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

Vi arbejder med at forbedre hverdagen for den tibetanske befolkning i de tibetanske bosæt-
telser i Nord- og Sydindien, Nepal og Tibet. 
Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de tibetanske kultur-
værdier såsom medfølelse, ikke-vold, etik og global bæredygtighed. 
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Kære Medlem 
 
Tak, fordi du er medlem af Tibet Charity! 
 
Vi vil så gerne høre fra DIG. Send os en e-mail, hvis du har ideer til artikler, projekter, ris og 
ros eller et spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Du må også meget gerne ’synes godt 
om’ os på Facebook og dele de gode historier og billeder videre. Et godt samarbejde mel-
lem medlemmer og forening gør Tibet Charity stærk og dermed nyttig for de mange vigtige 
projekter, som er i konstant udvikling. Vi glæder os til at høre fra dig. Det er din stemme og 
støtte, der gør projekterne mulige. 
 
Her finder du os: 
 
Tibet Charity administration: mail@tibetcharity.dk  
www.tibetcharity.dk 
www.facebook.com/tibetcharitydanmark 
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Det er dejligt at kunne fortælle om et 
nyt, meget nyttigt projekt, der er ved at 
tage form efter vores rejse til Dha-
ramsala i september i år.  Jeg var ledsa-
get af psykolog Lise og hendes mand, 
Henrik.  Begge har været medlemmer 
af TC i adskillige år og har deltaget to 
gange i Lakha’s grupperejser til hen-
holdsvis Nepal og Nordindien.  Des-
uden er de ivrige sponsorer af flere 
cases. 
Det var godt at konstatere, at både 
Home Nursing og uddannelsesprojek-
terne går fint, og at huset  stadig ny-
der den allerstørste respekt og velvilje 
i befolkningen og i regeringen.  Men 
det tog os ikke lang tid at opdage, at 
der mangler støtte i et ganske bestemt 
område af samfundet, nemlig de men-
tale, psykiske og personlige problemer 
i familierne og på arbejdspladserne.   
Dette behov er stigende og relativt nyt, 
hvilket hænger sammen med en hastig 
ændring af både flygtningesamfundet 
og det moderne indiske samfund.   I 
”gamle dage” tilbage i Tibet var levevis 
ganske statisk, idet hver generation 
fortsatte i de forriges fodspor, og kul-
turen var helt bestemt af den tibetan-
ske buddhisme.  Dersom der opstod 
problemer, gik man til Lamaen, som 
gav gode råd, der så godt som altid 
blev fulgt, hvorpå livet kunne gå videre 
ad samme spor.   Det gav tryghed, 
sammenhæng og mening. 
I det moderne samfund møder tibe-
tanerne mange forskellige holdninger, 
generationerne bliver konstant på-
virket af mange fremmede impulser, 

idet de unge flytter eller flygter hjem-
mefra, mange bor alene, nogle flytter 
til Vesten eller til Australien, de gamle 
bliver forladt og de unge bliver rodløse.  
Afhængighed af stoffer og alkohol, nye 
sygdomme og friere samliv skaber 
mange nye problemer, og lamaerne 
har ikke altid gode råd eller svar på 
spørgsmålene, for de har heller ikke 
erfaringer fra det moderne liv.  Det be-
tyder, at mange føler stor usikkerhed 
og rodløshed, og mange skjuler deres 
problemer for de nærmeste.
Vi fandt rigtigt mange tibetanere i alle 
aldre, der var tyngede af angst og uro, 
tvivl og ensomhed, således som vi 
også møder det i vores eget land.   Og 
der var faktisk ingen hjælp at hente, for 
der er ingen uddannede terapeuter og 
desuden stadig en lukkethed omkring 
psykiske problemer, der i nogen grad 
betragtes som skamfulde – sikkert 
meget ligt holdningen i vor vestlige ver-
den for 50 år siden. 
Vi blev hurtigt enige om, at det ville 
være nødvendigt og godt at starte 
en uddannelse af egnede personer 
til at snakke professionelt med disse 
mennesker, som  Lise så træffende 
bemærkede det en dag efter mange 
samtaler med mennesker i nød:  ”så 
snart vi kradser lidt i overfladen, vælter 
skeletterne ud af skabet”. Ikke engang 
tortur ofrene får psykolog hjælp – de 
bliver hjulpet rent konkret med et hjem, 
mad og varme vinterklæder, men der 
var ingen i samfundet, der kan tale med 
dem om de uhyrlige oplevelser, de har 
været ude for før deres flugt fra Tibet. 

Vi fandt dog et lille lys i mørket, for den nu-
værende sundhedsminister i eksilregerin-
gen viser sig at være så interesseret i psykisk 
sundhed, at han nyligt udnævnte en såkaldt 
Mental Health Officer, som vi kontaktede og 
som var mere end henrykt over at møde især 
Lise,  der straks tilbød at undervise i klinisk 
praksis, således at der i fremtiden vil være 
tibetanere i samfundet, der kan hjælpe på 
dette område.  Eftersom der er en skyhed 
overfor personlige problemer, besluttede vi, 
at vi vil uddanne home nurserne til også at 
kunne yde en psykoterapeutisk hjælp.  De 
er i forvejen i forbindelse med alle mennes-
ker i samfundet, og alle er vant til at betro 
sig til dem, hvilket jeg ofte  har set og hørt, 
når vi modtager patienter i klinikken eller 
tager hjem til dem.  Der har aldrig været 
modvilje eller generthed over for nurserne, 
så de vil umiddelbart kunne udvide deres 
støtte til også at omfatte det psykiske og 
personlige område, når de får uddannelse 
og vejledning i en sådan praksis.  Allerede 

nu er Lise i gang med at vejlede via skype 
og email, og planen er at tage derud igen 
i september og give direkte undervisning 
og supervision til home nurserne og til de 
sygeplejersker, som Health Department vil 
tilbyde uddannelsen. Det betyder meget, at 
eksilregeringen er med i projektet, for det 
har altid været praksis i TC at støtte dér, 
hvor tibetanerne selv beder om bistand og 
dér hvor de selv synes, at de behøver hjælp.  
Vores opgave er ikke at presse noget ned 
over hovederne, men at støtte i respekt for 
kulturen og menneskene. 
Vi håber at få støtte til indkøb af undervis-
ningsmateriale og til tablets til de stude-
rende, således at de kan søge viden gen-
nem nettet og kommunikere indbyrdes og 
med underviserne.  Og vi håber, at projektet 
bliver til glæde for både patienter og home 
nurser. 

Nyt Projekt i TC regi 
i Dharamsala Af Gunver Juul

4 5

Foto: Marianne Holdt

Hvis du vil læse mere om Tibet Charity kan du besøge 
vores hjemmeside og her blandt andet læse formandens 
beretning fra seneste Generalforsamling 2020.
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Jampa er tibetansk flygtning 
i eksil i Dharamsala i Indien. 
Han er munk og sponsoreret 
økonomisk af os igennem 
Tibet Charity.

Jampa flygtede fra Tibet, da han 
mistede retten til at praktisere som 
munk og opholde sig i sit kloster i 
Tibet. Han flygtede sammen med 
25 andre tibetanere til Indien via 
Nepal. Desværre lider Jampa af en 

nyresygdom og er blevet opereret 
3 gange i Indien og har på grund af     
sine helbredsproblemer behov for 
økonomisk hjælp til at opretholde livet.
Som sponsorer har vi to gange mødt 
Jampa i Dharamsala og har ved selvsyn 
konstateret, at vores sponsorbidrag 
gør en stor forskel. Herudover har vi 
kontakt med ham jævnligt via e-mail og 
kan følge indbetaling af sponsorbidrag 
og udbetalinger til Jampa, som 100% 
ubeskåret går til Jampa’s forsørgelse.

Hjerteligt møde 
med ’vores’ 
sponsor munk 
Lodoe Jampa. 
 

Henrik og hans kone 
Lise støtter Tibet 
Charity i Indien med 
blandt andet hjælp 
til traumeofre. De er 
begge psykologer 
og rejser snart dertil 
igen for at undervise. 

6

Af Henrik Volmer

Foto: Henrik Volmer
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Af Maria Vishof

Sidste sommer mødte jeg 
tilfældeligt Natascha på en 
gåtur med min hund. Han 
bliver altid meget glad for 
at se hende og kan utroligt 
godt lide hende, og det kan 
jeg også. Natascha reddede 
hans liv, da han var blevet 
alvorligt syg. 

- Vil du med mig til Indien? spurgte 
jeg hende, da vi havde hilst varmt på 
hinanden. Og jeg fortsatte, - jeg er 
ved at samle en lille delegation, som 
vil med til Dharamsala for arbejde for 
en god sag og gøre en forskel, og vi 
kunne godt bruge en dyrlæge. - Det er 
jeg frisk på, sagde hun uden tøven og 
smilede, - hvornår rejser vi…

Nogle måneder efter lander det lille in-
denrigsfly fra New Dehli i Dharamsala 
i Nordindien. En lille flok bestående af 
psykologer, biomedicinere, en læge, 
en håndfuld undervisere, frivillige og så 
dyrlægen Natascha, har været på rejse 
fra København i mere end et døgn og 
kan nu endelig se Himalaya.

Tibet Charitys lokale chaufører er al-
lerede ankommet og står klar og vin-
ker til os med store smil. De pakker os 
grundigt i hvide 4-hjulstrækkere, inden 
vi fortsætter det sidste stykke vej til 
byen oppe i terrænet for fuld hast og 
ad kringlede nålesving i et forhindrings-

løb mellem pilgrimme, boder og sov-
ende hellige køer. 40 minutter senere 
standser vi i højt humør foran vores 
destination – Tibet Charitys indiske 
hovedsæde. Vores tibetanske director 
Tsering Thundup svinger i det samme 
for hvinende hjul ind foran bilerne på 
sin motorcykel. Han har et alvorligt 
blik, men smiler og byder os hjerteligt 
velkommen. Men der er sket noget, kan 
vi godt mærke. - Hvem er dyrlægen? 
spørger han mig og trækker mig let til 
side. - Vi har brug for hende med det 
samme! Tror du det er okay, selvom hun 
netop er ankommet og må være både 
træt og sulten efter den lange rejse? 
Jeg præsenterer ham straks for Na-
tascha. - Her er hun! Han lægger den 
traditionelle velkomst Khata om halsen 
på hende. - I nat kom en hund hertil fra 
bjergene, og den har allerede bidt eller 
dræbt flere af byens hunde. Den er gal 
og har også forsøgt at angribe men-
nesker. Vi tror, den har rabies. Vi har jo 
ellers helt udryddet det her i området, 
så det er vigtigt, at vi får fanget den 
hurtigt. Vi har også brug for at vacci-
nere alle hundene i området igen for en 
sikkerheds skyld. Kan du komme med 
os med det samme? Natascha forstår 
alvoren. - Giv mig 5 minutter til lige at 
finde mit udstyr og klæde om, så er jeg 
klar. 3 minutter senere hopper hun bag 
på directors motorcykel og suser af-
sted op i terrænet. 

Dyrlæge Natascha 
Schmidt-Svejstrup

98

Yndlings hunden blev pakket ekstra godt ind efter operationen.

Operation nr. 7 den dag. 9
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Sikken en vild start Natascha. Fik I 
fanget den hund? 

