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VOORWOORD  
We zijn heel blij om het Jaarverslag 2019 van The WHISE Foundation te presenteren. 2019 Is het 
eerste volle jaar dat de stichting bestaat en we zijn tevreden over wat dit jaar met vereende krachten 
is bereikt. De eerste stappen zijn gezet in de voorbereidingen om het klooster Dagpo Shedrup Ling 
tot een veilige, gezonde en duurzame plek te maken voor de schoolkinderen, monniken, 
omwonenden en bezoekers. Ook is nagedacht en gewerkt aan de manier waarop belangstellenden 
en donateurs kunnen worden bereikt, heeft de organisatiestructuur vorm gekregen en is de ANBI-
status toegekend. 

The WHISE Foundation heeft zich een groot doel gesteld en het zal tijd kosten om dat te bereiken. 
We zijn vol goede moed en vol vertrouwen dat we het doel gaan realiseren. Het bestuur kan dit 
echter niet alleen en heeft de hulp van anderen nodig. Naast aanvragen bij vermogensfondsen en 
bedrijven hopen we dat particulieren op een speciale manier willen bijdragen. In lijn met de tradities 
van Dagpo Shedrup Ling vragen we niet rechtstreeks om donaties, maar willen wij mensen inspireren 
om geldinzamelingsacties te bedenken en te organiseren, voor een goede huisvesting van het 
klooster. Acties verzinnen en uitvoeren voor anderen geeft veel plezier en levert mooie contacten en 
ervaringen op. Zo krijgt vrijgevigheid een extra dimensie.  

In 2019 zijn er een paar acties geweest. Wanneer de deelprojectplannen van de renovatie verder 
vorm krijgen, hopen we dat er nog vele acties zullen volgen. 

Helaas is begin 2020 de corona-crisis uitgebroken, die iedereen treft. Daardoor moeten we onze 
plannen voor 2020 en later bijstellen. Het is nu nog niet duidelijk wat mogelijk is, maar we blijven vol 
goede moed en enthousiasme dat ons doel uiteindelijk gerealiseerd kan worden. 

We beginnen ons verslag met het verhaal van de The WHISE Foundation, ons doel en missie, het 
belang daarvan en onze aanpak. Daarna kunnen jullie lezen (en zien) wat in 2019 is gebeurd en kijken 
we vooruit naar 2020. In de bijlage vinden jullie de gegevens over de stichting nog een keer op een 
rijtje. 

 

Hopelijk kunnen jullie dit Jaarverslag in goede gezondheid lezen en mogen we jullie op een van onze 
bijeenkomsten ontmoeten. 
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THE WHISE FOUNDATION 

Ons verhaal 
The WHISE Foundation zet zich met enthousiasme in om een veilige, gezonde en duurzame 
huisvesting te realiseren voor en samen met de monniken van de boeddhistische kloosteruniversiteit 
Dagpo Shedrup Ling in de Kullu Vallei in Noord-India evenals voor de schoolkinderen en de 
omwonenden die gebruik maken van de dokterspost.  

Hoewel in de huidige wereld grote behoefte is aan het verkrijgen van innerlijke vrede en geluk, wordt 
daar niet vaak (methodisch) aan gewerkt. De monniken van de kloosteruniversiteit trainen echter 
voortdurend hun geest om volgens de eeuwenoude Dagpo-tradities liefde, mededogen, wijsheid en 
geweldloosheid te ontwikkelen. Hoe krachtiger deze kwaliteiten in iemands geest zijn, hoe meer zijn 
welzijn toeneemt evenals zijn vermogen om bij te dragen aan het welzijn van anderen.  

De monniken trainen eerst hun eigen geest en delen daarna de methodes met iedereen die hierin is 
geïnteresseerd, waar ook ter wereld.  

Beschermheer 
Een bijzonder inspirerend voorbeeld hiervan 
is de Eerwaarde Dagpo Rinpochee, de 
beschermheer van The WHISE Foundation 
en de geestelijk leider van Dagpo Shedrup 
Ling. Voordat de Eerwaarde Dagpo 
Rinpochee naar het Westen (Frankrijk) 
kwam, studeerde en trainde hij in het 
oorspronkelijke Dagpo klooster in Tibet. 
Sinds 1978 deelt hij, nadat velen hem erom 
hadden gevraagd, zijn kennis met duizenden 
geïnteresseerden over de gehele wereld. 
Zijn inspanningen hebben ervoor gezorgd 
dat de traditie niet verloren is gegaan en dat 
nu in alle delen van de wereld mensen ervan 
profiteren. Dankzij de onvermoeibare 
inspanningen van de Eerwaarde Dagpo 
Rinpochee vond de kloosteruniversiteit 
Dagpo Shedrup Ling een nieuw onderkomen 
in Kais in India en is het een van de zeldzame 
plaatsen in de wereld waar de Dagpo-
tradities op zuivere wijze bewaard zijn 
gebleven en worden beoefend.  

De inspanningen van de monniken zorgen 
ervoor dat de ze blijven voortbestaan en bij 
kunnen dragen aan meer vrede en welzijn in 
de wereld nu en in de verre toekomst. De 

 Eerwaarde Dagpo Rinpochee                   uiteindelijke intentie is dat alle voelende 
         wezens duurzaam geluk verkrijgen. 



