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1 Voorwoord 
 
The WHISE Foundation (TWF) wil een veilige, gezonde en duurzame huisvesting realiseren voor en met de 
monniken van de boeddhistische kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in India. Het bestuur en de 
vrijwilligers van TWF zijn zich ervan bewust dat dit een zinvol doel is, maar ook groot en omvangrijk. Het 
zal veel inzet, tijd en geld zal kosten. Wij zijn echter vol goede moed en hebben het vertrouwen dat met 
gezamenlijke inspanning dit doel gerealiseerd gaat worden. 
  
Net als voor vrijwel iedereen is ook voor The WHISE Foundation 2020 een vreemd jaar geweest. De Covid 
19-pandemie zorgde ervoor dat het voor 2020 geplande belangrijke basis-onderzoek niet kon worden 
uitgevoerd. Dat heeft ook consequenties voor het verdere verloop van de renovatie. Nog steeds is het 
niet duidelijk wanneer we wel weer stappen kunnen zetten, maar we doen wat we kunnen en blijven met 
enthousiasme voor de realisatie van ons doel werken.  
 
Omdat TWF zich nog in de opbouwfase bevindt en dus door de 
pandemie veel werkzaamheden nog geen doorgang konden vinden, 
heeft het bestuur in 2020 haar inspanningen vooral gericht op het 
verzamelen van benodigde informatie voor de bouwactiviteiten; het 
geven van meer bekendheid aan TWF; het ontwikkelen van een 
structuur en het opbouwen van een netwerk voor fondswerving; 
kennisontwikkeling binnen het bestuur en de verdere inrichting van 
de organisatie. 
 
In 2019 heeft het bestuur een beleidsplan voor de periode 2019 - 
2023 opgesteld, waarin de doelstellingen en de verwachte resultaten 
voor die periode zijn uitgewerkt. In 2020 zijn er geen aanpassingen 
geweest mede vanwege de onzekere situatie die is ontstaan door de 
pandemie. 
 
De verantwoording over de financiën van 2020 is vastgelegd in de 
Jaarrekening 2020 die is gecontroleerd door een externe 
kascommissie en op de website van TWF is geplaatst. 
 
Om alles wat willen bereiken ook te realiseren is uw hulp heel 
belangrijk. We hopen dat naast bijdragen van vermogensfondsen en 
bedrijven veel particulieren zich willen inzetten. In lijn met de 
tradities van Dagpo Shedrup Ling vragen we in principe niet 
rechtstreeks om donaties, maar willen we mensen inspireren om acties te bedenken en te organiseren 
waarmee geld kan worden gegenereerd. Ludieke acties bedenken en uitvoeren voor en met anderen - 
zoals benefietconcerten of lunches - en daarmee geld bijeenbrengen voor een mooi doel geeft plezier en 
levert mooie contacten en ervaringen op. Zo krijgt vrijgevigheid een extra dimensie. Hopelijk kunnen in de 
komende (corona-vrije) jaren weer veel acties worden georganiseerd. 
 
In het Activiteitenverslag 2020 vindt u eerst het verhaal achter TWF, iets over onze beschermheer de 
Eerwaarde Dagpo Rinpochee en over ons doel, missie en visie. We laten we zien wat in 2020 onze plannen 
waren en wat is gerealiseerd en kijken vooruit naar 2021. In de bijlage staan de gegevens over TWF op 
een rijtje. Wij wensen u plezier met het lezen van dit verslag.  
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2 The WHISE Foundation 
 

2.1 Ontstaansgeschiedenis  
The WHISE Foundation (TWF) is in november 2018 opgericht in overleg met de Eerwaarde Dagpo 
Rinpochee en het verdere bestuur van The Dagpo Educational Fund1 (TDEF) om de monniken van de 
kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in Kais in Noord-Inda te ondersteunen bij het realiseren van 
veilige, gezonde en duurzame huisvesting en het werven van de daarvoor benodigde gelden. 
 

 
TU-Delft feestelijke eindpresentatie van de bevindingen van het onderzoek 2017 
 
In 2015 vroeg Dagpo Shedrup Ling aan TDEF financiële ondersteuning voor de aanleg van een 
verwarmingssysteem. TDEF heeft vervolgens de TU-Delft verzocht de mogelijkheden voor een duurzaam 
centraal verwarmingssysteem in alle bestaande gebouwen te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek, 
uitgevoerd in 2016 en 2017, is ook een ontwerp gemaakt voor een medische post op het terrein voor het 
klooster. 
 
Uit de onderzoeken bleek dat de Kullu Vallei waar het klooster is gevestigd zeer gevoelig is voor 
aardbevingen en landverschuivingen. Geen van de bestaande gebouwen is hierop berekend. Bovendien 
was het terrein waar de medische post was gepland ongeschikt vanwege een te groot gevaar op 
aardverschuivingen.  
 