Nej, det gjorde vi ikke, men vi fangede 
rigtig mange andre hunde. Vi tog op til 
Tibetan Children Village, hvor børnene 
kender de vilde hunde i området. Så 
med deres hjælp kravlede vi op og ned 
ad bjergskråningerne og fangede både 
tamme og vilde hunde. De er fredelige og 
vant til mennesker og opfører sig næsten 
som hunde, vi har i Danmark, men der 
er bare ikke nogen, som ejer dem. De er 
utroligt søde og velnærede, fordi de be-
handles rigtig godt af de lokale, som fod-
rer dem og giver dem fine forhold. 

De fik så alle en rabies vaccination. Mange 
af dem havde den i forvejen, for hvert år 
afholder Tibet Charitys dyrehospital Store 
Rabies Dag, hvor man fanger alle hunde 
i området – så vidt muligt - og vaccinerer 
dem. Det er en kæmpe indsats, der bliver 
gjort der, og det har jo, som mange alle-
rede ved, haft den effekt, at rabies er helt 
væk fra området. Men pga. den rabide 
hund, så havde man besluttet at genvac-
cinere den dag. Og bare den dag nåede 
vi faktisk at vaccinere 100 hunde. Det gik 
som på samlebånd med lokale voksne 
og børns hjælp. En sygeplejerske og jeg 
stod klar med vaccinerne, som blev båret 
i en iskasse af en frivillig dreng, og så kom 
folk med en hund ad gangen hvert sted, vi 
kom frem. Det var helt utroligt at se, hvor 
godt et tag, de har på hundene. Ingen var 
bange, og alt gik meget stille og roligt. De 
få hunde, som var bidske og aggressive 
havde de en helt særlig metode til, så de 
og os ikke led nogen nød under vaccina-
tionerne. 
Vaccination er ikke noget, som gør ondt 
på hundene. Man holder dem i nakke-
huden og giver dem et hurtigt shot med 
en nål under huden og slipper dem straks 
fri igen bagefter. 

Så du hunde med rabies?

Nej, de var så sunde og velnærede alle 
dem, jeg mødte, og jeg er ikke selv rabies 
vaccineret og var på intet tidspunkt utryg 
ved situationen. Der var ikke skyggen af 
det, der hvor jeg var, men de havde jo set 
en natten før, og det var den, vi prøvede 
at finde og fange, og det var derfor, de 
havde sat alt dette i gang. Men vi fandt 
den ikke, og den måtte derfor være død 
allerede. De lever jo kun meget kort tid 
med rabies i udbrud (ca. 3 dage). Des-
værre vidste vi, at den hund havde nået 
at bide nogle andre hunde, og dem øns-
kede vi at fange og få i behandling med 
det samme for at redde dem og bremse 
eventuel smitte. Vi har ikke rabies i Dan-
mark, så det er aldrig noget, jeg har be-
handlet før. Det var lærerigt.

Hvis vi havde fanget hunden med rabies 
i udbrud, så havde vi været nødt til at 
aflive den. Derfor havde personalet hen-
vendt sig til H.H. Dalai Lama for at få en 
tilladelse. De havde spurgt ham, om de 
måtte aflive den. Buddhister er jo meget 
imod at slå ihjel. Han havde svaret meget 
klogt, - lider denne her hund? Ja, det gør 
den, havde de svaret. - Er den til fare for 
andre? Ja, det er den. Med denne indstil-
ling kunne de afvige fra deres normer om 
ikke at slå ihjel.

Det er en meget fin belæring at få fra 
H.H. Dalai Lama! For en sådan hund 
må lide noget så forfærdeligt?

Det er en virkelig forfærdelig sygdom, 
som er uhelbredelig, når først den er i ud-
brud, og den går på nervesystemet. De 
bliver stærkt aggressive og savler, bider 
og kan være til stor fare også for men-
nesker og dyr.
Så der satte du livet på spil den dag 
Natascha for at redde liv.

Nej, sådan følte jeg det ikke. Jeg var ikke 
i fare på noget tidspunkt, og jeg er helt 
sikker på, at havde vi fundet den rabide 
hund, så havde de bedt mig om at holde 
mig i baggrunden, for de vidste godt, jeg 
ikke selv var vaccineret.
Det var i det hele taget en fed oplevelse, 
og det jetlag, jeg havde følt ved ankom-
sten, var for længst forsvundet. Det var 
bare op på bjerget og i gang.

Formålet med din rejse var at gøre en 
forskel? Hvilken forskel synes du, det 
gjorde?

- En meget stor del af det var at hjælpe og 
forsøge at gøre en forskel efter omstæn-
dighederne. Men det var også vigtigt for 
mig at prøve at komme tæt på tibetanerne 
og opleve området. Så det var en kom-
bination af det hele, der havde givet mig 
lyst til at komme af sted på denne rejse. 
Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget 
man kan nå i den relativt korte tid, vi var af 
sted, men jeg vil meget gerne derud igen 
og gerne i en længere periode.

Noget der bagefter slog mig, og som jeg 
synes var rigtig fedt, og jeg har godt nok 
rejst meget rundt i verden, var at jeg har 
før mødt munke på mine rejser, men været 
for genert til at komme tæt eller i dialog 
med dem. I Dharamsala var jeg heldige 
at komme helt tæt på dem og tale med 
dem og høre om deres liv og opleve, at 
de også synes, at vi var spændende. At 
interessen gik begge veje. Det var en stor 
oplevelse.

En anden ting, som gjorde indtryk på 
mig, var, at jeg på dyrehospitalet nåede 
at komme helt tæt på de ansatte. De var 
som en stor familie. Fulde af kærlighed, 
hengivenhed overfor hinanden og dyrene. 
De var sindssygt dedikeret, og de gik 
igennem ild og vand for at hjælpe dyrene. 

De sætter alt til side. Alt hjælp de kunne 
få tog de til sig med kyshånd, og der var 
en stor sprogbarriere, men det er utroligt, 
så nemt det går med ’body language’. Det 
var hyggeligt og et dejligt miljø at være 
i. Jeg arbejdede, spiste frokost og drak 
hyggelig eftermiddagste med dem. De 
havde åbnet deres klinik for mig, og jeg 
blev fra første dag en del af deres team. 
De var enormt åbne overfor at lære nyt, 
og vi lavede nogle forskellige sessioner, 
hvor jeg blandt andet lærte en af syge-
plejerskerne at lægge drop og en tube i 
halsen, når der skulle bedøves.

Prøv at beskrive en typisk dag derude!

- Der var utroligt mange sårbehandlinger. 
Sår, der var opstået efter bid, bilpåkørsler 
eller sår, der havde været behandlet, men 
som var sprunget op igen. Der var plan-
lagte sterilisationer og kastrationer. Vi 
startede hver morgen med at behandle 
alle de indlagte dyr. De havde en kæm-
pe løbegård, hvor de holder alle de dyr, 
der stadig er under behandling og opsyn. 
Derefter gik vi i gang med operationer – 
både planlagte og akutte, som kom ind i 
løbet af dagen med dyreambulancen eller 
lokale, som bragte dyr til os. 

Hvordan var hospitalet indrettet 
– kunne det sammenlignes med en 
dansk klinik?

- De havde faktisk relativt fine forhold. De 
havde en lille forberedelsesstue, hvor de 
bedøvede dyret. De havde nogle udemær-
kede bedøvelses-protokoller set i forhold 
til de midler, de har. Her blev de også vas-
ket, barberet eller klippet, og så var der 
en fin operationsstue, hvor alt var rent og 
pænt. Der var tit lidt udfordringer med 
strømmen, men det var der altid råd for, 
og jeg opererede flere gange i lyset fra en 
mobiltelefon. Det gik fint. Men sådan er 
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operationsstue, hvor alt var rent og pænt. 
Der var tit lidt udfordringer med strøm-
men, men det var der altid råd for, og jeg 
opererede flere gange i lyset fra en mo-
biltelefon. Det gik fint. Men sådan er det 
åbenbart i Indien.

Jeg fornemmer, at du reddede rigtig 
mange liv Natascha i den tid, du var af 
sted!

- Jeg var i hvert fald fuldt beskæftiget fra 
morgen til sen aften. Der er nok at se til, 
og de holder dyrene meget lang tid efter 
operationerne, så de er sikre på, at de kan 
klare sig, når de sættes ud igen. Der er 
jo ikke en familie omkring hundene, som 
kan rense sår og skifte forbinding hjemme, 
som der er i Danmark, hvor alle hunde er 
kæledyr.

Har du stadig dialog med dem?

- Ja, det har jeg. Lige efter jeg var kom-
met hjem, så skrev jeg dagligt med en 
af sygeplejerskerne. Der handlede det 
selvfølgelig om nogle af de dyr, jeg havde 
behandlet, og de gerne ville have et godt 
råd til. Men hun skriver stadig jævnligt til 
mig - dels for at høre hvordan jeg har det, 
men sender mig også billeder af nogle dyr 
for at høre, hvad jeg ville gøre i den givne 
situation. Så vi har sådant et lille langdis-
tance forhold – det kører meget fint. Det 
kan man sagtens. Jeg har indtryk af, at de 
har rigtig god arbejdskraft. Det er i hvert 
fald en rigtig dygtig sygeplejerske, jeg 
korresponderer med, og hun er oprinde-
ligt menneske-sygeplejerske, men har ta-
get skiftet, fordi hun elsker dyr. Der er jo 
selvfølgelig mange lighedspunkter i arbej-
det, men hun er meget ivrig efter at blive 
dygtigere til dyr og tage ved lære.

Det er svært at tiltrække dyrelæger til hos-
pitalet og mange af dem, som kommer til 

hospitalet, er nyuddannede og uden så 
megen erfaring. Fordi lønningerne ikke er 
så høje, så bliver de efter noget tid hos TC 
dyrehospital headhuntet til bedre betalte 
jobs. Hos TC dyrehospital er der masser 
af erfaring at få, og det er under ordnede 
forhold, så for de unge er det et populært 
sted at starte. Det er lidt ærgerligt, at der 
er så meget udskiftning, men så må man 
satse på, at de sygeplejesker, der er, får 
mere og mere erfaring og måske udviske 
lidt de grænser, der er mellem dem og 
dyrelægerne i visse behandlinger. Tit er 
det de små ting, som kan gøre den store 
forskel, og det var det, jeg prøvede at 
bidrage med fx i bedøvelsessituationer.

Jeg kan huske, at jeg kom forbi dig på 
operationsstuen en af dagene, og du 
fortalte om et meget kreativt dræn, I 
havde lagt?

- Vi havde en hund, som skulle re-ope-
reres, fordi et gammelt sår var sprunget 
op, og vi var derfor nødt til at fjerne meget 
hud, og det var meget betændt. Så vi blev 
nødt til at drænere det, når vi lukkede det, 
så det puds, der opstår, kunne løbe ud. 
De kender ikke til dræn derude. Den dag 
havde jeg faktisk Louise med i operations-
stuen (Louise Hedegaard er læge og var 
med delegationen fra DK), og hun havde 
arbejdet i Afrika, og der havde hun lært, at 
man kunne bruge sterile operationshand-
sker som dræn. Det virkede fortrinligt og 
kostede ikke ret meget at udføre. 