The WHISE Foundation Jaarverslag 2019 3 

Sociaal aspect 
Leven vanuit de tradities van Dagpo Shedrup Ling betekent ook dat, waar nodig, bijgedragen wordt 
aan educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp. Daarom dragen de 
monniken ook praktisch bij aan het welzijn van de lokale gemeenschap. Ze werken aan een goede 
relatie met de dorpen om hen heen en steunen meerdere lokale scholen. Hun medische post biedt 
betaalbare en kwalitatieve zorg voor de arme dorpelingen rondom het klooster. Zo wordt ook 
bijgedragen aan de sociale ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. 

Geraakt en vol respect voor hun inzet wil The WHISE Foundation graag helpen om de monniken van 
goede huisvesting te voorzien, zodat zij hun energie zoveel mogelijk kunnen inzetten voor hun studie 
en beoefening van de tradities en het uitdragen ervan. 

Elke dag komen er bezoekers in het klooster, op bijzondere dagen zijn dat er veel 

Wat moet er gebeuren 
Na een zeer koude winter in 2014 die vooral erg moeilijk was voor de schoolkinderen vroegen de 
monniken van de kloosteruniversiteit in 2015 aan The Dagpo Educational Fund (TDEF)1 om financiële 
steun voor de aanleg van verwarming in de school en het klooster. In de wintermaanden is de 
temperatuur in de Kullu Vallei gemiddeld 4 graden en verwarming ontbreekt vrijwel in deze streken.  

In India bleek geen gedegen kennis aanwezig voor het aanleggen van verwarming in bestaande 
gebouwen en ook niet van duurzame verwarmingssystemen. Daarom heeft TDEF in Nederland hulp 
gezocht en gevonden bij de Technische Universiteit Delft. Studenten van de afdeling architectuur en 
hun begeleiders waren bereid in India onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzame 
verwarming in de bestaande kloostergebouwen. Bij een vervolgonderzoek zijn de 
isolatiemogelijkheden onderzocht en kregen zij ook de opdracht een medische post te ontwerpen op 
een stuk grond voor het klooster. Aan een medische post is veel behoefte zowel voor de 
schoolkinderen en monniken als voor de omwonenden. 

 
1 Website TDEF: www.thedagpofund.org 
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Het vervolgonderzoek had een verrassende uitkomst: het bleek dat eerst grondig onderzoek 
noodzakelijk was door technische engineers naar de veiligheid van het terrein en alle gebouwen, 
voordat aan het isoleren van de gebouwen en het installeren van een verwarmingssysteem kon 
worden gedacht. De Kullu Vallei is namelijk zeer gevoelig voor aardbevingen en landverschuivingen 
en de bestaande gebouwen zijn hier in het geheel niet op berekend. Bovendien bleek dat de 
medische post niet op het beoogde stuk grond gebouwd kon worden vanwege het grote gevaar op 
die plek voor aardverschuivingen.  

Deze bevindingen leidden ertoe, dat in augustus 2017 het internationaal bouw- en adviesbureau 
Arup2 het klooster opnam in haar Community Engagement programma. Dit betekende dat in 2018 
twee engineers van Arup een verkennend geologisch en een bouwtechnisch onderzoek hebben 
uitgevoerd. De conclusies luidden dat de grondwaterhuishouding moet worden aangepakt en dat de 
technische staat van de gebouwen veel te wensen overlaat mede gezien de grote risico’s op 
aardbevingen en landverschuivingen. Kortom, er zijn forse maatregelen nodig om de gebouwen voor 
de schoolkinderen, monniken en omwonenden veilig, gezond en duurzaam te maken.  

Missie en doel  
Gaandeweg dit traject werd dus duidelijk dat er veel moet gebeuren om te zorgen dat de huisvesting 
van Dagpo Shedrup Ling gezond, veilig en duurzaam is. Daar is veel tijd en geld voor nodig. Daarom is 
in november 2018 The WHISE Foundation opgericht, die het klooster ondersteunt bij het realiseren 
van dit omvangrijke doel. Het doel dat The WHISE Foundation zich heeft gesteld is: 

• Zorgen dat de schoolkinderen en monniken van Dagpo Shedrub Ling over een veilige, 
gezonde en duurzame huisvesting kan beschikken als primaire missie. 

• Zorgen dat dit op duurzame wijze gebeurt met respect voor de leefomgeving van het 
klooster.  

• Begeleiden van de monniken van de kloosteruniversiteit naar het zoveel mogelijk autonoom 
beheren van de bouw- en onderhoudsprojecten nu en in de toekomst. 

Samen met andere organisaties 
Meerdere organisaties voelen zich betrokken bij de schoolkinderen, monniken en omwonenden van 
het Dagpo klooster en vinden het belangrijk dat de Dagpo-tradities nog lang voortbestaan. Zij zetten 
zich hiervoor ieder op hun eigen wijze in. De twee belangrijkste organisaties zijn:  

• Entraide Franco Tibétaine3: dit is een Franse stichting die de schoolkinderen en monniken 
helpt te voorzien in hun dagelijkse behoeften, zoals gezond voedsel, voldoende warme 
kleding, het salaris van de leraren van de basisschool, vervoermiddelen om boodschappen te 
doen, gasten op te halen en zieken te vervoeren, enzovoort.  