In 2018 is een verkennend geologisch en een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door het 
internationaal bouw- en adviesbureau Arup. Daarbij is aangetoond dat de grondwaterhuishouding moet 
worden aangepakt. Ook laat de technische staat van de gebouwen veel te wensen over, zeker gezien de 
genoemde grote risico’s op aardbevingen en landverschuivingen. Kortom, forse maatregelen bleken nodig 
om de gebouwen voor de schoolkinderen, monniken en dokterspost veilig, gezond en duurzaam te 
maken. Daarvoor moet veel extra geld komen. 

 
1 TDEF heeft als doel het voortbestaan van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling op de lange termijn te 
ondersteunen. 
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TDEF is echter een vermogensfonds en kan niet actief fondsen werven en heeft niet de expertise om zo’n 
groot project te begeleiden. Daarom is TWF opgericht als zelfstandige stichting met als hoofddoel het 
werven van de benodigde fondsen voor en het begeleiden van het renovatieproject om veilige en 
duurzame gebouwen te realiseren.  
 

2.2 Onze Beschermheer 
Voordat de Eerwaarde Dagpo Rinpochee naar het Westen 
(Frankrijk) kwam, studeerde en trainde hij in het 
oorspronkelijke Dagpo klooster in Tibet. Sinds 1978 deelde 
Eerwaarde Dagpo Rinpochee, nadat velen hem erom hadden 
gevraagd, zijn kennis met duizenden geïnteresseerden over de 
gehele wereld.2 Zijn inspanningen hebben ervoor gezorgd dat 
deze specifieke boeddhistische traditie niet verloren is gegaan 
en dat nu in alle delen van de wereld mensen ervan 
profiteren.  
 
Ook heeft Eerwaarde Dagpo Rinpochee nadat hij in 1959 Tibet 
moest ontvluchten voortdurend gewerkt voor de 
wederopbouw van de (in 1470 gestichte) kloosteruniversiteit 
Dagpo Shedrup Ling. 
 
Eindelijk kon in 2005 ZH de 14de Dalai Lama het nieuwe Dagpo 
Shedrup Ling inwijden in Kais (Kullu Vallei India) en 
aanvaardde ook de benoeming als abt. 
 

2.3 Missie 
TWF 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 Kais in de 
Kullu Vallei evenals voor de schoolkinderen en de omwonenden die gebruik maken van de dokterspost.  
 
Hoewel in de huidige wereld grote behoefte is aan innerlijke vrede en geluk wordt daar niet vaak 
(methodisch) aan gewerkt. De monniken van de kloosteruniversiteit trainen 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. Een bijzonder inspirerend voorbeeld hiervan is de Eerwaarde Dagpo 
Rinpochee, de beschermheer van TWF en de geestelijk leider van Dagpo Shedrup Ling. 
 

 
2 Zie voor een uitgebreider biografie www.thedagpofund.org 
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2.4 Visie 
Wij worden geïnspireerd door de goedheid van Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee en willen alles doen 
wat nodig is voor een duurzaam en ecologisch verantwoord herstel van de kloostergebouwen. Door het 
bundelen van de kwaliteiten van mensen lokaal en wereldwijd werken wij, stap voor stap, op een 
verbindende en vindingrijke manier aan de veiligheid van het klooster.  
 

2.5 Doel  
Zoals in de statuten staat heeft TWF als doel:  
1a. het werken voor het voortbestaan van de tradities van de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrub 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;  
1b. 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.  
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3 Wat moet er gebeuren 
 

3.1 Renovatie van het klooster  
Op basis van de bevindingen van het onderzoek van Arup heeft Hopper Enginering & Consultancy in 2019 
een Masterplan opgesteld voor een gefaseerde aanpak van de renovatie van de kloostergebouwen en de 
lagere school met inpandige medische post. In dit plan is de renovatie op hoofdlijnen beschreven 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; duurzame isolatie en verwarming en een schone afvalverwerking. Bovendien 
geeft het plan handvaten om de renovatie in deelprojecten op te delen.  
 
TWF hoopt de belangrijkste stappen van het Masterplan de komende 10 - 15 jaar te realiseren. De eerste 
prioriteit is een goede drainage en de veiligheid van het terrein. Daarna wordt de renovatie van de 
gebouwen aangepakt in combinatie met de aanleg van centrale voorzieningen zoals een schone riolering 
en een veilig elektriciteitsnetwerk. Door voldoende ventilatie, isolatie en een goed verwarmings- en 
koelsysteem wordt een gezond leefklimaat gecreëerd voor de bewoners en gebruikers van het klooster. 
Bij alle stappen is aandacht voor duurzaamheid.  
 
