
 
 

  

 

  

Beste lezer, 
 

De dagen worden weer langer, in ieder geval op ons westelijke halfrond. Voor Losar, het 

Tibetaanse Nieuwjaar, hebben we onze fysieke omgeving kunnen reinigen, maar ook alles wat 

negatief is in onze geest. Er is weer ruimte voor nieuwe positieve activiteiten. 

 

De eerste vaccins tegen Covid-19 zijn toegediend, in dat opzicht is er ook wat licht aan de 

horizon. We zijn hoopvol dat dit jaar het diepgaand geologisch en bouwtechnisch onderzoek in 

het klooster kan worden uitgevoerd. Daarna kan de inventarisatie beginnen van de 

noodzakelijke werkzaamheden om de gebouwen van het klooster veilig en duurzaam te maken 

(zie ook 'nieuwsbrief winter 2020' waarin een presentatie van Alessandro Marasca van Hopper 

Engineering & Consultancy). 

 

We hebben Abhishek Holla bereid gevonden zijn kennis met ons te delen van de natuurlijke 

gevaren zoals aardbevingen en aardverschuivingen in het gebied rondom het klooster en de 

situatie van het klooster zelf. Abhishek komt uit India. Hij was nauw betrokken bij de 

onderzoeken die studenten van de TU Delft in het klooster hebben gedaan. Binnenkort studeert 

hij af in Delft voor zijn master in Bouwkunde met als specialisatie de circulaire economie 

toegepast in nieuwbouw en renovatie. 

 

Verder kijken we in deze lente-nieuwsbrief terug op Losar, geven we duidelijkheid over de 

datum van de verjaardag van onze beschermheer de Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee en delen 

we een korte film waarin Rinpochee uitleg geeft over een foto die bij de meesten van jullie wel 

bekend zal zijn. 

 

We sluiten af met een interview met het bestuurslid Esther van Weelden, die vanaf het eerste 

uur betrokken is geweest bij het werken aan het voortbestaan van Dagpo Dratsang en het ’grote 

renovatieproject’. 

 

Wij wensen u mooie positieve lentedagen! 

  

Het bestuur van The WHISE Foundation 

  

 

 

Uit het archief 

 



 

 

Foto: Bas Uterwijk 

 

Speciale recitatie 

 

Deze foto van Bas Uterwijk zullen velen van u kennen. Maar misschien vindt u het ook leuk om 

Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee te horen uitleggen aan Paul van Hekeren, die werkte voor 

The Dagpo Educational Fund, wat de betekenis is van hetgeen er op de foto te zien is. 

Korte film met de uitleg over de foto door Rinpochee  

 

Lees hier de uitleg over de foto  

 

 

 

De afgelopen maanden 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=de41a78836&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=9950b4ddf4&e=1de69e9719


 

 

 

Happy Losar, Tashi Deleg 

 

'Losar' is het 'Tibetaanse Nieuwjaar' en de belangrijkste feestdag voor Tibetanen. Losar wordt 

gevierd tijdens de nieuwe maan in de maand februari/maart. Het duurt officieel twee weken en 

is een echt familiefeest. 

 

Voordat het nieuwe jaar begint, starten de Tibetanen vijf dagen ervoor al met het lezen van 

teksten en meditatie. Ook vindt er in de huizen een grote schoonmaak plaats en worden 

gebedsvlaggen vervangen door nieuwe vlaggenlijnen. Daarnaast koopt men nieuwe kleren, 

worden ruzies bijgelegd en schulden vereffend. Boze geesten die op de loer liggen, worden 

ceremonieel verdreven. 

Men begint dus het nieuwe jaar letterlijk en figuurlijk met een schone lei. 

Niet overal duren de Losar-festiviteiten nog twee weken zoals in Tibet. Gelukkig worden er nog 

wel veel traditionele betekenisvolle onderdelen van Losar in ere gehouden. 

 

Een mooie en verrassende Losar wens kwam dit jaar van de Secretary of State Blinken. 

The WHISE Foundation sluit zich hier helemaal bij aan. 