• Het vermogensfonds The Dagpo Educational Fund dat als doel heeft de culturele, educatieve 
en levensbeschouwelijke aspecten van de boeddhistische tradities van de klooster-
universiteit Dagpo Shedrup Ling te ondersteunen, waar ook ter wereld, zodat deze tradities 
kunnen voortbestaan en gedeeld kunnen worden met hen die hierin geïnteresseerd zijn.  

 
2 Website ARUP: www.arup.com 
3 Website: Entraide: www.entraide-franco-tibetaine.com 
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Dit betekent onder andere dat het rendement van het vermogen het klooster in de toekomst 
moet kunnen voorzien in haar bestaansmiddelen.  

 
Daarnaast werken (of werkten) diverse organisaties vanuit hun eigen deskundigheid en vaak 
belangeloos voor de bewoners en omwonenden van het klooster en ondersteun(d)en daarmee 
The WHISE Foundation in het realiseren van haar doelen. De belangrijkste organisaties zijn: 
• TU Delft (Architectuur Complexe projecten); 
• Arup (bouwtechnisch ingenieursbureau); 
• Hopper Engineering & Consultancy (geologisch en bouwtechnisch ingenieursbureau); 
• Niels Boertje Advies Ontwikkelingswerk (projectanalyse en fondswerving); 
• Wilde Ganzen (fondswerving);  
• Stichting Partin (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking); 
• David de Zwart (vormgeving). 

Onze aanpak 
Op basis van de bevindingen van het verkennend geologisch en technisch onderzoek van Arup heeft 
Hopper Enginering & Consultancy in 2019 een gefaseerde aanpak van het project beschreven in een 
Masterplan. In dit plan is de gehele renovatie in hoofdlijnen in beeld gebracht met aandacht voor alle 
relevante aspecten zoals een goede drainage van het terrein, voldoende ventilatie in de gebouwen, 
een veilige elektriciteitsvoorziening, een milieuvriendelijke riolering, een duurzame schone 
(warm)watervoorziening en een zo duurzaam mogelijke isolatie en verwarming, evenals een schone 
afvalverwerking.  

The WHISE Foundation hoopt de meeste stappen van het masterplan de komende 10 - 15 jaar te 
realiseren. Het uitgangspunt zal steeds zijn: doen wat nodig en urgent is en daarna wat haalbaar is. 
De urgentie wordt op de eerste plaats bepaald door het klooster in overleg met de engineers, 
architect en The WHISE Foundation. De haalbaarheid hangt af van (financiële) capaciteit en is 
afhankelijk van wat het klooster en The WHISE Foundation qua uitvoering aankunnen. 

 
Dagpo Shedrup Ling in Kais gezien van de andere kant van de rivier Beas  
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WAT HEEFT 2019 OPGELEVERD  

Het renovatieproject  

Resultaat van het verkennende geotechnisch en bouwtechnisch onderzoek 
Begin maart 2019 zijn met Arup de rapportages besproken van het verkennend geologische en het 
bouwtechnisch onderzoek uit 2018. Het terrein waarop het klooster is gebouwd lijkt voldoende 
stabiel te zijn en er zijn geen ingrijpende maatregelen nodig om het veiliger te maken. Wel is de 
drainage van het terrein slecht, waardoor onder andere de funderingen worden ondermijnd. Omdat 
hierdoor ook grond wegspoelt, dreigt op de lange duur gevaar voor instabiliteit. Verder wordt het 
advies gegeven om alle activiteiten te beëindigen op het stuk land tegenover de ingang van het 
kloosterterrein in verband met het risico op landverschuiving. Momenteel wordt hier het afval van 
het klooster verbrand.  

Het bouwtechnische onderzoek toont aan dat de conditie van de diverse gebouwen varieert van 
redelijk tot ronduit slecht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de kwaliteit van het cement dat 
is gebruikt. Bovendien is de constructie van alle gebouwen zeer onveilig. Bij een mogelijke 
aardbeving - de regio is een van de meest aardbevingsgevoelige streken in de wereld - is er geen 
enkele overlevingskans voor degenen die zich in de gebouwen bevinden.  

De gebouwen kunnen worden versterkt, maar de kosten daarvan alleen al bedragen zo’n 45 tot 70% 
van de kosten van nieuwbouw. Alle gebouwen moeten worden aangepakt. De eerste beslissing zal 
zijn welke gebouwen gerenoveerd moeten worden en welke afgebroken en opnieuw opgebouwd. De 
tempel en het gastenverblijf kunnen in ieder geval blijven staan. Zij zijn relatief in de beste staat. De 
school is in de slechtste staat en er lijkt geen andere optie te zijn dan de school af te breken en te 
herbouwen. 

 
In de winter is het zo koud in het schoolgebouw dat de examens en lessen buiten in de zon worden gegeven 
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Een voorlopig minder aantrekkelijke oplossing is elders een nieuw klooster te bouwen en het oude 
klooster te laten staan. Behalve dat dit erg ingrijpend is, is hiervoor niet voldoende grond 
beschikbaar. 

Het Masterplan  
De volgende stap was het opstellen van een masterplan met een globale begroting voor de totale 
renovatie. De procedure die hiervoor bij Arup moest worden gevolgd bleek zeer tijdrovend te zijn. 
Daarom is in overleg en met goedkeuring van hen besloten aan Hopper Engineering & Consultancy te 
vragen dit plan te schrijven. De oprichter van dit bureau was ook betrokken bij het onderzoek van 
Arup. The WHISE Foundation is Arup zeer dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben gedaan en 
hoopt dat de goede contacten in stand blijven.  