De eerste stap in het Masterplan is het uitvoeren van een diepgaand geologisch en bouwtechnisch 
onderzoek om zoveel mogelijke informatie te verkrijgen over de grond waarop de gebouwen staan en de 
technische staat van de gebouwen en hun funderingen. Dit geeft een gedegen basis om optimale en 
gefundeerde beslissingen te kunnen nemen in de volgende fases van de renovatie.  
 
Zoals het er nu uitziet zullen de gebouwen van de lagere school het eerst worden aangepakt. 
 

3.2 De Dhakpo Thosam Ling school 
Een belangrijk doel van TWF is zorgen voor een degelijk gebouw voor 
de basisschool Dhakpo Thosam Ling waarin zich ook een medische 
post bevindt.  
 
De twee schoolgebouwen staan onderaan het oplopende 
kloosterterrein en het dichtst bij de weg die grenst aan een steile klif. 
Het is daarom belangrijk dat de schoolgebouwen stevig gefundeerd 
zijn. Verder huisvesten deze gebouwen kinderen en een medische 
post waarbij veiligheid en gezondheid extra belangrijk is.  
 
Problemen met de schoolgebouwen 
De school bestaat uit twee gebouwen: één gebouw waarin de school, 
dokterspost, slaapzalen van de kinderen, woonruimte voor de 
verzorgsters en centrale voorzieningen zoals een badruimte zijn 
gevestigd. Daarnaast wonen in een apart gebouw de leraren. Beide 
gebouwen verkeren in een slechte staat door een zwakke fundering 
die niet bestand is tegen aardschokken en landverschuivingen, door 
een slechte ventilatie en door de slechte kwaliteit van het gebruikte 
cement. Zoals gezegd liggen deze twee gebouwen op het laagste punt 
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van het kloosterterrein en ondersteunen als het ware het hoger gelegen terrein en gebouwen. 
Verzwakking van de schoolgebouwen heeft daarmee gevolgen voor de rest van de kloostergebouwen.  
 

 
Examens december 2020, in de winter is het werken buiten aangenamer dan binnen 
 
De schoolgebouwen hebben ernstige vochtproblemen, vele scheuren in de muren, geen 
warmwatervoorziening en een open onhygiënisch rioleringssysteem. Ook zijn er een aantal basale wensen 
die in de huidige gebouwen niet realiseerbaar zijn zoals: voldoende slaapruimte voor de schoolkinderen, 
een eetzaal: nu eten de kinderen zittend in de gang op de grond, een grotere bibliotheek, een aula, een 
computerleslokaal en een lerarenkamer. 
 
Omdat alleen al het versterken van de funderingen en de gebouwen aardbevingsbestendig maken zeker 
60% kost van nieuwbouwwaarde – en dit is zonder isolatie, goede ventilatie, goede riolering enz. en de 
kwaliteit van het cement blijft slecht – is het economischer en logischer om de school te herbouwen die 
wel aan alle eisen voldoet. Wel moeten oplossingen worden gevonden voor een aantal problemen zoals 
wat te doen met het sloopafval en het vinden van een tijdelijk onderkomen voor de school.  
 

3.3 De medische post 
Op de begane grond van de Dhakpo Thosam Ling school is een dokterspost gevestigd. Het is een medische 
voorziening voor de circa tweehonderd bewoners van het klooster: monniken, schoolkinderen, leraren en 
inwonende leken van ondersteunende diensten. Ook de circa duizend dorpsbewoners uit elf dorpen in 
een straal van 8 km rondom het klooster maken gebruik van de dokterspost. Het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis ligt op zo’n 15 km afstand zonder goede vervoersverbindingen. Vaak hebben de 
dorpsbewoners ook geen geld voor een medische behandeling.  
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Op basis van de bevindingen van het bouw- en adviesbureau Arup is besloten de medische post weer in 
de nieuw te bouwen school onder te brengen, met extra ruimte. Dan kunnen de werkzaamheden van de 
medische post worden uitgebreid zoals met het voorlichting geven over hygiëne en TBC, Daardoor kan op 
den duur deze ziekte worden voorkomen en bestreden. De eerder door de Stichting Kadam Chöling 
samen met de Wilde Ganzen opgehaalde 91.500 euro staat gereserveerd voor de bouw en inrichting van 
het gedeelte van de school waar de medische post zal worden gevestigd.  
 