Rigtig mange af de her dyr får antibiotika, 
hvor man i Danmark har en meget stram 
politik omkring det. Men det har de rigtig 
svært ved at kunne gennemføre derude, 
fordi dyrene sættes så hurtigt ud igen eller 
forholdene ikke kan holdes så sterilt som 
under danske forhold. Det er et af minus-
serne ved den måde, de er nødt til at ar-
bejde på. 

Her ses Natascha iblandt nogle af de ansatte på Tibet Charitys dyrehospital. Et stærkt team!

Det er tydeligt at se, at hundene har det godt, og at de kan lide Natascha. Disse fulgte hende et 
godt stykke på Koraen.
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På et tidspunkt skulle vi lave et meget 
betændt sår, og i nogle tilfælde har 
sådanne sår bedst ved at hele i fugtige 
omgivelser, så lægger man en ’våd 
forbinding’ - kalder man det, hvor man i 
Danmark har nogle helt særlige geler, og 
der fandt vi på at bruge noget helt almin-
delig eksplorationsgel. Det lagde vi på 
og forbandt derefter, og det virkede fuld-
stændig fantastisk. Da vi pakkede det 
ud efter 3 dage, så var det blevet så fint 
og havde lukket sig fuldstændigt. Såret 
havde været åbent 3 dage forinden helt 
ind til knoglen. Det var en god oplevelse.

Hvad gjorde mest indtryk på dig både 
som menneske og fagligt som dyr-
læge?

- Den rejse sidder selvfølgelig dybt, dybt 
i mig. Man kan sige, at ting kan gøres 
på mange måder, og herhjemme i Dan-
mark prøver man selvfølgelig at gøre det 
mest optimale, men nogle gange kan der 
være klienter herhjemme, som ikke har 
økonomien til den helt store udregning 
eller behandling af deres kæledyr, og der 
har sådan en tur vist mig, at man i nog-
le tilfælde kan godt kan klare det med 
mindre. Herhjemme er vi forpligtet til at 
tilbyde den bedste og mest forsvarlige 
behandling, men man er selvfølgelig nødt 
til at skele til økonomi blandt andet. Om 
ikke andet, så kan man oplyse om, at der 
er et alternativ, men det har de og de ri-
sici. Det så jeg jo i Indien, at rigtig mange 
af de dyr jo kom sig på trods af, at de ikke 
fik en behandling, som svarer til den, de 
får herhjemme.

Hvad er den største forskel på det, 
man kan derude, og det du kan her-
hjemme, og er forskellen overhovedet 
så stor, når det kommer til det?

- Den allerførste dag fik jeg Tibet Chari-

tys rare alt-mulig-mand og ambulancefø-
rer til køre mig ud for at hente noget an-
det suturmateriale (Red. nål og tråd). Vi 
kom ned til et lille lokalt apotek, hvor de 
måtte gennemrode skuffer og skabe i et 
virvar og fandt så en lille rulle suturma-
teriale, der var meget bedre til at holde 
på sårene. Det de normalt bruger er af 
en kvalitet, som opløser sig selv efter lidt 
tid, idet hundene mange gange sættes 
ud igen, før stingene er taget. Det er der 
ikke noget i vejen med, men nogle gange 
kan den slags opføre sig som en væge, 
der trækker bakterierne ind i såret. 

Når de ikke sætter dyret ud, som fx de 
dyr, som har rigtigt grimme sår, så er 
det mere optimalt at bruge den tråd, jeg 
fandt til dem, som de så kan fjerne, når 
såret er helet.

I bund og grund er det jo det samme 
stykke arbejde, vi udfører, men i Indien 
var det bare meget mere voldsomt. Der 
går jo langt imellem, at jeg har sådan 
nogle sår herhjemme, for det kommer 
næsten aldrig dertil. Dyrene kommer jo 
langt tidligere i behandling. Mange af de 
operationer jeg udførte i Indien hver dag, 
ser jeg til sammenligning måske på min 
klinik en gang hvert halve år. Der kan jo 
gå meget lang tid for et herreløst dyr i 
Indien, der er kommet til skade, før det 
bliver fanget af et menneske og ført til 
dyrehospitalet. Der var eksempler på 
brækkede ben, som var nået at hele for-
kert til stor gene for dyrene og sår, som 
var groet forkert sammen.

Du tog ud for at hjælpe og lære fra dig 
af din erfaring. Det ved jeg var en stor 
succes og til meget stor gavn. Hvad fik 
du med hjem, og hvilken oplevelse vil 
du huske bedst?

- Det var det fælleskab de havde og den 
fælles mission om at redde de her dyr, 
og hvordan de arbejdede sammen om 
det. De arbejdede jo 24/7. De blev ringet 
op om natten omkring en hund, der var 
blevet påkørt, og de tog sig så straks 
af det. Den der dedikerede tilgang er 
virkelig beundringsværdi. Alt liv bliver 
respekteret, og det gælder alt levende. 
Om det er en lille mus, som skal hjælpes 
over vejen eller en ko, som ikke gider flyt-
te sig, og så må man vente. Det kunne 
vi godt lære noget af i Danmark. Det 
matcher meget godt min egen tilgang i 
vores klinik. Vi tager tit dyr med hjem, el-
ler finder et nyt hjem til dem, som ejeren 
ikke vil have mere. Vi er meget glade for 
dyr hos os. Og så den ubetingede kær-
lighed, som de viste dyrene. Dyr, som 
måske ikke var så lækre pga. åbne sår 
og betændelser, de fik knus og kram. De 
elskede de dyr.

Det får mig til at tænke på den situa-
tion med elastikbindet.

- Jeg havde taget en masse ting med i 
kufferten derud, som jeg havde tænkt 
kunne gøre god gavn, og her iblandt 
nogle elastikbind med alle mulige sjove 
motiver på. Og så skulle vi operere en 
af sygeplejerskernes yndlingshunde, 
og her havde hun valgt det forbindsstof 
med hjerter på. Den blev pakket ind fra 
hale til snude. Den havde nogle gigan-
tiske sår. Sådan en indpakning havde 
de jo aldrig set før. Hunden overlevede 
og klarede det så fint, og det var blandt 
andet en af de hunde, som jeg efterfølg-
ende korresponderede med dem om 
efter, jeg var kommet hjem igen. Jeg fik 
også en besked den dag, de satte den 
ud igen. Det var alle hjerterne værd…

Hvad kan optimeres hos dyrehospita-
let i Dharamsala, og hvad kan vi gøre 
for at hjælpe dem?

- Det ville være at få flere dyrelæger med 
mere erfaring eller dyrelæger herfra, som 
kunne komme derud og lære fra sig. Ud-
dannelse og erfaring er altid vejen frem. 
Jeg må rose dem på alle andre områder 
blandt andet hygiejnemæssigt var de jo 
helt i top efter de forhold, de havde at 
gøre med og langt bedre niveau, end jeg 
har set andre steder i fx Europa. De gør 
en stor dyd ud af at gøre det ordentligt, 
også selvom de er under pres og kunne 
vælge at springe over, hvor gærdet er 
lavest. Det gør de slet ikke.

Det var nogle rigtig, rigtig dejlige hunde 
jeg fik lov at møde og behandle, og de 
er vant til mennesker og er del af gade-
billedet, miljøet og atmosfæren. Som jeg 
også har nævnt tidligere, så føler man sig 
på ingen måde truet. De er måske ikke 
hunde, man kan sætte en snor på og gå 
en tur med. De er deres egen frie herre, 
og de skal ville dig og skal komme hen 
til dig. De får mad og drikke og skal ikke 
selv finde det hver dag. De har det godt, 
fordi der bliver gjort en kæmpe forskel 
for dyr i Dharamsala, men selvfølgelig 
som i alle andre hundepublikationer, 
så kommer de nogle gange op at slås, 
bliver påkørt eller syge, fordi de løber frit 
rundt.
Jeg kunne have taget dem alle sammen 
med hjem.

Natascha tog med til Indien for at gøre 
en forskel, og hendes bedrift på dyre-
hospitalet vidner om, at det lykkedes. 
I den tid, hvor delegationen var afsted 
nåede hun at vaccinere mere end 300 
hunde og behandle og operere mere 
end 70 hunde.
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Rabies, eller hundegalskab, er en vi-
russygdom, der gør rabies-smittede 
hunde, kvæg, flagermus og andre dyr 
syge, aggressive og til sidst slår dem 
ihjel. I Danmark er sygdommen de se-
neste år kun fundet hos flagermus, 
men sygdommen kan ramme både dyr 
og mennesker.
Rabies skyldes et virus, som i sidste 
ende angriber nervesystemet, og som 
udskilles i spyt. Når dyret med rabies 
bliver sygt, bliver det mere aggressivt, 
og mennesker smittes da også oftest 
ved bid fra hunde, og langt sjældnere 
af flagermus og andre dyr.
Rabies er med rette frygtet, for symp-
tomerne begynder først nogen tid ef-
ter, at man er blevet bidt, og der kan 
sygdommen ikke helbredes og ender 
dødeligt. Heldigvis kan rabies fore-
bygges med vaccine, som kan gives 
før, men også efter at man er blevet 
udsat for smitte.
Vigtigt er at man uanset, om man er 
vaccineret i forvejen eller ikke, søger 

læge så snart som muligt efter at være 
udsat for rabies, og får de nødvendige 
rabies vaccinationer. Hvis man bliver 
vaccineret hurtigt efter mulig smitte og 
efter de givne anbefalinger, er risikoen 
for at dø af rabies ubetydelig.

Hvad skyldes rabies?
Rabies skyldes virus som i sidste ende 
angriber og ødelægger hjernevæv. 
Rabiesvirus er god til at skjule sig for 
immunforsvaret, og spontant udvikles 
der ikke rigtig noget immunsvar, så 
kroppen har svært ved selv at bekæm-
pe virus.
Når virus efter et bid er kommet via 
nervebaner ind i centralnervesystemet, 
kopierer virus sig selv hurtigt og spre-
des til mange dele af hjernen. Der ud-
vikles en hjernebetændelse, og mange 
af centralnervesystemets funktioner 
påvirkes. Virus spredes via nerveba-
nerne ud i flere væv i kroppen, blandt 
andet hud, slimhinder og spytkirtler.
Kilde: netdoctor.dk

Rabies

Her ses vaccination nr. 50 
den første dag.Foto: Natascha Schmidt-Svejstrup
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FENG-SHUI
Pia har indrettet deres nye hjem efter 
alle feng shui-kunstens regler, hvilket 
betyder, at man træder direkte ind en 
varm atmosfære, som med det samme 
gør en afslappet og glad. Rummene 
i huset er indrettet med farver og na-
turelementer alt efter hvilken energi, 
der skal være fremtrædende netop 
der. For eksempel er dagligstuen, hvor 
Rinpoches alter står, malet i jordfarver 
og vender mod sydvest, hvilket har at 
gøre med kærlighed og medfølelse. 
Her praktiserer Rinpoche ønskebøn-
ner hver morgen og aften, som han 
kontinuerligt har gjort det hele livet. 
På væggene omkring alteret og over 
sofaen hænger der malerier, som Pia 
og andre kunstnere har skabt. Man får 
spontant lyst til at slå sig ned i dette 
harmoniske og fredfyldte rum og blive 
hængende for evigt. 
Bevæger man sig videre gennem spise-
stuen over det brede plankegulv og ud 
i det smukke dueblå køkken, der er ind-
rettet med blanke kobber-flader og et 
lille cafebord, får man adgang til haven. 
Rinpoche har for nyligt fået installeret 
en trappelift, som han automatisk kan 
lade sig transportere med ned via køk-
kentrappen til haven. 