Het Masterplan, gebaseerd op resultaten van alle eerdere onderzoeken, was in oktober 2019 gereed. 
Hierin zijn alle aspecten van de renovatie van het klooster voor de komende 10 - 15 jaar opgenomen. 
Daarnaast is vastgesteld welke aanvullende geologische en bouwtechnische informatie nog 
verzameld moet worden om een totaalontwerp voor de renovatie te kunnen maken. De eerste 
prioriteit is de veiligheid van het terrein, de gebouwen en de voorzieningen en vervolgens een 
gezond leefklimaat voor de bewoners en gebruikers van het klooster door voldoende ventilatie, 
isolatie en een goed verwarmings- en koelsysteem. Bij alles staat duurzaamheid voorop. 

Het Masterplan geeft handvaten om de renovatie in deelprojecten op te delen. In het Masterplan is 
een ruwe berekening van 6 miljoen euro gemaakt voor een complete renovatie waarbij alle 
gebouwen behalve de tempel en het gastenverblijf worden afgebroken en herbouwd. Zo’n renovatie 
zal zeker 10 - 15 jaar duren, maar of dat ook daadwerkelijk nodig is moet nog blijken. De 
fondswerving en uitvoering zal per gebouw plaatsvinden, waarbij de school als eerste gebouw 
aangepakt moet worden.  

Aanvullend bouwtechnisch en geologisch onderzoek 
De eerstvolgende stap is een gericht aanvullend bouwtechnisch en geologisch onderzoek dat 
noodzakelijk is om de situatie van terrein en gebouwen in detail vast te kunnen stellen. Op basis van 
deze aanvullende onderzoeken kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt over wat wel en niet 
nodig is voor de veiligheid van het terrein en de gebouwen. Daardoor zal uiteindelijk geld worden 
bespaard. Deze aanvullende informatie is ook van belang om inzicht te krijgen in welke activiteiten 
en investeringen nodig zijn voor duurzame voorzieningen als riolering en drainage.  

De verwachting is dat dit onderzoek circa 138.000 euro gaat kosten. Hiervoor moeten onder andere 
23 grondmonsters worden genomen van 150 meter diep om van elke grondlaag en plaats de conditie 
van de onderliggende bodem te bepalen. De kosten hiervan zijn circa 2.000 euro per boorgat. De 
onderzoeken zullen door Indiase bedrijven worden uitgevoerd onder direct toezicht van een of 
meerdere engineers van Hopper Engineering & Consultancy. 

In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor dit onderzoek. De planning is dat het in 2020 wordt 
uitgevoerd en over gerapporteerd.  



The WHISE Foundation Jaarverslag 2019 8 

Projectanalyse 
Het bestuur van The WHISE Foundation vindt het belangrijk dat een projectanalyse of 
projectbeoordelingsonderzoek wordt uitgevoerd zodat het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk 
wordt besteed. 

De renovatie van het klooster is een omvangrijk en complex project. Niet alleen kent de bouwlocatie 
vele uitdagingen, maar het gaat ook om een grote investering. Zo’n project vraagt om een goed 
ingerichte projectorganisatie met professionele begeleiding ter plaatse. Daarnaast moet in de 
toekomst een verantwoorde duurzame exploitatie van de gebouwen zo goed mogelijk zijn 
gewaarborgd.  

Onderdeel van de projectanalyse is de SWOT-analyse die de sterke en zwakke kanten, de 
mogelijkheden en bedreigingen van het project, de organisatiestructuur van het klooster en haar 
omgeving in kaart brengt. Hiervoor is contact gelegd met Niels Boertje Advies Ontwikkelingswerk, die 
op dit gebied veel ervaring heeft in India en Afrika.  

Het oorspronkelijke plan was de SWOT-analyse in november 2019 ter plaatse uit te voeren. Dit bleek 
niet mogelijk, omdat de monniken op dat moment te veel in beslag waren genomen door grote 
evenementen zoals het bezoek van Eerwaarde Dagpo Rinpochee dat de zorg voor vele bezoekers 
met zich meebrengt. Ook was een bestuurswisseling gaande in het klooster. Het streven is nu het 
onderzoek in 2020 – 2221 te laten uitvoeren. 

 

 
Door de slechte technische staat van de gebouwen zijn overal scheuren te zien 
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Fondswerving  

Inleiding 
Er is alleen op beperkte schaal geld geworven voor de voorbereidende fase, de bouw van de school 
en voor de activiteiten van de stichting in het algemeen, omdat nog geen concrete 
(deel)projectplannen met begrotingen zijn opgesteld, de basis voor de fondsenwerving. Het 
opnemen van contact met bedrijven is ook afhankelijk van concrete projectplannen, waarvoor 
geworven wordt. 

In 2019 zijn (is): 

• vermogensfondsen aangeschreven; 
• tijdens open dagen en andere bijeenkomsten gedoneerde dan wel ingekochte producten 

verkocht; 
• informatiebijeenkomsten gegeven waar het ‘verhaal’ van het klooster en de monniken is 

verteld om daarmee mensen te betrekken bij het klooster en hen te stimuleren om acties en 
evenementen op te zetten voor het genereren van geld. Het bestuur ondersteunt hen waar 
nodig; 

• het klooster ondersteunt bij onderzoek naar de mogelijkheden van subsidies van (lokale) 
overheden in India. 