3.4 Samenwerking met anderen 
Het moge duidelijk zijn dat er veel geld nodig is voor al deze plannen. TWF realiseert zich dat hiervoor een 
nauwe samenwerking met andere organisaties en fondsen moet worden gezocht. Daarnaast zal voor de 
renovatie van de gebouwen met bedrijven moeten worden samengewerkt die expertise hebben op het 
gebied van specifieke vraagstukken en eisen.  
 
Zo hebben in 2020 diverse andere organisaties en mensen zich vanuit hun eigen deskundigheid ingezet 
voor de bewoners en omwonenden van het klooster. Dit zijn met name: 

● Hopper Engineering & Consultancy (geologisch en bouwtechnisch ingenieursbureau); 
● Karun Kumbera Architects and Urbanists; 
● Niels Boertje Advies Ontwikkelingswerk (projectanalyse en fondswerving); 
● Wilde Ganzen (fondswerving);  
● Stichting Partin (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking); 
● David de Zwart (vormgeving); 
● Christian Fienga (documentairemaker). 
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4 Wat is gedaan in 2020 
 

4.1 Renovatie van het klooster 

4.1.1 De eerste stap: een geologisch en bouwtechnisch onderzoek 
De eerste stap, een diepgaand bouwtechnisch en geologisch onderzoek, stond gepland voor maart 2020. 
Dit onderzoek stelt de conditie van het terrein en de gebouwen tot in detail vast. Dit is noodzakelijk om 
onderbouwde beslissingen te kunnen nemen tijdens de volgende stappen en zal onnodige uitgaven 
voorkomen. Het geeft de benodigde informatie voor het opstellen van een globaal voorontwerp en een 
definitief projectplan. 
 

Indiase bedrijven voeren de onderzoeken uit onder direct toezicht van Hopper 
Engineering & Consultancy, die ook de rapportage opstelt.  
 
Vanwege de reisbeperking door de uitbraak van Cocid-19 kon het onderzoek 
in 2020 niet worden gerealiseerd. De verwachting is dat het onderzoek in 
oktober/november 2021 aan het begin van het moesson-seizoen kan worden 
uitgevoerd. Dat is uiteraard afhankelijk van het verloop van de pandemie.  
 
Alle volgende stappen in het renovatieproject zijn afhankelijk van de 
informatie uit dit onderzoek. Met het uitstel ervan zijn dus ook alle volgende 
stappen vertraagd. 

Het plan voor 23 boorgaten.  

4.1.2 Voorontwerp renovatieproject, aanpak afvalverwerking en drainagesysteem  
Het voorontwerp waarin de belangrijkste aspecten van de renovatie concreet worden gemaakt, zoals het 
drainagesysteem en de infrastructuur van de voorzieningen kon door het ontbreken van de benodigde 
informatie nog niet worden opgesteld. 

4.1.3 Organisatie van het renovatieproject 

4.1.3.1 Projectmanagementplan 
In 2020 is een begin gemaakt met het schrijven van een projectmanagementplan. Dit is een 
overkoepelend plan waarin staat wat TWF moet doen voor het realiseren van de renovatie van het 
klooster. Hierin wordt het lopende jaar in detail beschreven en het geeft een globale vooruitblik naar de 
twee volgende jaren. Verder wordt de onderlinge samenhang van de verschillende deelprojecten 
meegenomen. In het huidige concept is het eerste project, het geologisch en bouwtechnisch onderzoek, 
uitgewerkt.  
 
Dit projectmanagementplan is bedoeld voor de interne communicatie binnen TWF, zodat het hele bestuur 
op hoofdlijnen de uitvoering van de (bouw)projecten kan volgen. Zodra duidelijk is wanneer het 
geologisch en bouwtechnisch onderzoek kan worden uitgevoerd wordt dit plan verder uitgewerkt. 

4.1.3.2 Projectanalyse 
Het bestuur van TWF vindt het belangrijk dat een projectanalyse of projectbeoordelingsonderzoek wordt 
uitgevoerd zodat de gedoneerde gelden zo efficiënt mogelijk wordt besteed. Het oorspronkelijke plan was 
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daarvoor in november 2019 een SWOT-analyse3 te laten voeren. Dit is toen uitgesteld, omdat de 
monniken op dat moment onvoldoende tijd hadden om dit goed te organiseren. Vanwege de pandemie 
was in 2020, en waarschijnlijk ook in 2021, geen mogelijkheid om de analyse alsnog te laten uitvoeren. 
Het streven is nu dit in 2022 te laten plaatsvinden. 
 
