertil alle de oplevelser, 
både naturmæssigt som arbejds-
mæssigt, som man bliver rig af 
indeni, og så pludselig forstår man, 
hvorfor man hellere vil være her end 
at stå derhjemme på klinikken og 
blive rig økonomisk. Rent praktisk 
så nåede vi op på ca. 400 hunde 
og en enkelt ko på vores tur, og 
selvom det er lidt i forhold til de 350 
millioner gadehunde på verdens-
plan, så har vores tilstedeværelse 
dernede stor indflydelse på mange 
menneskers forhold til hundene. For 
hvis en masse rige vesterlændinge 
vil tage helt fra Danmark, Sverige 
og Norge til Indien for at tage sig af 
hundene, så ændres indernes og 
tibetanernes indstilling til hundene 
også mærkbart. Og så har vi gjort 
en forskel.
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