Verkoop producten 
Open Dag Veneux: In juni 2019 zijn 
Annemieke, Elly, Amber en Jorge vanuit 
Nederland vertrokken met twee auto’s vol met 
spullen voor de Open Dag van Ganden Ling in 
Veneux in Frankrijk. In een speciaal voor de 
gelegenheid aangeschafte tent hebben ze 
samen met Esther bij een temperatuur van 
boven de 40 graden allerlei producten 
verkocht, zoals de speciaal voor The WHISE 
Foundation ontworpen schriftjes en kaarten 
evenals gedoneerde spullen zoals armbandjes, 
bijzondere boeken, kleding en flesjes 
biologische diksap. Er is ongeveer 2.000 euro 
opgehaald voor de stichting.  

Wat een leuke, bijzondere dag was het!  

Benefiet-diner: In december 2019 heeft een 
benefiet-lunch plaatsgevonden in het centrum 
van Kadam Chöling in Haarlem. Dit gebeurde 
tijdens de viering van Ganden Namchö (Je 
Tsongkhapa dag). Zo’n 35 mensen waren 
aanwezig. Zij kregen een presentatie over de 
kloosterschool. De reacties op de presentatie                                      Open Dag in Veneux 
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 waren heel enthousiast. We hebben met deze bijeenkomst circa 800 euro aan donaties ontvangen 
voor het gezamenlijke avondeten en de verkoop van de handgemaakte artikelen van Annemieke. De 
donaties worden gebruikt voor de financiering van de boorgaten van het geologische onderzoek. 

Kerstactie bij de kapper	Tijdens een knipbeurt had Elly een heel enthousiast gesprek met haar  

kapster over haar oktoberreis naar het klooster in India. 
Haar kapster was erg geïnteresseerd en vertelde aan 
Elly over haar jaarlijkse goede doelen-project bij de 
kerstboom. Wat zou Elly ervan vinden als het klooster 
het project voor deze kerst werd? Natuurlijk was Elly 
daar meteen voor te porren. 

Voor deze leuke actie heeft Elly aan Annemieke 
gevraagd kleine cadeautjes te maken voor in de 
kerstboom. Samen hebben ze ook een promotieboekje 
samengesteld over de school. Het resultaat was een 
prachtig boekje dat een goed idee geeft over het 
dagelijkse leven van de kinderen in het klooster en wat 
er moet gebeuren om de school te verbeteren. 

Half december zijn de spullen naar de kapsalon 
gebracht. Daar stond de kerstboom in een mooie hoek 
heel opvallend voor het raam. De boom werd vol 
gehangen met allerlei snuisterijen: zakjes met lavendel, 
armbandjes, mooie steentjes, sleutelhangers uit India 
en ook de schriftjes en kaarten. Als mensen even zaten 
te wachten, konden zij het boekje over de school 
bekijken. Diverse cadeautjes werden verkocht en het 
fotoboekje werd veel bekeken. Naast de bekendheid die 
de school en het klooster kregen, laat deze leuke actie 
bij de kapsalon zien dat je ook in het klein een mooie 
bijdrage kan leveren aan een groot project. Met deze 
actie werd circa 120 euro opgehaald. Dit geld wordt 

gebruikt voor de renovatie van de school en er is veel goodwill voor het project ontstaan.  

Subsidies lokale overheden India 
De subsidiemogelijkheden in India voor de financiering van het renovatieproject zijn onderzocht. 
Voor de mogelijke subsidies worden specifieke vereisten gesteld, maar als de bouwplannen concreet 
vorm krijgen en voldaan kan worden aan de voorwaarden, zullen subsidieverzoeken in gang worden 
gezet. 
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COMMUNICATIE 

Inleiding 
In 2019 zijn de volgende communicatiemiddelen gebruikt: website, nieuwsbrieven, Instagram en 
PowerPointpresentaties. Verder is persoonlijk contact onderhouden met centra, stichtingen en 
sympathisanten in diverse landen die zich verbonden voelen met het klooster en die mee willen 
helpen aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting.  

Daarnaast denkt het bestuur na over een manier om de donateurs te bedanken en wordt gewerkt 
aan een documentaire over het klooster en het renovatieproject. 

Website 
Begin 2019 is een tijdelijke website ontwikkeld met basisinformatie over The WHISE Foundation en 
het project. Daartoe zijn ook nieuwsbrieven en openbare documenten zoals jaarverslag en 
jaarrekening op de website geplaatst evenals een privacyreglement. De website is in drie talen te 
raadplegen: Nederlands, Engels en Frans. 

Huisstijl 
Voor de huisstijl van de stichting is in 2019 een logo ontwikkeld. 

Digitale Nieuwsbrief  
In maart 2019 is de eerste digitale nieuwsbrief van The WHISE Foundation verschenen. Op de 
website is dit Nieuwsbrief 5 project Kais met een Nederlandse en Engelse versie. Deze nieuwsbrief is 
verzonden aan geïnteresseerden evenals aan degenen die in maart 2019 het onderricht van de 
Eerwaarde Dagpo Rinpochee in Haarlem hebben gevolgd.  