 
 
 

  

 
3 Een SWOT-analyse brengt de sterke en zwakke kanten, de mogelijkheden en bedreigingen van het project, de 
organisatiestructuur van het klooster en haar omgeving in kaart. 
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4.2 Fondswerving 

4.2.1 Geologische en bouwtechnisch onderzoek 
De kosten voor het bouwtechnisch en geologisch onderzoek van Hopper Engineering & Consultancy zijn 
begroot op een bedrag van circa 140.000 euro. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij TDEF en een bedrag 
van 100.000 euro toegekend. Het bestuur is hier zeer verheugd over. 
Na deze toezegging heeft Entraide Franco Tibetaine toegezegd dat deel van het onderzoek te financieren 
dat door Indiase bedrijven wordt uitgevoerd. Dit betreft een bedrag van circa 65.000 euro. Deze bijdrage 
heeft Entraide rechtstreeks aan het klooster overgemaakt, dat daarom voor de betaling van deze 
bedrijven zal zorgen. Ook hierover is het bestuur zeer verheugd. 
 
Van de bijdrage van TDEF zal vermoedelijk een bedrag van 25.000 euro resteren. In overleg met TDEF zal 
dat besteed worden in een latere fase van het renovatieproject. 

4.2.2 Verdere samenwerking met de Wilde Ganzen  
Omdat door de pandemie het in maart 2020 geplande geologisch en bouwtechnisch onderzoek zeker 1,5 
jaar is vertraagd, werd in 2020 duidelijk dat het nog te vroeg zou zijn om in 2021 fondsen voor de school 
te gaan werven. De gelden zouden dan te lang op een spaarrekening geparkeerd staan, omdat de bouw 
voorlopig nog niet kan worden gestart. Een eventuele aanvraag voor een samenwerking met de Wilde 
Ganzen kon daarom ook nog niet worden gedaan.  

4.2.3 Fondsenwervingsplan  
Fondswerving, en zeker werving bij middelgrote en grote fondsen, vereist tijd, professionaliteit en kennis. 
Het bestuur van TWF is bezig zijn kennis en ervaring op dit gebied te vergroten. Ze wordt hierbij 
ondersteund door Niels Broertje van Advies Ontwikkelingswerk. Er is gewerkt aan een fondswervingsplan 
voor in eerste instantie de herbouw van de school. Omdat nog geen concreet renovatie- of bouwplan 
voor de school kon worden gemaakt is dit vertraagd.  
 
Fondswerving bij vermogensfondsen is pas zinvol in samenhang met een concreet project, zoals de bouw 
van de school. Het is daarom ook hier wachten op de uitvoering van het geologische en bouwtechnisch 
onderzoek en het opstellen van het Projectplan bouw school. Wel is al begonnen aan een inventarisatie 
van geschikte fondsen en hoe deze te benaderen. 
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4.3 Communicatie  

4.3.1 Inleiding 
Om TWF breder onder de aandacht te brengen waren er voor 2020 de volgende plannen:  

● Het ontwikkelen van een huisstijl; 
● Aandacht besteden aan de externe communicatie via website, nieuwsbrieven, facebook, 

Instagram en een documentaire over het klooster; 
● Communicatie met het klooster. 

 
In onderstaande paragrafen wordt kort op de belangrijkste activiteiten ingegaan. 

4.3.2 Ontwikkeling van een huisstijl 
De basis voor een huisstijl zoals vastgestelde kernwaarden die weer voortvloeien uit de missie en visie 
was nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Om tot een gezamenlijk gedragen visie en missie te komen, is 
het nodig deze verder te verduidelijken. Wanneer de visie en missie zijn vastgesteld, zullen de 
kernwaarden verder worden uitgewerkt. Vandaaruit wordt de huisstijl verder ontwikkeld. Dit proces is 
eind oktober (opnieuw) opgestart.  

4.3.3 Externe communicatie  

4.3.3.1 Website 
In 2020 is gewerkt aan het verbeteren van de website Er was behoefte om op de website meer inzicht te 
geven in de activiteiten van de kloosterschool en hun problemen door het plaatsen van informatie, foto’s, 
video’s e.d. Het plan was om een geheel nieuwe website te ontwikkelen.  
In september werd besloten om voorlopig de huidige website aan te passen. Dat was mogelijk zonder veel 
kosten. Doel van de aanpassingen was om de website interactiever te maken en beter up-to-date te 
kunnen houden. Ook is gekozen voor een uitgebreidere menustructuur met meer uitleg over onder 
andere onze beschermheer, Eerwaarde Dagpo Rinpochee, het klooster en ons project: duurzame 
huisvesting. De bedoeling is dat uiteindelijk alle teksten 
in het Nederlands, Engels en Frans beschikbaar zijn. Dit 
heeft in 2020 al plaatsgevonden voor het 
Activiteitenverslag en Jaarverantwoording 2019. 

