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Ook in het jaar 2019 hebben we ons werk binnen de Ama Youdon Foundation kunnen voortzetten. Zoals we
in vorige jaarverslagen al aangaven is dit mogelijk geweest dankzij een legaat van Mevr. Liesbeth Steneker en
een aantal donateurs, die maandelijks een bijdrage overmaken naar onze Stichting.
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!
In het jaar 2019 ondersteunden wij de volgende ‘grannies’ in en rondom Dekyiling, bij Dehra Dun.
Ms. Choenyi Palden (geb. 1922), Dekyiling
Ms. Tsering Wangmo (1929), Dekyiling
Ms. Ashu Tenzin (1937), Dekyiling
Ms. Tsamcho Dolma (1932), Mussoorie
Ms. Tsewang Dolma (1945), Dekyiling
Ms. Dechen Youdon (1923), Mussoorie
Ms. Kelsang Choden (1940), Clementown
Mr. Lobsang Chhophel (1934), Dekyiling
Mr. Sonam Nyendak (1049), Clementown
Mr. Kalsag ((1938), Rajpur
Mr. Legden (1940), Rajpur
Mr. Sonam Tsenphel (1950), Drikung
Mr. (monk) Jampa Wangchuk (1931). Drikung
Een korte biografie van deze mensen kunt u elders op deze website lezen.
Drie van onze ouderen zijn in dit jaar overleden, t.w. Ms. Tsering Wangmo,
Ms. Dechen Youdon, Mr. (monk) Jampa Wangchuk.
Alle rituelen rond en na het sterven, zoals die gebruikelijk zijn in de Tibetaanse cultuur, konden naar behoren
vervuld worden. Om de kosten daarvoor te dekken heeft de Ama Youdon Foundation daar een speciaal
fonds voor gereserveerd. Dit hoefde niet bij elk overlijden aangesproken te worden omdat een aantal
ouderen tijdens hun leven daarvoor geld opzij hadden gezet.
Ook buren sprongen bij om een deel van de kosten te dekken. Kosten voor het uitnodigen van monniken om
in het huis van de overledene te bidden en een aantal rituelen (puja’s) te verrichten. Het is van groot belang
om de buurt een lunch aan te bieden. Tenslotte moet het lichaam gecremeerd worden en de as in de rivier
verstrooid.
Twee nieuwe ouderen konden opgenomen worden om ondersteund te worden. Dit zijn Mr. Thinley Gyatso,
een monnik (1933)) en mrs. Palmo (1960). Een biografie van hen vindt u elders op deze website.
De maandelijkse bijdrage voor Choenyi Paldon is overgegaan naar haar 97 jarige zuster, Ms. Ama Kyipa. De
bijdrage van Ms. Dechen Youdon is overgegaan naar haar echtgenoot, Mr. Tashi Wangdu.
Zoals in de afgelopen jaren hebben William Yang, voorzitter van de Ama Youdon Foundation, en Diederick
Sprangers ook dit jaar in de maand februari een bezoek gebracht aan Dekyiling. Op voorstel van onze
contactpersoon ter plaatse, Mr. Dorjee Tenzin, wilden we dit jaar onze ouderen een gezamenlijke lunch
aanbieden in de community hall van Dekyiling. Dit gaf hen de gelegenheid elkaar te ontmoeten als ‘Ama
Youdon family’. Omdat zij verspreid wonen over een groot gebied werden zij per taxi naar Dekyiling
vervoerd en na afloop weer teruggebracht. Het werd een hartverwarmende en roerende bijeenkomst. De
maaltijd werd bereid door een naburig restaurant en als een buffet op lange tafels uitgeserveerd. Na een

paar korte toespraken was er tijdens het eten een muzikaal programma dat aangeboden werd door de
Tibetaanse gemeenschap in Dekyiling. Een aantal van onze ‘sponsorzonen’ – inmiddels mannen van rond de
dertig! – maakten zich verdienstelijk door te bedienen en het eten rond te brengen wanneer dat nodig was.
Ook leverden zij een bijdrage aan het muzikale programma en zongen een paar populaire Hindi songs. Na
enig aansporen van Mr. Norbu, de Welfare Officer van Dekyiling, brachten een paar van de ouderen een
aantal traditionele Tibetaanse liederen ten gehore. Soms met een onverwacht krachtig stemgeluid, zoals het
over de Tibetaanse hoogvlakten geschald moet hebben.

Onze ‘grannies’ in de community hall van Dekyiling.

In de gesprekken met de Welfare Officer, Mr. Norbu en onze contactpersoon Mr Dorjee Tenzin kwam de
toekomst van het werk van de Ama Youdon Foundation ter sprake. Dit naar aanleiding van onze vraag
wanneer het moment is aangebroken dat de Tibetaanse gemeenschap de ondersteuning, die de Ama
Youdon Foundation nu biedt, over zou kunnen nemen.
In Dekyiling is goed te zien dat de welvaart toeneemt: huizen worden afge-broken en groter opgebouwd, er
rijden meer en luxere auto’s rond, Tibetanen in de diaspora (VS, Australië, Canada en Europa) zijn soms
succesvol in de zaken die zij hebben opgezet, hetgeen de mogelijkheid biedt om de in India achtergebleven
ouderen te ondersteunen.

Het is duidelijk dat het nu nog te vroeg is om ons beleid hierin drastisch te wijzigen. Toch is het onze opzet
dit thema bij ons bezoek volgend jaar ook voor te leggen aan vertegenwoordigers van het ministerie van
‘Home Affairs’ van de Central Tibetan Administration in Dharamshala.

Dorjee Tenzin (onze onmisbare contactpersoon), Diederick Sprangers, William Yang, mr. Norbu (de Welfare officer van Dekyiling).

Een ander terugkerend thema is het betrekken van de nonnen die midden in Dekyiling in een groot klooster
wonen. Zij wonen vlakbij de meesten van onze ouderen. Het lijkt ons een mooi idee dat nonnen die daarvoor
voelen af en toe bij onze ouderen langsgaan. De Dalai Lama spreekt vaak over ‘practical compassion’ en
vindt dat monniken en nonnen een voorbeeld kunnen nemen aan het sociale werk dat christelijke
religieuzen doen in onderwijs en ziekenzorg. Tot nu is een vruchtbaar contact tussen ons (uiteraard via
bemiddeling van de Welfare Officer) en de nonnen nog niet tot stand gekomen. Reden hiervoor is tijdgebrek.
De religieuze verplichtingen van de nonnen vullen zozeer het dagprogramma dat er geen tijd over blijft voor
een wekelijks of zelfs een maandelijks bezoekje aan één van onze ouderen.
Een bijzonder thema bij dit bezoek was het aanbod van twee vrienden van ons om een substantieel bedrag
beschikbaar te stellen voor een project dat de ouderen ten goede zou komen. Na enig wikken en wegen
werd ons de vraag gesteld bij hen te pleiten voor de aanleg van een watertank. Beschikbaarheid van schoon
water is een chronisch probleem in Dekyiling. De bestaande watertank is verouderd en vertoont lekkages. In
de aanleg van een extra watertank profiteren uiteraard niet alleen onze ouderen maar dankzij hen de hele
gemeenschap.
In 2019 kon het grootste deel van het benodigde geld overgemaakt worden. Voor het resterend deel was
onze vraag om daarvoor de Tibetaanse gemeenschap te betrekken zodat het project niet geheel met geld uit
het buitenland mogelijk was gemaakt.
In het volgend jaarverslag hopen wij de succesvolle voltooiing van dit project te kunnen melden.
William Yang