Instagram 
Om meer bekendheid te geven aan het klooster en het renovatieproject heeft The WHISE 
Foundation in oktober 2019 een Instagram-account geopend om informatie, foto’s en video’s te 
delen. Zie hiervoor op Instagram: thewhisefoundation4. Medio 2020 zijn er een bescheiden aantal 
volgers - 33 in totaal -, maar het aantal neemt gestaag toe. Regelmatig posten we belangrijke 
momenten en mooie foto’s van het klooster en de stichting. Wij hopen hiermee vele 
geïnteresseerden te bereiken, zoals de leerlingen van Eerwaarde Dagpo Rinpochee als ook volgers 
van de HH Dalai Lama. Als stichting hopen we zo samen met onze volgers meer bekendheid aan het 
klooster en het renovatieproject te geven. 

Presentaties  
Tijdens de jaarvergadering van Kadam Chöling 

In januari 2019 heeft Elly tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Kadam Chöling in Haarlem een 
presentatie gegeven om The WHISE Foundation te introduceren met een verhaal over het onderzoek 
dat Arup in oktober 2018 heeft uitgevoerd.  

 

 
4 Op Instagram zijn we ook te vinden via de link: https://bit.ly/2A7AIM0. Als je nog geen account hebt, moet je 
die eerst aanmaken. 
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Tijdens de algemene ledenvergadering van Entraide Franco Tibétaine 

In maart 2019 hebben Elly en Esther tijdens de ledenvergadering van Entraide Franco Tibétaine 
Frankrijk, waarbij de Eerwaarde Dagpo Rinpochee aanwezig was,een presentatie van The WHISE 
Foundation gegeven. De Franse leden van Entraide Franco Tibétaine zijn al jaren zeer betrokken bij 
het klooster. Elly en Esther hebben uitgelegd wat de problemen zijn rond de huisvesting van het 
klooster en wat de missie van The WHISE Foundation is. De vergadering vond plaats in Frankrijk in de 
tempel Yiga Tcheudzine in Veneux-Les Sablons.  

Documentaire over het klooster 
Documentairemaker Christian Fienga5 heeft aangeboden om onbezoldigd een documentaire over het 
klooster te maken. Voor de opnames is hij in oktober 2019 naar het klooster gegaan, waar hij met 
ondersteuning van Elly en Jorge drie weken lang opnames heeft gemaakt en uitgebreide interviews 
gehouden met onder andere Eerwaarde Dagpo Rinpochee.  

Christian heeft met de Franse 
boeddhistische tv-omroep Sagesse 
Bouddhiste de afspraak gemaakt om van 
de opnames voor hen een documentaire 
te maken over het klooster én een over 
Eerwaarde Dagpo Rinpochee. De 
bedoeling is dat deze twee korte films in 
oktober 2020 worden uitgezonden op de 
Franse tv en daarna op YouTube 
geplaatst.  

Parallel aan deze twee films maakt 
Christian voor The WHISE Foundation 
een documentaire die een beeld geeft 
van het klooster met haar bewoners, 
haar tradities en Rinpochee, maar die 
ook de problemen van de gebouwen 
inzichtelijk maakt.  

De interviews zijn deels in het Tibetaans  
met Franse vertaling en deels in 
gebrekkig Engels opgenomen. Het wordt 
daarom een uitdaging om een goede 
vertaling te maken voor zowel de Franse 
als de Engelse versie van deze films. 

        Christian Fienga maakt opnames vanaf het dak van het klooster 

 

 

 

  

 
5 https://vimeo.com/cfienga 
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Interne organisatie 

Organisatie van de stichting 

Beleidsplan 
Het bestuur heeft in 2019 voor de periode 2019 - 2023 een beleidsplan opgesteld, waarin de 
doelstellingen en de verwachte resultaten voor die periode zijn uitgewerkt. Het beleidsplan is 
gepubliceerd op de website. 

Contacten met het klooster 
Het is een uitdaging om goed te communiceren met mensen die wonen op een afgelegen plek in een 
ver land met een andere cultuur, vooral wanneer je elkaars taal niet of gebrekkig spreekt. Maar het 
lukt steeds beter. De jaarlijkse bezoeken die bestuursleden aan het klooster brengen dragen daar in 
belangrijke mate aan bij. 
 
Bezoek aan het klooster 
In oktober 2019 hebben twee bestuursleden, Elly en Jorge, het klooster bezocht. Zij hebben een 
bijeenkomst gehad met de monniken van het uitvoerend bestuur, hun twee adviseurs en Ivo, 
vertaler en extern adviseur voor klooster. Het klooster wordt bestuurd door een algemene 
bestuursraad van eenentwintig monniken. Drie monniken uit deze raad vormen het uitvoerend 
bestuur en twee andere monniken zijn adviseurs voor dit uitvoerende bestuur.  
Tijdens de bijeenkomst hebben Elly en Jorge uitleg gegeven over The WHISE Foundation en het 
benodigde onderzoek. Naar aanleiding hiervan hadden de monniken verschillende vragen en waren 
er onduidelijkheden over de renovatie. Hierover is zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven deels in 
aanwezigheid van Eerwaarde Dagpo Rinpochee. 
Jorge en Elly hebben ook gesproken met de schooldirectie waarbij ook de extern adviseur van de 
school, een schoolhoofd van een overheidsschool in de buurt, aanwezig was. De schooldirectie heeft 
veel informatie verstrekt over de school, hun functie, de organisatie, het personeelsbeleid enzovoort. 
Dit is nuttige informatie voor de fondswerving voor de herbouw van de school. De directie van het 
klooster heeft toegezegd regelmatig foto’s en video’s te sturen, hetgeen inmiddels gebeurt. 
 