ET DRAMATISK FALD

Der skete det meget triste for nyligt, at 
Rinpoche en tidlig maj morgen faldt ude 
på sten-terrassen, og efterfølgende var 
hans venstre ben og arm så svækket, 
at han ikke kunne gå. Det viste sig, at 
han havde haft en blodprop i hjernen, 
og han var hospitalsindlagt i en uge. 
Siden da har han været afhængig af 
en kørestol, men er i genoptræning og 
er heldigvis ved at komme sig, og hver 
dag bliver hans færden mere og mere 
selvhjulpen og mobil. 

Han er utrolig glad for, at folk har haft 
lyst til at købe de små tibetansk bud-
dhistiske ler-relieffer kaldet tsa-tsa´er, 
som han har lavet i hånden og enkelt-
vis velsignet. Salget har finansieret 
trappeliften, og Rinpoche fryder sig 
over sin genvundne frihed til på egen 
hånd at bevæge sig ud og ind af huset. 
Humøret er optimistisk, og kroppen er 
nu ved at komme sig. 
I haven er Pia ved at indrette sit nye 
atelier. En ottekantet pavillon, der 
naturligvis matcher det mørkerøde 
hus. Roserne omkring pavillonen har 
Rinpoche velsignet, og deres gode 
venner Ole Frank Andersen og Flem-
ming Pless har hjulpet med at plante 
dem. De nyder begge to haven med de 
blomstrende syrener og spirende kar-
toffelplanter. 

ALT VED DET GAMLE 

På den måde er alt ved gamle – 
Rinpoche forsætter på trods af sin 
krops ’uartige’ krumspring sin dharma-
praksis, og Pia har i det nye hus og 
have i Helsingør fået ny energi og tid 
til at arbejde videre med sit kreative 
kunsthåndværk. De er glade begge to 
og passer godt på hinanden. Heldig-
vis har de en stor vennekreds, både af 
nye venner i Helsingør og gode gamle 
venner, som støtter op omkring dem. 
De første måneder efter flytningen 
havde de et meget aktivt socialliv med 
masser af gæster og dharmaaktiviteter 
i det nye hjem, men siden Coronakri-
sen brød ud i marts, har de været et 
par måneder i frivillig isolation, og de er 
stadig forsigtige med ikke at omgås for 
mange mennesker, da Rinpoche jo er i 
højrisikogruppen.

Siden Lakha Rinpoche og Pia sidste år 
solgte deres hus i Søborg og flyttede op 
på toppen af en bakke i Helsingør, har 
jeg haft muligheden for at besøge dem 
nogle gange og se, hvordan deres nye liv 
flasker sig der.

Af Casper Jakobsen
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OG PIA PÅ TOPPEN
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Klokken er 9 sharp, da vi mødes i Ti-
bet Charitys Home Nurse klinik i det 
nordlige Indien. Nattens gøen fra de 
mange vilde hunde har lagt sig, og 
solen er brændt gennem skyerne, så 
horisonten står skarp omkring de om-
kringliggende meget grønne bjerge. 
Byen Dharamsala virker tilfældigt 
fordelt opad bjergskrænterne. De to 
Home Nurses (hjemmesygeplejersker) 
er klar i deres lilla dress til at vandre 
ud for at besøge de ældre, svagelige 
eksil-tibetanske medborgere i omeg-
nen. Skrøbelige medborgere, der har 
behov for hjælp til alt fra omsorg og 
indkøb til medicinsk vurdering og be-
handling. 

Det tager lidt tid og kræfter at komme 
rundt ad de små og til tider stejle 
bjergveje, men det ’lilla team’ kender 
hver en krinkelkrog. Med rygsækken 
pakket med blodtryksapparater og vi-
taminpiller mødes vi med længsel og 
glæde rundt i de små hjem. Ikke alle de 
ældre har pårørende til at hjælpe dem 
i hverdagen, og her har det lilla team - 
kopieret efter den danske hjemmeple-
jemodel - virkelig sin berettigelse. Vi 
kommer på besøg i de små hjem, der 
oftest blot er et lille rum med beton-
vægge og kun et klæde for døren for 
at lukke fugt og kulde ude. Værelserne 
rummer et interimistisk kogeblus, seng 
og skab med et lille buddhistisk alter. 

Dagen for vores 1. besøg holder tibet-
anernes åndelige leder H.H. Dalai Lama 
long life ceremoni, og alle, der kan gå, 

er samlet i tempelkomplekset på top-
pen af byen. Hos de ældre, der ikke 
kan gå, er han med inde i alle stuerne 
på det lokale tv. Så med messende 
stemmer og klokkeklang i baggrunden 
bliver der målt blodtryk og spurgt ind 
til dagens tilstand. Nogle ældre har 
brug for hjælp til personlig pleje, hjælp 
til urinkatetre og sårbehandling. Andre 
får omsorgsfuldt masseret deres hæ-
vede ben eller ømme skuldre. Syge-
plejerskerne uddeler gratis tibetansk 
medicin og vitaminpiller, når de har 
tilgang til det. De ældre er lykkelige 
og gufler gerne de kæmpe brune ‘hes-
tepiller’, der alle ser ens ud. En enkelt 
ældre kvinde er så dårlig, at der bliver 
etableret kontakt til det lokale hospital, 
og hjemmesygeplejersken følger med 
ned på hospitalet for at gå til hånde, 
da kvinden ikke har nogen pårørende. 
20 km senere er rygsækken ved at 
være tom for medicin, vi har besøgt 12 
adresser og trasker tilfredse hjemad. 
Hjemmesygeplejersken stopper midt 
på vejen og gelejder buddhistisk og 
forsigtigt en stor snegl ind til vejsiden, 
så den ikke bliver kørt over. 
Som vestlig effektiv læge har det 
været rørende at mærke den omsorg 
og menneskelige respekt, de tibetan-
ske hjemmesygeplejersker udviser i 
deres daglige virke. At der er et stort 
behov for dette virke er helt åbenlyst. 
Med meget små midler hjælpes de æl-
dre til en bedre dagligdag på de stejle 
grønne bjergskrænter i det nordlige 
Indien.

En læge 
kom på besøg

Af Louise Bjørn Hedegaard
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LW-95
Tenzin Lhakpa er født d. 10.07.11og lever i Nepal. Han bor sam-
men med sine forældre og lillebror. Han er en flittig elev og kan 
godt lide at spille fodbold og læse bøger. Hans mor sørger for 
hjemmet og passer børnene og bedsteforældrene, og faren er 
lærer på en skole langt væk fra det settlement, hvor familien bor. 
Hans løn rækker ikke til mere end mad på bordet, og derfor søger 
familien om støtte til Tenzin Lhakpas skolegang.

LW-60
Tenzin Nyinjay er født d. 28.10.03 og lever i Nepal sammen med 
sine forældre, bror og bedsteforældre. Hans far arbejder på kom-
munekontoret, og moren arbejder, når der er job som skrædder. 
Men deres fælles lønninger er meget små og rækker ikke til deres 
søns skolegang. Tenzin Nyinjay har tidligere været sponsoret via 
Tibet Charity, men sponsoren har ikke længere mulighed for at 
fortsætte sponsoratet.

LW-89
Tsering Ngodup er født 08.03.2006 og lever i Nepal med sine 
forældre, bedsteforældre, onkel og en søster. Familien er meget 
fattig og har kun indtægt via faren, der arbejder som chauffør. 
Moren har et meget svagt helbred og kan kun overskue at arbej-
de hjemme med husholdingen og pasning af lillesøsteren.

Sponsorater
Børnene og de unge er tibetanernes fremtidshåb. Det er vigtigt, at de får en god uddan-
nelse, så de bedre kan løfte kulturarven og de vanskeligheder, det eksilramte folk står 
overfor. Ved at indgå et sponsorat, skaber du fundamentet for en lysere fremtid for de ti-
betanske børn, og unge tibetanere får mulighed for at få en længerevarende uddannelse. 

Sponsorater på børn/unge koster 450 kr. i kvartalet, 900 kr. halvårligt eller 1.800 kr. 
årligt.

LE-155
Mr. Gonpo er født i 1948 i Dongpa, Tibet og lever nu i Nepal. 
Han flygtede til Nepal efter den kinesiske invasion. Han var i flere 
år frivillig Tibetansk guerilla kæmper og satte livet på spil for den 
tibetanske sag. I Jampaling settlement har han erhvervet sig som 
kok i Old Peoples Home i mange år og kunne derved holde sin 
familie forsørget. Nu er der kun tre personer tilbage i hans familie, 
og han er for syg til at arbejde længere.

LE-156
Mrs. Pema Choedon er født i 1952 i Karpo, Tibet og lever nu i 
Nepal. Da hun var teenager, flygtede hun til Nepal sammen med 
sin mor, og her levede de af at væve tæpper. Hun bor stadig sam-
men med sin mor, men moren, som er over 80 år nu, er syg og har 
brug for dyr medicin og ekstra behandling, så Pemas indtjening 
på salg af tæpper rækker ikke nok.

TC-240
Mrs. Dolma er født i 1935 i Tibet og lever nu i Dharamsala. Hun 
er enke og bor sammen med sin søn og barnebarn. Hun taler ikke 
engelsk, er svagtseende og meget syg. Hun har derfor akut brug 
for daglig støtte og medicin.

TC-139
Mrs. Dechen Palmo er født i 1935 og lever nu i Bylakuppe, Indien. 
Hun bor sammen med sin datters familie, og de er meget fattige. 
Flere af børnebørnene får sponsorstøtte til deres skolegang. De-
res indtægter som farmers er meget små og rækker ikke til mere 
end lige akkurat mad på bordet. Nu er der også brug for penge til 
medicin, og derfor søger de en sponsor til hjælp.

Som sponsor kan du hjælpe en ældre tibetansk flygtning med at få en værdig alderdom. 
Mange ældre tibetanere er efter et hårdt liv ikke i stand til at forsørge sig selv. De er lyk-
kelige for denne ordning, der gør, at de ikke behøver at føle sig som en byrde for deres 
pårørende, men på en værdig måde er sikret en efter omstændighederne tryg alderdom. 
Mange af de ældre står uden pårørende og socialt netværk og har brug for støtte til me-
dicin og andet.

Et sponsorat på en ældre koster 600 kr. i kvartalet, 1.200 kr. halvårligt eller 
2.400 kr. årligt..

Vi gør opmærksom på, at vi hele tiden får nye sponsorater og 
mere info herom kan fås ved at kontakte vores kontor.
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Gavekortet…
Skal du give en gave til et dejligt menneske, som næsten har alt og vil andre det godt?
Så forær ham eller hende et gavekort, som gør godt på flere planer. Tibet Charity har brug for donationer til 
igangværende og nye projekter. Et gavekort vil gøre stor gavn. 

Sådan gør du:

Overfør det beløb, du ønsker, at din gavemodtager skal forære videre til Tibet Charity via MobilePay 
990316. Skriv dit navn og herefter GAVEKORT i emnefeltet.