4.3.3.2 Nieuwsbrieven  
We zijn geslaagd in het voornemen om in 2020 drie 
nieuwsbrieven uit brengen: een zomer, herfst en 
winter-nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn verstuurd 
naar al onze abonnees en op de website geplaatst. De 
nieuwsbrieven worden nu ook in het Engels en Frans 
vertaald. 

4.3.3.3 Instagram en Facebook 
Het Instagram-account van de TWF bestaat nu 1,5 jaar 
en had op 31 december 2020 66 volgers. Elke week 
werd een foto of filmpje geplaatst over de school en het 
klooster.  
In 2020 is ook een start gemaakt met het ontwikkelen 
van een Facebook-account voor TWF met ook hier als 
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doel het bereiken van geïnteresseerden. Op Facebook zijn inmiddels 25 foto’s van het klooster gezet die 
door 123 mensen zijn geliked. Er zijn 188 volgers.  

4.3.3.4 Documentaire klooster 
De documentairemaker Christian Fienga4 heeft in 2019 aangeboden om onbezoldigd een documentaire 
over het klooster te maken. Hij maakte daarvoor in 2019 opnames in het klooster en filmde ook 
uitgebreide interviews met onder andere Eerwaarde Dagpo Rinpochee, beschermheer van TWF, en 
Lochen Rinpochee (76 jaar oud), de plaatsvervangend abt van het klooster.  
 
In 2020 heeft Christian van deze opnames voor de Franse boeddhistische tv-omroep Sagesses 
Bouddhistes twee korte films van 13 minuten gemaakt: een over de geschiedenis van de bouw van het 
klooster en een over de tradities van het klooster. Deze twee films zijn eind december uitgezonden op de 
Franse tv en daarna op YouTube geplaatst. TWF heeft toestemming gekregen om versies met Engelse 
ondertiteling te laten maken en te vertonen in boeddhistische centra. 

4.3.3.5 Presentaties  
De Covid19-pandemie was ook verantwoordelijk voor het annuleren van de geplande bijeenkomsten waar 
TWF zich zou presenteren zoals de Open Dag in Ganden Ling in Veneux eind juni. Ook de 
informatiebijeenkomst eind 2020 bij Kadam Chöling in Haarlem kon niet doorgaan. Deze bijeenkomsten 
hopen we volgend jaar weer te kunnen organiseren. 
  
Wel kon TWF zich presenteren via de ZOOM tijdens de uitgestelde jaarvergadering van Entraide in 
september. Entraide is de Franse stichting die heeft bijgedragen aan de constructie van het Dagpo 
Klooster en nu een groot deel van het dagelijkse levensonderhoud van het klooster verzorgt en daarmee 
een belangrijke samenwerkingspartner is voor ons. 
De jaarvergadering is gehouden in het bijzijn van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee. Tijdens deze 
jaarvergadering kregen bestuursleden de ruimte om iets te vertellen over de rol van TDEF en TWF die 
samen met Entraide voor het voortbestaan van het klooster en de Dagpo-tradities zorgen. Bij de zoom-
meeting waren ongeveer honderd mensen aanwezig. De presentatie werd goed ontvangen.  

4.3.4 Communicatie met het klooster 
Het blijft een uitdaging om goed te communiceren met mensen in een ver land met een andere cultuur, 
vooral wanneer je elkaars taal niet of gebrekkig spreekt en afhankelijk bent van tolken.  
 
Met het bestuur van het klooster wordt vooral via de mail en met WhatsApp gecommuniceerd. Afgelopen 
jaar zijn er enkele Skype-meetings geweest. Hierbij zijn we ondersteund door Ivo Rodriques. Ivo spreekt 
Engels en Hindi. Hij ondersteunt het klooster bij hun financiële organisatie en verblijft regelmatig langere 
periodes in het klooster.  
  
Daarnaast is er regelmatig WhatsApp contact met een lerares van de school.  
 
Helaas ging het jaarlijkse bezoek van een of meerdere bestuursleden aan het klooster in 2020 niet door. 
 

 
4 https://vimeo.com/cfienga 
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4.4 Ontwikkeling Interne Organisatie  

4.4.1 Inleiding 
Het bestuur had de behoefte meer duidelijkheid te brengen in de taken en verantwoordelijkheden binnen 
het bestuur. Daarnaast waren de doelen voor 2020: de archivering van alle stukken en beeldmateriaal op 
orde brengen en het werken aan een structurering van de contacten met het klooster. 