Overige communicatie 
De jaarlijkse bezoeken verstevigen de contacten en het is een gelegenheid om de vooruitgang van de 
projecten te bekijken en door te spreken. Beelden van de bezoeken en de daarbij verkregen 
belangrijke informatie worden zoveel mogelijk verspreid via de nieuwsbrief en de website.  
De internetverbinding met het klooster is steeds beter geworden en in 2019 zijn er regelmatige 
Skype-sessies geweest waarbij Ivo aanwezig was voor de vertaling. De meeste uitwisseling ging via e-
mail. WhatsApp bleek een handig communicatiemiddel voor als er snel actie nodig was en voor het 
verzenden van foto’s.  

Financiën  

Voor de financiële verantwoording van 2019 wordt verwezen wij naar de jaarrekening 2019, die op 
de website van de stichting is geplaatst. 
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ANBI-status 
In oktober 2019 is de ANBI-status toegekend en daarmee zijn donaties vanaf 1 januari 2019 aan The 
WHISE Foundation onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.  

CBF-keurmerk 
De stichting streeft naar het verkrijgen van het CBF-keurmerk. Het bestuur neemt de tijd om de 
organisatie in te richten volgens de eisen van het keurmerk. In 2019 is bij het ontwikkelen van beleid 
en het inrichten van de organisatie rekening gehouden met de normen van het keurmerk. 

Netwerk en kennis 

Inleiding 
Om het contactennetwerk en kennisniveau van bestuursleden en andere betrokkenen te vergroten 
zijn in 2019 de volgende activiteiten ondernomen: 

Cursus fondswerving in ontwikkelingslanden  
In mei 2019 hebben Annemieke en Elly de cursusdag ‘Fondsenwerven in ontwikkelingslanden’ 
bijgewoond. Dit was een initiatief van de Wilde Ganzen, waarbij bevlogen mensen uit verschillende 
delen van de wereld (Afrika, India en Zuid-Amerika) vertelden over de manier waarop ze in deze 
landen ter plaatse fondsen werven. Hier leerden we de slogan: ‘Raising funds is raising friends.’ De 
dag leverde interessante en inspirerende ontmoetingen op, zoals met Niels Boertje van Niels Boertje 
Advies Ontwikkelingswerk, die onder andere werkt voor de Stichting Stop-Poverty6 en een eigen 
goededoelenstichting heeft ‘Kula Loans’. Hij heeft veel ervaring met het doorlichten van projecten op 
haalbaarheid en duurzaamheid en kan en wil ons vanuit zijn jarenlange ervaring met projecten in 
Afrika en India graag ondersteunen. 

Partin  
Onze stichting is lid geworden van de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in 
Ontwikkelingssamenwerking Partin, die kleine goede doelen ondersteunt. Zij zijn behulpzaam bij het 
opstellen van de jaarrekening, begroting en verbeteren van het beleidsplan. Zij bieden ook diverse 
tools die het bestuur in de ontwikkelingsfase van de stichting goed kan gebruiken. 

  

 
6 Website Stop-Poverty: https://stop-poverty.org/ 
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Effecten 
Ons uiteindelijke doel is het realiseren van een bijzonder complex bouw- en renovatieproject dat 
vele facetten heeft. De effecten die daarmee beoogd worden zijn:  

• De realisatie van duurzame, veilige gebouwen, die bestand zijn tegen aardbevingen en 
landverschuivingen in de Kullu Vallei om daarmee een veilige thuishaven te kunnen 
bieden aan de kloosterlingen en de mens in de omgeving. 

• De milieuproblematiek van het klooster aanpakken zoals schone vuilverbranding, schone 
rioleringssysteem en erosiebestrijding. 

• Goed en veilig onderwijs aan kinderen (vaak wees of half-wees) die uit afgelegen 
gebieden komen en voor wie toegang tot onderwijs niet vanzelfsprekend is.	

• Toegang tot medische zorg voor zowel de kloosterlingen, kinderen als mensen in de 
omgeving.	

• Het behoud van de eeuwenoude Tibetaanse taal en cultuur die wordt bedreigd met 
uitsterven en die op de school wordt onderwezen. 

• Het voortbestaan van de eeuwenoude Dagpo-tradities. 
 
The WHISE Foundation bevindt zich nog in de opbouwfase en heeft in 2019 de inspanningen vooral 
gericht op het verzamelen van alle benodigde informatie voor de bouwactiviteiten, het geven van 
meer bekendheid aan de stichting, het ontwikkelen van een structuur en het opbouwen van een 
netwerk voor fondswerving, kennisontwikkeling binnen het bestuur en op de inrichting van de 
organisatie van de stichting.  

Op het wensenlijsje van de leerlingen staat ‘een echte eetzaal’ 
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WAT WE IN 2020 WILLEN DOEN  

Risico’s en wat kan er beter 
Het bestuur is voornemens in de periode 2020 - 2021 een aanpak uit te werken voor het 
inventariseren van risico’s en het monitoren en evalueren van de hoofdactiviteiten van de stichting 
onder andere met behulp van concrete en meetbare indicatoren.  