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

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

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

Eksempler herunder:

Læsebriller kr. 100,-

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

Rabiesvaccination 
af 10 hunde kr. 100,-

Sibila Reventlow interviewer Gunver Juul om 
situationen i Indien, hvor de tibetanske flygt-
ninge står overfor store forandringer i den 
nære fremtid.

- Tibet Charity har hele tiden støttet 
tibetanerne i eksil ud fra deres be-
hov og ønsker. Nu har behovene æn-
dret sig, og derfor må vi følge med 
og flytte vores støtte derhen, hvor 
den gør mest nytte.

Du lyder som, at det bliver et an-
derledes Tibet Charity, vi skal se nu?

- Ja! Vi er begyndt at gentænke Tibet Cha-
rity’s rolle, fordi vi skal følge med udviklingen 
og hele tiden spørge:  Hvilke projekter skal 
vi blive ved med at støtte? Og hvilke nye 
tiltag er der behov for? Samfundet derude 
har ændret sig, så det skal vi hele tiden være 
opmærksomme på. Da vi var derude i sep-
tember sidste år, så vi tydeligt, at tibetanerne 
nu får alle det moderne samfunds problemer. 
Og det betyder, at der er langt flere mentale 
problemer og kriser end tidligere, hvor man 
gik til lamaen og fik råd, som man fulgte uden 
at sætte spørgsmålstegn derved. Nu ser vi 
alle de problemer, som vi kender fra vort eget 
samfund: Generationerne er uenige, ægte-
skaberne går i krise, misbrug vinder frem - og 
der er ingen steder at hente råd. 
Derfor er fokus på at opbygge en viden om 
Mental Health og at uddanne mennesker til 
at rådgive og behandle ubalancer indenfor 
dette område, ligesom vi i sin tid skabte en 
klinik for fysiske lidelser. 
Vores højtbegavede Director, Tsering Thun-
dup, har jo fingeren på pulsen, og han var 
helt med, da jeg forelagde ham vore ideer. 
Vi gik straks i gang med at spørge hinanden: 
- Hvad er det, vi ikke behøver at fortsætte 
med? Hvad er det, der ikke mere er brug for 

at gøre? Og hvad er det nye, der trænger sig 
på?  – dette var han helt med på. Men da 
jeg begyndte at snakke om psykoterapien, 
havde han sine tvivl:
- You will never get the Tibetans to come and 
open up!
Mit svar:  - Dear friend, they are already do-
ing it in the clinic all day long... the Home Nur-
ses will be educated in psychotherapy – and 
people are already telling them everything…
- Home Nurserne skal bare have nogle 
bedre redskaber, så de kan yde rådgivning 
på en mere professionel måde! Så forstod 
han det straks. Director ved godt, tibetan-
erne trænger til rådgivning, han ser mange 
komme på kontoret med problemer, de ikke 
kan løse selv, og som også han har svært 
ved at håndtere.

Så er der jo nok at gå i gang med?

- Ja, masser! Vi mister f.eks. hele tiden per-
sonale, fordi den officielle tibetanske regering 
tilbyder dem sikrere vilkår.  Lige nu gælder 
det Jigme Choeky, vores Head Nurse. Hun 
har altid troet, at hun aldrig ville kunne få en 
officiel stilling, fordi hun har haft Hepatitis B, 
en smitsom virussygdom, som mange har i 
Østen, og som alle er meget bange for, da 
den er årsag til mange dødsfald. Jigme har 
fået den allerbedste behandling, betalt af TC, 
så hun nu er uden for risiko. Nu har Depart-
ment of Health tilbudt hende fast ansættelse 
med den opgave at udvikle et officielt Home 
Nursing projekt i lighed med vores projekt. 
Jeg kan godt forstå, hun siger ja til dem, da 
stillingen i eksilregeringen betyder en større 
sikkerhed for hende end at være i en privat 
organisation som vores. Men dermed mister 
vi igen en værdifuld arbejdskraft. 
At Health Department har oprettet deres 
eget Home Nurse projekt efter vores model, 

Ændringer på vej i 
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Gavekortet…
Skal du give en gave til et dejligt menneske, som næsten har alt og vil andre det godt?
Så forær ham eller hende et gavekort, som gør godt på flere planer. Tibet Charity har brug for donationer til 
igangværende og nye projekter. Et gavekort vil gøre stor gavn. 

Sådan gør du:

Overfør det beløb, du ønsker, at din gavemodtager skal forære videre til Tibet Charity via MobilePay 
990316. Skriv dit navn og herefter GAVEKORT i emnefeltet.

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

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

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

Eksempler herunder:

Læsebriller kr. 100,-

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

Rabiesvaccination 
af 10 hunde kr. 100,-
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fordi de synes, det er så fantastisk, er jo en 
cadeau til os. Aftalen er, at vi skal støtte dem 
heri, således at vores erfaring bliver overført 
og lever videre. Health Department har mulig-
vis set, at de må have en Home Nursing – 
fordi de svage og ældre udgør en stadigt vok-
sende del af befolkningen, der kræver hjælp 
i eget hjem.

Er de svage og de ældre gået hen og 
blevet en større arbejdsopgave for TC, 
end de var før? Hvordan hænger den 
ændring sammen?

Ja, det er sandt, og det er der er flere grunde 
til. Dels kommer der langt færre tibetanske 
flygtninge fra Tibet nu, fordi kineserne holder 
ekstra vagt. Det er simpelthen blevet sværere 
at komme ud af Tibet.  

Er den ændring sket inden for det sid-
ste år?

- Ja, knapt et år, måske. En anden årsag er, 
at flere og flere af de yngre tibetanere og 
folk med små børn er begyndt at immigrere 
til Canada, Australien og New Zealand, der 
tager imod mange tibetanere. Både i eksil-
regeringen, i parlamentet, i ministerierne og 
også hos os i Tibet Charity mærkes det, at 
der er langt færre tibetanere i området nu.
Aldersmæssigt er lokalsamfundet derude 
ved at tippe: der er relativt mange flere ældre, 
svage, syge og folk, der ikke rigtigt kan klare 
sig, i forhold til antallet af arbejdsduelige, 
som kan holde samfundet oppe. 
På det seneste har der ikke været tilmeldte 
studerende til OBE projektet, som ellers var 
vores helt store tilløbsstykke hos unge, der 
endelig fik en chance for at få en højere ud-
dannelse. Nu er der ingen unge, for de er emi-
greret til udlandet. I september oplevede jeg, 
at jeg kunne sidde en hel formiddag i klinikken 
uden at se en eneste patient. Selvfølgelig er 
Home Nurserne hver dag ude hos de gamle 
og syge, så hjemmesygeplejen er der lige så 
meget brug for. Men det er meget begræn-
set, hvad der kommer af forholdsvis raske 
mennesker med akutte problemer.

Hvad er der så brug for, at TC bliver 
ved med?

- Da jeg snakkede med Health Department 
sidste september, var der især to ting, de 
gerne vil, at vi fortsætter med:  At vi arbejder 
sammen med dem om deres Home Nursing 
projekt, fordi det er nyt for dem, og det er os, 
som har erfaringen – og det vil vi selvfølgelig 
meget gerne.
Så vil de gerne, at vi fortsætter med Blodban-
ken. Her reddes liv hver uge, så selvfølgeligt 
fortsætter den. Den kræver også, at vi har 
vores Home Nursing kørende, fordi folk rin-
ger 24/7 om at få blod - vi har jo døgnservice 
på blodbanken.
De ser også gerne, at vi fortsætter med at 
sende Home Nurser med ud på hospitalerne, 
når folk skal indlægges, da Health Depart-
ment ikke har kræfterne til det endnu. Dette 
er en meget vigtig del af arbejdet. Hvis man 
som ældre tibetaner, der kun taler tibetansk, 
ankommer på et hindi hospital, vil man ikke 
ane, hvad der foregår med en, man vil ingen-
ting kunne sige til de forslag, der bliver stil-
let... og man vil højst sandsynligt blive meget 
dårligt passet (bliver jeg nødt til at sige). Det 
er nemlig sådan - for alle indlagte - at der altid 
skal følge en slægtning med, som kan hente 
mad, rede seng, fordele medicinen osv. Det 
har hospitalerne ikke personale til.
Det daglige arbejde på klinikken ser ud til at 
blive mindre krævende, hvilket giver os mu-
lighed for at bruge tid og kræfter på at oplære 
vore egne Home Nurser i psykoterapi og 
counseling. 

Veterinær hospitalet er der stadig meget 
brug for. Det ligger i en bygning for sig, så det 
fortsætter dér som hidtil. Der er ikke andre til 
at løfte den vigtige opgave at holde området 
frit for hundegalskab og sørge for alle gade-
dyrene.

Er der andre nye projekter i kikkerten?

- Der er hårdt brug for flere børnehavepladser 
til tibetanske babyer og små børn af enlige 
tibetanske mødre. For at disse kvinder kan 
blive selvhjulpne og enten tage uddannelse 
eller få et job, bliver vi nødt til at hjælpe dem 
med at få passet deres børn.

Er der kommet flere enlige forældre?

- Ja, mange! Der er mange flere enlige mødre, 
fordi mange mænd rejser til udlandet for at få 
et job, oftest med den tanke, at de skal have 
familien ud senere. Så møder de en ny og 
skaber en ny familie i udlandet, hvorpå den 
tibetanske kone sidder tilbage med 2 eller 3 
børn. Det udgør et stigende socialt og per-
sonligt problem.
Vi var faktisk i gang med at undersøge, om 
vi vil kunne lave børnehave og vuggestue i 
nogle af de lokaler, der er blevet ledige pga. 
mindre undervisning. Det er klart, at det vil 
kræve nye sanitære forhold. Muligheden for 
at udnytte en etage i TC huset undersøges 
stadig. Vi har også undersøgt, om der er et 
andet sted, som er bedre indrettet til børne-
have og vuggestue.

Du nævner både vuggestue og børne-
have?

- Ja, der er så få vuggestue- og børnehave- 
pladser i området, at kvinderne står i kø så 
længe, at vuggestuebørnene når at blive 
børnehavebørn, før der kommer en plads. Vi 
skal undersøge behovet grundigere, så snart 
vi kan komme derud igen. Og her er jo også 
brug for psykoterapeutisk støtte, for det er 
vanskeligt både følelsesmæssigt og konkret 
at være forladt af ægtefællen i et samfund, 
hvor familiestrukturen anses for at være den 
eneste rigtige måde at indrette sig på.