4.4.2 Interne organisatie 
Er is uitgebreid gesproken over de samenwerking binnen het bestuur en de behoefte om de 
betrokkenheid meer vorm te geven. Dit heeft ertoe geleid dat de taken en aandachtsgebieden benoemd 
zijn en toebedeeld aan diverse bestuursleden. 
Tevens is een activiteitenplan gemaakt waarin prioriteiten zijn vastgelegd. Ook is een begin gemaakt met 
het opstellen van draaiboeken voor terugkerende activiteiten. Dit geeft handvaten voor een betere 
sturing en monitoring van de activiteiten en zorgt ervoor dat gestelde doelen tijdig worden gerealiseerd.  

4.4.3 Archivering 
Op de Google Drive is een archief ingericht alleen toegankelijk voor de bestuursleden en voor anderen 
afgeschermd. We constateerden dat de Google Drive onvoldoende opslagruimte biedt en gaan op zoek 
naar alternatieven. 

4.4.4 Inzet vrijwilligers 
Een aantal vrijwilligers heeft het bestuur in 2020 ondersteund: 
 

- voor het ontwikkelen van ideeën voor de fondswerving Alejandra Pena en Yue Marasca-Hu;  
- voor de vormgeving David de Zwart;  
- voor de social media Jolien Ruiten;  
- voor de documentaire over het klooster de filmmaker Christian Fienga;  
- voor het onderhouden van contacten met het klooster Ivo Rodriques en de architect Karun 

Kumbera;  
- voor de financiële administratie Aldert Taanman  

 
Het bestuur is er zich van bewust hoe belangrijk het is om een netwerk te hebben van vrijwilligers met 
diverse expertises. 

4.4.5 Bestuurswisseling 
In september 2020 heeft Peter van Vliet het secretariaat overgenomen van Marjolein Hoogkamer. 
Marjolein blijft wel intensief betrokken en actief voor TWF met name bij het schrijven van verslagen en 
rapporten, maar niet meer in een bestuursfunctie. Peter heeft ervaring in verschillende bestuursfuncties 
en brengt expertise mee op het gebied van een goede organisatiestructuur. 
 

4.5 Extra activiteit: Corona-voedselhulp 
De Covid-19 -pandemie trof ook de bevolking in Himachal Pradesh waar het klooster zich bevindt. Veel, 
vaak arme mensen hadden binnen korte tijd geen werk, geen inkomen en dus geen eten meer. Toen TWF 
bericht ontving dat de monniken begonnen waren met het uitdelen van voedsel is in samenwerking met 
de Wilde Ganzen een geldinzamelingsactie gestart om het klooster hierbij financieel te ondersteunen, 
zodat meer mensen geholpen konden worden. Door de samenwerking kon een bedrag van ruim 10.000 
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euro overgemaakt worden. Met dat geld hebben de monniken in juli en in november voedsel ingekocht, 
voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld. Achthonderd arme families, geselecteerd in samenwerking met 
de plaatselijke autoriteiten in verschillende dorpen rondom het klooster en in Kullu en Manali werden 
hiermee geholpen. 
 

 
 
Nadat het project met de Wilde Ganzen was afgerond bleven donaties voor corona-voedselhulp 
binnenkomen van particulieren en enkele fondsen. Zodoende kon een extra bedrag van 2.000 euro naar 
het klooster worden overgemaakt. Dit bedrag is gegeven aan de dependance van het Dagpo klooster in 
Mainpat. In samenwerking met een plaatselijke winkel hebben de monniken aldaar voedselpakketten 
gemaakt en uitgedeeld. Hier waren de voedselpakketten nog harder nodig dan in en rondom het klooster 
in Kais. Nadat vanuit het klooster duidelijk werd dat de grootste nood gelenigd was, bleef nog een bedrag 
over van ongeveer 5.000 euro dat we in 2021 kunnen besteden. 
Door het klooster zijn filmpjes gemaakt van de voedseluitdelingen. Deze zijn geplaatst op YouTube (link 
op de website van TWF). 

 

5 Samenvattend  
 
In 2020 hebben we gedaan wat binnen de gegeven omstandigheden mogelijk was. Vanwege de pandemie 
kregen we tijd om te werken aan de interne organisatie en de externe communicatie. We zijn ook blij dat 
we een buitengewone activiteit hebben kunnen ondernemen in de vorm van een corona-
voedselhulpproject. Daarmee konden we een kleine bijdrage leveren aan het lenigen van de nood onder de 
mensen in de buurt van het klooster.  
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6 Wat willen we in 2021 doen? 

6.1 Activiteitenplan 
Kijkend vanuit 2020 naar wat we willen versterken en verdere aandacht geven hebben we een 
activiteitenplan 2021 opgesteld (zie bijlage 2 voorgenomen activiteiten 2021).  
De belangrijkste onderdelen hierin in zijn het renovatieproject en fondsenwerving. 
 