Het renovatieproject  

Aanvullend geologische en technisch onderzoek 
Het aanvullend geologisch en technisch onderzoek onder leiding van Hopper Engineering & 
Consultancy was gepland voor maart 2020. Door het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 
was het voor de onderzoekers onmogelijk om vrij te reizen. Het onderzoek is daarom uitgesteld en 
we hopen dat het later in 2020 kan worden uitgevoerd. Voor de volgende stappen van het 
renovatieproject zijn we afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek. Daarom is ook de 
uitvoering van de vervolgstappen vertraagd. 

Voorontwerp (2020 - 2021) 
Wanneer de resultaten van het geologisch en technisch onderzoek bekend zijn, kan gestart worden 
met het maken van een globaal voorontwerp gebaseerd op resultaten van de onderzoeken. In het 
voorontwerp worden de belangrijkste aspecten van de renovatie concreet gemaakt, zoals de indeling 
van het gehele kloosterterrein, het drainagesysteem, de paden met de ondergrondse voorzieningen 
zoals het elektriciteitsnetwerk, riolering en waterleiding en de plaats van de afvalverwerking.  

Op basis van dit voorontwerp kunnen verdere beslissingen worden genomen op basis van het 
principe eerst doen wat urgent is en dan aanpakken wat haalbaar is.  

Afvalverwerking en drainagesysteem 
Parallel aan het maken van een globaal ontwerp is het de bedoeling een goede drainage van het 
terrein en een veilige afvalverwerking te realiseren. 

Fondswerving 
Voor 2020 wil het bestuur de volgende fondswervingsactiviteiten ondernemen: 

• Het aanvragen van een financiële bijdrage bij TDEF en Entraide voor Geologisch en technisch 
onderzoek van Hopper Engineering & Consultancy. Dit is inmiddels toegekend. 

• Het werven van 20.000 euro bij diverse kleine fondsen voor de start van de bouw van de 
school. 

• Het voorbereiden van een aanvraag voor samenwerking met de Wilde Ganzen voor de bouw 
van de school. 

• Het ontwikkelen van een aanpak voor het benaderen van vermogensfondsen. 
• Het stimuleren van acties door particulieren voor de fondswerving van de school. 
• Het organiseren van een evenement voor het promoten van de documentaire over het 

klooster. 
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Bekend en bereikbaar zijn voor donateurs en fondsen 
In 2020 wil het bestuur de bekendheid van de stichting op de volgende manieren verbeteren: 

• Een nieuwe website en de huisstijl verder ontwikkelen. De bedoeling is de website interactief 
te maken en uit te breiden met meer informatie over het klooster en de fondswervingsacties 
voor de projecten. De stichting heeft van TDEF een bijdrage gekregen voor de ontwikkeling 
van de website.  

• Het uitbrengen van drie nieuwsbrieven; 
• Het regelmatig plaatsen van foto’s op Instagram. 
• Een informatiebijeenkomst organiseren in het centrum van Kadam Chöling in Haarlem.  

Ontwikkeling van de interne organisatie  
In 2020 wil het bestuur op de volgende manieren de interne organisatie verder ontwikkelen:  

• Het opstellen van een plan voor fondsenwerving.  
 

 
De staande hertjes met het wiel van de leer en de boeddhistische vlag in top op Dagpo Shedrup Ling  
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BIJLAGE 1 – Gegevens over The WHISE Foundation 	

Bestuur 

Vergaderschema  
Het streven is dat het bestuur minimaal zesmaal per jaar samenkomt al dan niet via een Skype-
verbinding. In 2019 heeft het bestuur negenmaal vergaderd. Tussendoor is contact onderhouden via 
email, telefoon en persoonlijk contact.  

Overleg klooster  
Regelmatig vinden vergaderingen met het bestuur van het klooster plaats via een skype-verbinding, 
zodat we elkaar wederzijds van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte kunnen houden. Indien 
noodzakelijk zullen een of meerdere leden van het bestuur het klooster in Kais bezoeken.  

Beschermheer  
Dhr. Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtsog (Eerwaarde Dagpo Rinpochee) 

Nevenfuncties van bestuursleden 
Mevrouw E. van Weelden en mevrouw P.C.G. Hendriks zijn ook lid van het bestuur van The Dagpo 
Educational Fund (respectievelijk vicevoorzitter en secretaris).  

Algemene gegevens 

Doelstelling in de statuten 	
Stichting The WHISE Foundation (Wisdom Housing In a Sustainable Environment) is op 22 november 
2018 opgericht met het doel, zoals verwoord in de statuten:  

a) Het werken voor het voortbestaan van de tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo 
Shedrup Ling, primair door het realiseren en in stand houden van duurzame en veilige 
huisvesting voor de kloosteruniversiteit als ook voor alle bestaande en toekomstige 
bijbehorende instituten zoals de (basis)school en het medisch centrum en een nog te 
realiseren retraite- en studiecentrum, met inachtneming van de autonomie van het klooster 
en met respect voor het milieu en de leefomgeving;  

b) De expertise verkregen op het gebied van duurzaamheid zal, indien gewenst, ter beschikking 
gesteld worden aan hen die daar baat bij hebben en het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting dient het algemeen belang.  

De stichting heeft geen winstoogmerk.  
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Contactgegevens  
Postadres Jan Wilshof 70, 1815 LW Alkmaar  

Telefoon 072 8445578 (Elly Hendriks, voorzitter)  

Email  info@thewhisefoundation.org  

Website www.thewhisefoundation.org  

IBAN   NL92 ABNA 0833 890 735  

BIC   ABNANL2A  

KVK   73209201  

RSIN   859401042  

 