Som du kan høre, er der alle steder brug for 
rådgivning. Da vi begyndte at stikke fingrene 
ned i hele det emotionelle og følelsesmæs-
sige klima... så skal jeg love for, at en meget 
stor bikube begyndte at summe. De psykolo-
giske problemer er et område, som man ikke 
har været opmærksom på. I det ret statiske 
samfund i Tibet – fik man, som tidligere nævnt, 
gode buddhistiske råd af lamaen, og det har 
fungeret ganske udmærket både i Tibet og 
så længe de flygtede tibetanere alle sammen 
kom fra Tibet og fortsatte med at være en 
del af den samme kultur. Men lokalsamfun-
det er anderledes nu. I Dharamsala bor nu 2 
generationer, som er født udenfor Tibet, og 
den ene generation er blevet voksen og har 

selv fået børn, som er under indflydelse fra 
både en moderne indisk kultur og en impor-
teret vesterlandsk kultur. De kan selvfølgeligt 
også godt gå til lamaen. Men tit rækker dette 
ikke, fordi de problemer, de har, ligger uden-
for lamaens viden og erfaringsområde. Dette 
truer med at splitte generationerne og fami-
lierne på en hidtil ukendt måde. Selvfølgeligt 
har man oplevet uenigheder i Tibet, men 
man gjorde som forældrene befalede eller 
rådede. Det var et statisk samfund, hvor den 
efterfølgende generation overtog smedjen, 
gården eller forretningen, og livsvilkårene 
var de samme. Men nu er livsvilkårene jo helt 
anderledes – børnene bliver noget andet 
end forældrene, får en anden uddannelse 
– og mener noget andet. Da vi var derude 
i september, opdagede vi i den grad, at den 
unge og mellemgenerationen er klemte. De 
opdrages stadig til at ”gøre som forældrene 
siger eller ønsker”... men samtidigt stritter 
alt i dem, fordi deres liv er anderledes og 
kræver, at de handler anderledes for at klare 
sig. Det er et mega problem, fordi det skaber 
stor sorg og frustration hos alle generationer, 
og der er kun få muligheder for at søge støtte 
og rådgivning. Jeg sad og snakkede med en 
veluddannet kvinde i 30erne, som fortalte, at 
hendes familie, og ikke kun hendes forældre, 
men også hendes brødre, ville bestemme, 
hvem hun skulle komme sammen med og 
hvem, det var passende at gifte sig med.

Er det almindeligt?

- Ja, og der er ikke noget underligt i det! Men 
denne unge kvinde har altså ben i næsen, er 
veluddannet og selvforsørgende som lærer-
inde og underviser. En begavet, køn, sød og 
kvik kvinde i 30erne... og hun fortalte mig, 
hvor svært det var for hende, og at det måske 
også var derfor, hun ikke var blevet gift end-
nu. De mænd, familien havde fundet, syntes 
hun ikke om! Man har lov til at sige Nej! Så 
vidt er det dog kommet, men man har ikke lov 
at vælge selv!
Jeg fik en fornemmelse af, at hendes familie 
var rimeligt velstående blandt tibetanerne, 
så de havde en standard at leve op til, ellers 
kunne det gå ud over familiens ære. Børn vil 
frem for alt ikke skuffe forældrene!
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Jeg var meget varsom, så jeg sad længe og 
hørte på hende.
Pludselig sagde hun, - hvordan er det i 
Danmark? Det var jo en fin indledning til at 
fortælle, at folk ville ryste på hovedet, hvis 
nogen mente, at familien skulle bestemme, 
hvem de skulle giftes med!  - Nå, sagde hun, 
- hvad så, hvis det er nogen, familien ikke 
kunne lide? Jeg svarede, at så kunne der 
godt komme problemer – nogen ville slå sig 
i tøjret, og det ville måske betyde, at man i 
perioder ikke sås eller lignende. Men de unge 
mennesker vælger altså, hvem de vil giftes 
med hos os, og så må forældrene jo take it or 
leave it! På et tidspunkt, da vi havde snakket 
3. gang om det, sagde jeg til hende:
- Ved, du hvad? Du er jo et selvstændigt men-
neske og du har selv taget din uddannelse 
- du tjener dine penge – du er et selvforsør-
gende, moderne menneske. Tibetanerne er jo 
også kommet ud i verden for at flytte sig! I er 
jo ikke i Tibet mere. I er jo både kommet ud 
for at lære os noget og for at lære noget af 
os, ikke?
Ja, det kunne hun godt se…!
- Så hvad med at sige til dine forældre, at du 
er rigtigt glad for deres omsorg, og at du ved, 
at deres anstrengelser for at finde en god 
mand bunder i, at de vil dig det bedste. Lad 
være med at lave modstand på det. De gør 
det, fordi de mener, det er det bedste. Det 
fortæller du dem, at du godt ved, og at du 
værdsætter det og er taknemmelig for deres 
omsorg. Men nu har du altså den alder, hvor 
du gerne selv vil finde den person, du skal 
dele dit liv med! Prøv så at se, hvordan de 
tager det, og sig til dine brødre, at de skal 
holde fingrene væk, for hvad har de med det 
at gøre?
Så blev hun helt ivrig: - kan jeg sige det til 
mine brødre?”
- Ja,” sagde jeg, - de er jo samme generation 
som du, så hvorfor skal de bestemme over 
dig?
- Det er fordi, de er drenge, sagde hun. - Ja, 
and so what? Har du lagt mærke til, sagde 
jeg til hende, - at alle mænd faktisk er født af 
en kvinde?
Den var hun ved at dø af grin over.
Som sagt, så gjort. Hun talte med brødrene 
og med forældrene, som til hendes store 

overraskelse blot sagde: - Okay!
Så sagde jeg til hende: - Der kan du se! Hvis 
man selv har mod til at tone rent flag, så er 
der så meget energi – at udsagnet kommer 
igennem. - Hun var helt overrasket. 
Hele dette område er delikat, og der vil være 
nogle familier, hvor det her beskrevne slet 
ikke vil gå.

Du fremhæver dette som et eksempel 
på, hvordan psykoterapi kan bidrage 
på en ideel god måde, ikke?
  
- Der vil være hårdt brug for vore Home Nurs-
er, når de bliver uddannet dertil. Hvis du vidste 
hvad jeg ser i generationen, der er fra 45-55 
år, og som har deres gamle forældre boende. 
Disse gamle forældre gør helvede hedt for 
dem! Og der kan ikke siges nej. De voksne 
børn tør ikke sige nej, for det vil samfundet 
ikke billige. Det er ved at ødelægge ægteska-
berne, at den enes gamle forældre bor der, 
for man kan ikke sige nej at forsørge og sørge 
for sine gamle forældre. I klinikken modtager 
vi både mænd og kvinder, som græder over 
den situation, og siger, at de ikke ved, hvad 
de skal gøre. - Min mand er ved at blive van-
vittig! Eller: - Min kone sidder og græder 
hver  dag over  den måde de behand- 
ler hende på, og jeg ved ikke, hvad jeg skal 
gøre, for det er jo mine forældre. Samtidigt 
lider min ægtefælle, og hvad skal jeg dog…? 
Det er sådan en kattepine! Vi bliver nødt til at 
give Home Nurserne nogle redskaber til en 
god og positiv rådgivning.

Og til at sætte grænser også, ikke?

- Jo, vi må hjælpe disse mennesker til at se, 
at det er i orden at sætte grænser. Deres pro-
blem er jo, at de tror, det ikke er i orden. De 
tror, de begår noget meget, meget, meget 
slemt, hvis de ikke bliver ved med at følge tra-
ditionen. Det er helt nyt og meget mærkeligt 
for dem at høre, det ikke er acceptabelt, at 
deres forældre laver helvede hedt for fami-
lien. Hele det tibetanske samfund er i opbrud 
nu og dermed også traditionerne og livs-
vilkårene. Derfor skal de have hjælp til denne 
meget svære overgang. Og den fine Mental 
Health Officer Ngawang gav os ret i, at det 
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er det største nuværende problem i sam-
fundet. Så jeg ser, at vores opgave derude 
bliver anderledes nu. Vi må tage denne nye 
udfordring op!

Jeg synes, det lyder virkeligt, virkeligt 
spændende, at TC kan komme ind med 
sådan en psykoterapeutisk vinkel. Det 
nye er, det vi vitterligt bidrager med 
noget fra vores kultur – nemlig at det 
er helt i orden at vælge sin egen måde 
at være på, når man er en ny genera-
tion?

- Det er HELT NYT for dem!! Her skal man 
virkeligt træde varsomt, fordi man træder 
ind i et minefelt…. og vi må forstå, at det er 
meget svært for dem.

Dér tænker jeg, at vi kommer med no-
get banebrydende? Det gør indtryk på 
mig, hvad du siger - af flere grunde. Da 
TC startede, var det åbenlyst økono-
miske midler og medfølelse, vi skulle 
bidrage med, og som gjorde en meget 
stor forskel derude. Nu fortæller du, at 
noget, der er langt mere selvfølgeligt 
for os, kan gøre en lige så stor forskel 
for dem!? Noget som er lige så bane-

brydende, som de midler TC oprindel-
igt kom med, da vi startede TC?

- Ja! Og er lige så nødvendigt.
Men lige nu er alting på pause, indtil verden 
åbner op igen. Den danske psykolog Lise 
Wiemann, som skal stå for uddannelsen, 
var så småt begyndt over Skype at under-
vise den lille gruppe af Home Nurser og 
deltagere fra Health Department, heriblandt 
Mental Health Officer Ngawang, men lige 
nu kan man ikke mødes i Indien. Vi benytter 
derfor tiden herhjemme til at planlægge, så 
vi er parat, når Indien åbner op, og vi igen 
kan tage derud og starte undervisningen op. 
Tanken er, at vi, Lise og jeg, tager derud 2 
x årligt for at holde kurser og køre øvelser, 
og at der i mellemtiden undervises via Skype 
og udveksles opgaver. Som vi ser det nu, er 
planen, at uddannelsen skal foregå over 3 
år, men alting kan jo ændres efter behov og 
omstændigheder. Selv om vi arbejder gratis 
og selv betaler vore rejser derud, vil der jo 
komme udgifter til undervisningsmaterialer, 
computer udstyr o.a. – så der skal søges 
støtte både privat og offentligt. 
Jeg lover at holde vore medlemmer under-
rettet om forløbet – her i bladet og på vores 
hjemmeside. 
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Et år er gået, og vi fortsætter med at hjælpe 
trængende og forbedre forholdene i vores 
samfund med den sædvanlige omhu og rene 
hjerter og med den venlige støtte fra vores 
donorer i Danmark.

Det sidste år har vi haft problemer med vores 
tilladelse til at modtage midler fra udlandet 
under den såkaldte Foreign Contribution 
Regulation Act (FCRA). Tilladelserne skal 
fornyes hvert 5. år. Vores tilladelse udløb sid-
ste sommer, og det har taget ekstremt lang 
tid at få den fornyet på trods af, at vi ansøgte 
om fornyelse 10 måneder før den gamle til-
ladelse udløb. En ny regel indført 6 uger før 
vores tilladelse udløb gjorde, at vores bank-
konto blev spærret, så vi hverken kunne 
trække penge ud eller sætte penge ind på 
kontoen. Det har været en stor udfordring 
for os at holde vores vigtige sociale arbejde 
kørende uden nogle midler at drive det for. 
Mod alle odds måtte vi prøve forskellige mu-
ligheder for at holde aktiviteterne i gang.

Mens vi kæmpede under et voldsomt pres, 
så vi frem til bedre tider i det nye år, men 
så kom Covid-19 med nedlukning af hele 
samfundet i flere måneder. Mange blev på-
virket økonomisk af den indiske regerings 
beslutning om nedlukning. Skønt vi forstod 
nødvendigheden af at holde borgerne fri af 
denne dødelige virus, var vi mere bekymrede 
for de mennesker og dyr, der er afhængige 
af os, end Corona-virussen og vores FCRA-
problem. Vi blev mere og mere frustrerede 
over, at vi ikke kunne hjælpe samfundet, fordi 
vores midler var båndlagt. Vi kunne ikke bare 
ignorere gadehundene, som var overladt til 
sig selv, uden foder og medicin mod deres 
daglige skrammer og sygdomme. Lokale 
leverandører, hoteller, restauranter og 
grønthandlere var lukket, og folk praktisere-
de social afstand ved at blive inden døre. 
Men hundene var efterladt på gaderne uden 
nogen til at tage sig af dem. Så vi besluttede 

at fortsætte vores dyreklinik, selv om samfun-
det var lukket.