6.2 Het renovatieproject  
Het bestuur hoopt in 2021 het geologisch en bouwtechnisch onderzoek te kunnen laten uitvoeren. 
Daarna kan het noodzakelijk voorontwerp worden gemaakt. Parallel aan dit voorontwerp is het de 
bedoeling om een goede drainage van het terrein en een veilige afvalverwerking te realiseren.  
 

6.3 Fondsenwerving 
We zullen aandacht besteden aan de opzet van een goede fondsenwerving met als ondersteuning een 
doelgerichte marketing en externe communicatie en verder werken aan de opbouw van de interne 
organisatie. 
 
In 2021 gaan we onderzoeken hoe we lokaal, nationaal en wereldwijd mensen kunnen verbinden met ons 
doel; het duurzaam en ecologisch verantwoord herstel van de kloostergebouwen. Een belangrijke 
indirecte bijdrage aan een vreedzame wereld. 
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BIJLAGE 1 - Gegevens over The WHISE Foundation  

6.4 Bestuur 

6.4.1 Bestuursledensleden  
The WHISE Foundation heeft een beschermheer: de Eerwaarde Dagpo Rinpochee 

● Elly Hendriks (voorzitter) 
● Peter van Vliet (secretaris) 
● Jorge Oosthoek (penningmeester) 
● Esther van Weelden (algemeen lid) 
● Amber Walstra (algemeen lid) 
● Annemieke Jansen (algemeen lid) 
● Nicole Bodewes (algemeen lid) 

6.4.2 Nevenfuncties 
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).  

6.4.3 Vergaderschema  
Het bestuur streeft naar minimaal zes bijeenkomsten per jaar al dan niet via een internetverbinding. In 
2020 heeft het bestuur elfmaal vergaderd. Tussendoor wordt regelmatig via email, WhatsApp en 
telefonisch contact onderhouden zowel persoonlijk als in groepen.  
 

6.5 Algemene gegevens 

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

a) Het werken voor het voortbestaan van de tradities van de klooster universiteit Dagpo Shedrup 
Ling, primair door het realiseren en in stand houden van duurzame en veilige huisvesting voor de 
klooster universiteit 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.  

6.5.2 Contactgegevens  
Postadres Jan Wilshof 70, 1815 LW Alkmaar    KVK  73209201  
Telefoon 072 8445578 (Elly Hendriks, voorzitter)   RSIN  859401042  
Email  info@thewhisefoundation.org  
Website www.thewhisefoundation.org  
IBAN   NL92 ABNA 0833 890 735  
BIC   ABNANL2A  
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BIJLAGE 2 - Voorgenomen activiteiten 2021 

ACTIVITEIT  TIJDPAD  

Financieel jaarrapport 2020 opstellen  
 

Uiterste publicatiedatum: 1 juli 2021 

Activiteitenverslag 2020 maken 
 

Uiterste publicatiedatum: 1 juli 2021 

Begroting 2021 opstellen 
 

Uiterste datum gereed: 1 juli 2021 

De stukken van 2020 archiveren  
 

Hele jaar 

Microsoft 365 implementeren 
Onderdelen: 
● Bibliotheek opzetten 
● Inzicht in zaken waar we Microsoft 365 voor willen 

gebruiken 

Start februari en 1 juli klaar 

Beleidsplan 2019 – 2023 actualiseren 
 

2022 

Activiteitenplan marketing opstellen 
 

Start eind februari – na vaststelling missie 
en visie en kernwaarden 
Plan gereed november 2021 

Facebook en Instagram promoten 
 

Start nu en verder het hele jaar  

Vier nieuwsbrieven maken en versturen 
 

21 maart, 21 juni, 23 september 21 
december 

Losar-kaart 
Doel: bedankje donateurs 

Start nu – realisatie 10 februari  

Plan in- en verkoop producten 
 

Hele jaar 

Relatiegeschenk kiezen dat gebruikt kan worden voor 
werving of crowdfunding 

Hele jaar 

3 Films realiseren samen met Christian en een 
Engelse versie van de documentaires van Sagesse 
Bouddhistes  
 

2021 

Fondsenwervingsplan opstellen  
 

Eerste aanzet gereed eind maart 2021 
Plan gereed augustus 2021 

Bedrijven werven 
 

Start nadat het fondsenwervingsplan 
gereed is tot eind 2021 

Een webinar organiseren voor mensen die actief zijn 
voor het klooster 

Tweede helft 2021 

Een projectadministratie opzetten  
 

Eerste helft 2021 

Het opzetten van een overleg- en 
beslissingsstructuur, creëren draagvlak, helderheid 
opdrachtgeverschap  

Eerste helft 2021 

Projectmanagementplan opstellen 
 

2021 

Krachtenveldanalyse maken 
 

Eerste helft 2021 

 