Vores hjemmesygeplejersker løb også en 
stor risiko ved at blive ved med at besøge de 
gamle og sikre, at de ikke havde problemer. 
Det tærede på vores medicinbeholdning, og 
vi havde ingen midler at købe medicin og an-
dre fornødenheder for. Det var en vanskelig 
tid, men vi fortsatte med at håbe. Vores ven-
ner, vores danske kollegaer i Tibet Charity 
DK og støtter hjalp os, så godt de kunne. Vi 
skar alle unødvendige udgifter væk, og med-
arbejderne gik ned på halv løn. Vi under-
søgte muligheden for at optage et lån og for 
finansiel støtte fra lokalsamfundet. Det var en 
vanskelig tid.

Og så, som en solstråle der slipper igennem 
mørke skyer, blev vi reddet ved meddelel-
sen om, at vores FCRA-tilladelse var blevet 
fornyet. Det føltes som om et livredningssys-
tem var blevet bragt i orden igen, og vi blev 
reddet fra alle vores problemer og bekym-
ringer. Det første vi gjorde, var at udbetale 
alle de sponsorpenge, vi ikke havde kunnet 
udbetale i mange måneder. Jeg besøgte per-
sonligt alle vores ældre for at tjekke, om der 
var andet, de manglede.

Med vores egne aktiviteter tilbage på sporet 
ydede vi også støtte til det lokale samfund 
for at vise vores solidaritet med det i denne 
kritiske periode. Vores indsats er blevet 
særdeles værdsat af de lokale myndigheder 
og folk i området.

Vi takker alle Tibet Charity’s venner for deres 
støtte i denne økonomisk og følelsesmæssigt 
svære periode. Det var deres støtte og tro 
på os der gjorde, at vi kunne overleve tide-
vandsbølgen. Vi har ikke ord for at udtrykke 
vores taknemmelighed overfor vores venner 
og støtter.

Tibet Charity Indien i 
Corona nedlukningsfasen

Af Tsering Thundup
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Vi er på besøg i Tibetan Children’s Village i 
det nordlige Indien. Tre drenge på 19 år er 
rejst fra Danmark med en taske fuld af fod-
boldtrøjer, legetøj og andre dejlige ting, et 
ønske om at undervise i engelsk og overskud 
til at bidrage med en god oplevelse til børn, 
som trænger til det. Taskerne bliver afleveret 
på skolens kontor og kan deles ud senere. 
Nu skal der først spilles med bold. Der går 
nøjagtig 8 sekunder, fra de store drenge er 
ankommet til den ellers så tomme basketball 
bane midt i skolens store gård - til en bas-
ketball kamp er i gang. – Dunk, dunk! og et 
skud mod kurven, – POINT! Som et trylleslag 
er 25 tibetanske drenge i alderen 5-13 år i 
gang med at erobre bolden, og en spæn-
dende kamp er på forunderlig vis sat i spil. 
Det er legens sprog, der taler. Alle bidrager 
fælles til kampen - alder, nationalitet, højde el-
ler religion har inden betydning. Der heppes, 
kæmpes og grines i nuet, og alle har det sjovt.

Jeg forlader dem sammen med resten af de-
legationen og føres ned mod et stille område 
i udkanten af skolens mange bygninger. The 
Danish House står der på en dør – huset er 
opkaldt efter alle de danske sponsorer, og 
vejen derhen fører gennem fine små urteha-
ver, som TCV børnene tuller rundt i og passer 
flittigt. Alt har en fast plads i haverne, og der 
er styr på hver eneste afgrøde, som vokser 
frodigt i den milde og fugtige formiddagsluft. 
Jeg standser lidt fra en gruppe børn, som på 
afstand synes at danse en mærkelig dans, 
men som jeg nærmer mig, kan jeg se, at 
deres stampen rundt har et formål. De maser 

mælkekartoner flade efter først at have skyllet 
dem forsvarligt for så at lægge dem flade i 
størrelsesorden i gamle træreoler. 

En tibetansk lærerinde byder os indenfor. - Re-
cycling makes me so happy… udbryder hun 
og tager min hånd og trækker mig omsorgs-
fuldt gennem hendes kontor og ind i et bibli-
otek. Eller som hun kalder rummet – A joyful 
place for creativity! Jeg kan kun give hende 
ret. Overalt er der dejlige citater, udklip, spil, 
bøger, papir, penne og skønne områder med 
skamler, puder og tæpper. En lille pige har 
søgt i ly fra dagen tæt på lærerindens skrive-
bord og er nu dybt begravet i en bog. – Vi 
kan lave alt ud af skrald, fortsætter lærerinden, 
som for øvrigt hedder Mrs. Pelmo. Hun viser 
os en stabel gamle VHS-bånd, som tydeligt 
har været en del af en meget større stabel 
for nyligt. – Dem bruger vi til at lave skamler 
til de små af. Vi samler dem i kuber og taper 
dem sammen for derefter at beklæde dem 
med mælkekartonerne, som jo på deres in-
derside har et lag plast. Således kan vi holde 
skamlerne vandtætte og rengøre dem jævn-
ligt. Hun fortsætter og hiver ting ned fra reo-
ler, skabe og hylder, som hun og børnene har 
lavet. Vi er målløse over den kreativitet, som 
foregår i dette skønne lokale. Alt kan virkelig 
genbruges og bruges til puslespil, mapper, 
legetøj og undervisningsbrikker med ord. I In-
dien er de nødt til at genbruge, forklarer hun, 
for ikke at drukne i affald. – Det kommer ikke 
til at ske her, for vi finder altid nye formål med 
de ting, vi forbruger, tilføjer hun.

Tibetan Children’s Village 
– et besøg man aldrig glemmer!

Tibet Charity Danmark samarbejder med Tibetan Children’s Village (TCV) og arbejder 
hvert år for at skaffe økonomisk støtte via sponsorer fra Skandinavien til de mange 
børn og lærere, som lever på stedet. Herved kan børnene sikres en sund hverdag og 
grundig uddannelse. I øjeblikket går der omkring 900 børn på skolen, mange af dem 
er forældreløse eller har forældre, som er fattige, og som bor langt væk. Alle børnene 
har en skæbne, der vidner om, at dette sted er deres redning. Tibet Charity bidrager 
via sponsorater til mere end 40 børn og støtter desuden adskillige projekter på skolen.

Af Maria Vishof

Gennem vinduet fra lokalerne ser jeg, at 
basketball langt om længe er udskiftet med 
bordtennis. Nogle større drenge har søgt 
udfordringen hos de 3 danske drenge. Der 
spilles med klipklappere, skolebøger og 
gamle stykker træ som bat. Det er alvor lige 
nu – det er Danmark mod Tibet. I baggrunden 
ses bjergene, som danner en næsten over-
naturlig ramme om legene. Vejret er smukt 
og fredeligt.

Jeg fører blikket indenfor igen og spørger 
lærerinden, om jeg må tage nogle billeder til 
en artikel. Der er så meget, vi kan lære af jer 
siger jeg ivrigt, imens jeg zoomer ind på de 
mange fine ideer. Den lille pige siger også et 
genert – JA, til at blive fotograferet, og læren 
bekræfter med et kompetent og omsorgs-
fuldt ok.

På vej ud gennem det lille kontor standser 

jeg og bliver stille, som var det et alter, jeg 
står foran. Her bliver vi alle stående et øje-
blik. Væggen over lærerindens skrivebord er 
flittigt dekoreret med citater, og vi dvæler i 
lærerindens, H.H. Dalai Lama og andres vis-
domsord.

Vi fortsætter videre gennem de små, fine og 
velholdte gader mellem undervisningsbyg-
ningerne og slår nu en smutvej gennem en 
baggård. Der tysses venligt på os af en ung 
lærer.  – Børnene har matematikprøve, smiler 
han. Vi står ved stengærdet ind til den lille 
gård. Børnene sidder roligt og koncentreret 
rundt omkring på jorden, og mellem dem lig-
ger de herreløse hunde og hviler i middags-
solen. Det er den mest idylliske matema-
tikprøve, jeg til tider har set. Vi tripper på 
listesko forbi børnene, og kun en enkelt hund 
løfter et øje for at kigge efter os.

(FOTO af væg)
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På en husmur ind til sovesalene møder jeg 
igen visdomsord. Jeg kender godt belærin-
gen og smiler. Han er hos dem alle steder 
den store, rare lama. Det er tydeligt at se 
deres tilknytning til Den tibetanske Buddhis-
mes ’love and compassion’, og de er uden 
tvivl alle hjertebørn hos H.H. Dalai Lama og 
hans familie. De gavmilde sponsorer er at 
finde fra hele verden og personligheder som 
Richard Gere, Pierce Brosnan, Melissa og 
Harrison Ford, Nancy Pelosi, Alice Walker og 
Richard Moore mfl. har besøgt TCV og flere 
af dem støtter også økonomisk. 

Et andet kendetegn ved stedet - foruden 
roen, renligheden, kærligheden, medfølelsen 
og glæden for livet - er hundene. De lister ual-
mindeligt fredfyldt og artigt rundt, og børnene 
synes at føle sig meget trygge i deres nærvær. 
Det er meget rørende.

De danske drenge er stadig optaget af leg, 
sport og sjov med børn og hunde. Mange af 
de større børn taler fint engelsk, og de danske 
drenge fortæller ivrigt om Danmark langt væk 
derfra. Om den verden de kommer fra, og der 
lyttes med store ører og kigges nysgerrigt på 
drengenes mobiltelefoner, når Danmark skal 
findes på det store verdenskort på den lille 
skærm. - Det er et meget lille, lille land, og vi 
har rejst mange kilometer hertil, forklarer de, 

men det går lige så langsomt op for alle, at 
vi egentlig ikke er så forskellige og langt fra 
hinanden, når det kommer til stykket. Sport 
og hunde er i hvert fald brobygning og ønsket 
om, at verden ikke skal drukne i affald, ligger 
også de danske drenge meget på sinde.

Flere af lærerne, som vi møder i TCV, var selv 
børn engang her, og nu giver de tilbage ved 
at undervise og passe på de børn, der er her 
nu. En rørende cyklus, som er stærkt ken-
detegnende ved tibetanernes kultur. Mrs. 
Tenzin Pelmo har også gået på skolen, da 
hun var barn og dermed sluttes ringen smukt.

Medfølelsen og kærligheden til alle levende 
væsner og ønsket om at andre må have det 
godt er tydelig at se hos tibetanerne, og un-
der vingen af H.H. Dalai Lama og hans familie 
og ansatte er de trygge.

Dagen slutter med en velfortjent fodbold-
kamp. De helt store gymnasieelever har 
endelig fri og tager udfordringen fra de tre 
danske drenge op. Der spilles på den store 
festplads under den høje eftermiddagssol og 
tung varme, men det er kun tilskuerne, som 
bemærker det. De unge har en venskabsfest 
og udveksler teknikker og fodboldidoler med 
hinanden.
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Anton, William og Christoffer var med som undervisere 
i engelsk på skolen for munke og i Tibetan Children 
Village, og de hjalp til flere dage på dyrehospitalet.
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De tibetanske flygtninge i Indien og Nepal 
lever uden offentlig støtte i tilfælde af social 
nød og sygdom.  De må selv klare alle de ud-
fordringer, der følger med at leve som flygt-
ninge i et fremmed land. 
Derfor har Tibet Charity uddannet et hold 
hjemmesygeplejersker, der hver dag drager 
ud til syge, handicappede og enlige ældre 
for at udføre både husarbejde, købe ind, 
forbinde sår, sørge for medicin og ikke mindst 
give trøst og lindring fysisk og psykisk. Disse 
Home Nurses udgør ifølge mange tibetanere 
den bedste daglige støtte i samfundet, fordi 
de altid er rede til at løse problemer for dem, 
der ikke selv magter hverdagen. Herudover 
er der hver eftermiddag en åben og gratis 
klinik for alle i området, såvel tibetanere som 
indere, og der holdes jævnligt foredrag om 
kost, spædbørnspleje, graviditet, hygiejne og 
truende sygdomme som rabies og hepatitis B.

Det er vitalt for det tibetanske flygtninge-
samfund, at vi kan fortsætte dette arbe-
jde, og vi søger derfor sponsorater til vore 
hjemmesygeplejersker.  Den månedlige løn 
er ca. 1.200,- kr. inkl. pensionsbidrag og hus-
leje tilskud.  Der må påregnes et lille dyrtid-

stillæg hvert år på ca. 15 kr. om måneden. 
Der kan tegnes enten et helt sponsorat, eller 
1/2 (600,- kr. mdl.) eller 1/3 (400,- kr. mdl.) 
på en hjemmesygeplejerske. Hele beløbet 
går ubeskåret til projektet, idet alt arbejde i 
organisationen er frivilligt. Endvidere er alle 
bidrag skattefradragsberettigede. For at 
kunne administrere dette, beder vi om, at 
man som sponsor også er medlem af Tibet 
Charity.  
Medlemskontingent:  kr. 350,-/årligt.
Sponsoraterne er personlige, således at 
sponsor kan vælge at have forbindelse med 
den pågældende hjemmesygeplejerske i 
form af breve og mails samt direkte kontakt, 
dersom sponsor besøger Indien. 

Ønsker du at støtte en hjemmesygeplejerske 
og vil du vide mere om Tibet Charity’s arbejde:     
www.tibetcharity.dk  og  www.tibetcharity.in 

Henvendelse om tegning af sponsorat:  
Tibet Charity, Sandbyvej 5, 2730 Herlev  
mail@tibetcharity.dk  tlf. 2240 7230 

Yderligere oplysninger fås hos Koordinator 
for sponsorsager:  Jette Hoffmeyer

Støt en hjemmesygeplejerske 
(Home Nurse) sammen med 
Tibet Charity Indien!

Det er tidlig morgen, og Home 
Nurserne er på vej på dagens 
opgaver. Med sig i de kommende 
dage har de den danske læge 
Louise Bjørn Hedegaard.
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forbinde sår, sørge for medicin og ikke mindst 
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den bedste daglige støtte i samfundet, fordi 
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indere, og der holdes jævnligt foredrag om 
kost, spædbørnspleje, graviditet, hygiejne og 
truende sygdomme som rabies og hepatitis B.
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samfund, at vi kan fortsætte dette arbe-
jde, og vi søger derfor sponsorater til vore 
hjemmesygeplejersker.  Den månedlige løn 
er ca. 1.200,- kr. inkl. pensionsbidrag og hus-
leje tilskud.  Der må påregnes et lille dyrtid-

stillæg hvert år på ca. 15 kr. om måneden. 
Der kan tegnes enten et helt sponsorat, eller 
1/2 (600,- kr. mdl.) eller 1/3 (400,- kr. mdl.) 
på en hjemmesygeplejerske. Hele beløbet 
går ubeskåret til projektet, idet alt arbejde i 
organisationen er frivilligt. Endvidere er alle 
bidrag skattefradragsberettigede. For at 
kunne administrere dette, beder vi om, at 
man som sponsor også er medlem af Tibet 
Charity.  
Medlemskontingent:  kr. 350,-/årligt.
Sponsoraterne er personlige, således at 
sponsor kan vælge at have forbindelse med 
den pågældende hjemmesygeplejerske i 
form af breve og mails samt direkte kontakt, 
dersom sponsor besøger Indien. 

Ønsker du at støtte en hjemmesygeplejerske 
og vil du vide mere om Tibet Charity’s arbejde:     
www.tibetcharity.dk  og  www.tibetcharity.in 

Henvendelse om tegning af sponsorat:  
Tibet Charity, Sandbyvej 5, 2730 Herlev  
mail@tibetcharity.dk  tlf. 2240 7230 

Yderligere oplysninger fås hos Koordinator 
for sponsorsager:  Jette Hoffmeyer

Støt en hjemmesygeplejerske 
(Home Nurse) sammen med 
Tibet Charity Indien!

Det er tidlig morgen, og Home 
Nurserne er på vej på dagens 
opgaver. Med sig i de kommende 
dage har de den danske læge 
Louise Bjørn Hedegaard.
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Værd at vide om 
Tibet Charity
Tibet Charity 
c/o Jette Hoffmeyer, 
Sandbyvej 5, 2730 Herlev

Telefon: 22 40 72 30
e-mail: mail@tibetcharity.dk

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

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

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

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

MobilePay
990316

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

Hjemmeside: www.tibetcharity.dk
Facebook: 
www.facebook.com/tibetcharitydanmark

Tibet Charity Medlemsblad nr. 62
Redaktion: Casper Jakobsen 
og Maria Vishof 
Layout: Gitte Gammelgaard
Tryk: Lasertryk
Forside foto: Marianne Holdt
Bagside foto: Maria Vishof

Revision: KV Revision, telefon 4921 4800 
/ 4921 4805 / mail: post@kv-revision.dk

Hjemmesiden: 
www.tibetcharity.dk

Telefon: 
Ring til os på telefon 2240 7230

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

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

Virksomheder og foreninger: Kr. 500,-

Gaver og sponsorbidrag
Gaver og sponsorbidrag er fradragsberet-
tigede efter ligningslovens § 8A og 12.

Fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m.
Du får fradrag for gaver til velgørende for-
eninger, fonde, stiftelser, institutioner og re-
ligiøse samfund, der er godkendt af SKAT. Ti-
bet Charity er en forening, der er godkendt af 
SKAT.

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

Betalingsservice
Se www.tibetcharity.dk

MobilePay 990316
Som noget nyt kan du donere beløb til Tibet 
Charity ved at bruge MobilePay.

Med MobilePay kan der maksimalt overføres kr. 
2.000,- pr. dag.

For at Tibet Charity kan indberette din indbeta-
ling til SKAT, er det vigtigt, at du i meddelelses-
feltet noterer dit CPR-nummer og dit navn, så 
du automatisk får fradraget på din selvangiv-
else.

Sådan støtter du
Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det på følgende måder:
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I september sidste år gik et mangeårigt 
medlem af Tibet Charity bort. Nils var en hyp-
pig gæst ved vore arrangementer og en ivrig 
deltager i Lakha Lama’s grupperejser til Ne-
pal. Til vores overraskelse fik vi ved årsskiftet 
at vide, at Nils havde oprettet testamente 
med TC som enearving til bl.a. et sommerhus 
på Sjællands Odde, flere musikinstrumenter 
og en stor samling tibetansk buddhistisk lit-
teratur, der klart vidner om en dyb interesse 
for filosofi, psykologi og kunst. Vi vil gøre 
vores bedste for at uddele disse gaver til 
mennesker, der har støttet TC, og som kan 
have nytte og glæde af dem. Flere af bøgerne 

er doneret til biblioteket i Øsal Ling i Århus. 
Sommerhuset er et lille hus fyldt med gode 
energier på et smukt sted nær ved en dejlig 
badestrand. Det blev hurtigt solgt og endda 
til overbud og det samme med citaren, som 
nu også får ny ejer. Vi efterlyser stadig men-
nesker, der har lyst til at købe en smuk trom-
pet, så Nils’ instrumenter igen kan glæde 
musikelskere. Alle indtægter fra den arv, som 
Nils har efterladt os, vil naturligvis blive an-
vendt til vore projekter i de tibetanske settle-
ments i Nepal og Indien.

Stor tak til Nils

42 43

Tibet Charity søger FRIVILLIGE. Vi søger 
blandt andet en skribent og en redaktionel 
medhjælper til vores magasin, facebook og 
website.
Tibet Charity er en ikke-politisk og velgørende 
forening, som blev stiftet i 1997. Foreningen 
har til formål at støtte bevarelsen af den tibe-
tanske kultur og det tibetanske folk gennem 
humanitære projekter og kulturelle arrange-
menter. Foreningen arbejder for at fremme 
de tibetanske kulturværdier som medfølelse, 
ikke vold, etik og global bæredygtighed.
Bestyrelsen og alle frivillige arbejder ulønnet, 
og alle sponsorater og bidrag går ubeskåret 
til projekterne i de tibetanske bosættelser i 
Indien og Nepal.

Projekterne dækker over:
- Sundhed, miljø og dyrevelfærd
- Social velfærd, ældrepleje og ungdomsud-    
  dannelse 
- Bæredygtig og lokal erhvervsfremmende

Ved udgangen af 2019 havde vi ca. 1.100 
medlemmer, hvoraf ca. 100 var fordelt på 
Sverige og Norge.
Vi udgiver et dansk medlemsmagasin en til to 
gange om året.

Dine opgaver
Vi forestiller os, at dine opgaver primært 
består i indsamling af artikler og historier 
(evt. billeder), interviews samt udarbejdelse 
af artikler til magasinet i samarbejde med 
vores eksisterende redaktion, som er under-
tegnede, en freelance skribent og en frivillig 
grafiker samt med bestyrelsen og ledelsen i 
Indien og Nepal.
Samtidig leder vi efter en erfaren freelancer 
til at opgradere anvendelsen af sociale me-
dier samt hjemmesiden.
Hvis du føler dig inspireret af ovenstående og 
har lyst til at høre nærmere, glæder vi os til at 
høre fra dig, så vi kan fortælle lidt mere om 
foreningen samt høre om dig og dine tanker 
i forbindelse med dette opslag. Vi holder ca. 
4 møder om året, og du kan regne med om-
kring 10 timers frivilligt arbejde om måneden.
Du kan finde mere information på: www.tibet-
charity.dk og www.tibetcharity.in samt face-
book: www.facebook.com/tibetcharitydan-
mark og www.facebook.com/tibetcharity
Vi glæder os til at høre fra dig.

De bedste hilsner
Maria Vishof Redaktionel koordinator
Kontakt os på kontakt@vishof.dk

Har du lyst til at praktisere hjertevarm kommunikation?
Er du interesseret i tibetansk kultur og filosofi? Kunne 
du tænke dig at hjælpe udsatte unge, ældre, dyr og syge 
tibetanere i eksil?

Skribent til Tibet Charity Magasin
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