Link naar deze wens: https://youtu.be/tuULRqwk-Iw 

 

Voor meer informatie over Losar vindt u hier een link naar een artikel van het boeddhistisch 

dagblad: https://bit.ly/310yyrW 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=fcc399d880&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=eb505ecb12&e=1de69e9719


 

 

 

Verjaardag van Rinpochee 

 

In het klooster werd de avond voor Losar, op 

11 februari, de verjaardag van Eerwaarde 

Dagpo Lama Rinpochee gevierd. Dat zorgde 

voor enige verwarring want was Rinpochee 

niet jarig op 6 februari? Wij weten nu dat 

beide data kloppen. 

 

Volgens de Tibetaanse kalender is Rinpochee 

geboren op de dag vóór Losar en dus wordt 

zijn verjaardag ook op die dag gevierd. Dit 

betekent dat deze dag elk jaar op een andere 

datum valt. 

Volgens de westerse kalender is Rinpoche 

geboren op 6 februari en dus de dag dat 

Rinpochee jarig is volgens onze jaartelling.  
 

Bekijk hier hoe de monniken de verjaardag van Rinpochee vierden.  

 

Bekijk hier hoe de monniken de verjaardag van Rinpochee vierden.2  

 

 

 

Over het klooster 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=2798451af2&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=fd75603d40&e=1de69e9719


 

 
 

 

 

COVID-19 hulp in Mainpat 

 

De afgelopen maand hebben ook de monniken In Mainpat voedsel uitgedeeld aan 300 van de 

armste families. Dit duurde langer dan gepland omdat er monniken ziek waren. 

 

In Mainpat woonden de monniken van Dagpo Dratsang voordat ze naar Kais kwamen. Op dit 

moment is het de vaste verblijfplaats van vier monniken, maar in de wintertijd komen er ook 

monniken uit Kais om er te studeren. Dat was dit jaar niet mogelijk vanwege de pandemie. 

 

De voedseluitdeling is vastgelegd in een filmpje en foto’s. 

 

Vaccinatie in Kais 

De monniken van het Dagpo Shedrup Ling klooster worden binnenkort gevaccineerd. 

Bekijk hier een korte film over de voedseluitdeling in Mainpat 

 

 

 

Dhakpo Thosamling School 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=fd7bed9a4d&e=1de69e9719


 

  

 

 

Dhakpo Thosamling School 

 

De laatste berichten vanuit de school zijn positief. De kinderen zijn gezond en blij dat ze weer 

naar school kunnen gaan. En gelukkig wordt het weer ook weer warmer. 

Bekijk hier een korte film van een kleine monnik die aan het schrijven is  

 

 

 

Het renovatieproject 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=dc4545fe45&e=1de69e9719


 

 

Uitleg door Abhishek over de gevaren voor het klooster 

 

Hier is de eerste aflevering van de uitleg met beeldmateriaal door Abhishek Holla over de 

gevaren en de problemen (en de mogelijke oplossingen) waar het klooster en het gebied er 

omheen mee te maken hebben. Zie link onderaan. 

 

Omdat Abhishek veel weet van het klooster en de omgeving hebben wij hem gevraagd om 

zijn kennis te delen als aanvulling op de informatie van Alessandro Marasca. Hij gaat dat 

doen in verschillende afleveringen met beeld en tekst. Deze eerste aflevering is een kort en 

helder overzicht van de uitdagingen die het gebied rondom het klooster kent. In de volgende 

nieuwsbrief komt een vervolg dat is toegespitst op de uitdagingen voor het klooster. 

Als u hierover vragen heeft stuur ze ons! Wij kunnen ze aan Abhishek en Alessandro 

voorleggen.  

 

Wie is Abhishek? 

Abhishek Holla woont nu in Nederland, maar komt uit India waar hij bouwkunde studeerde. 

Na zijn studie werkte hij een aantal jaren op het kantoor van Karun Kumbera in 

Bangalore (http://www.kk-au.com). Karun voerde een aantal opdrachten uit voor het 

klooster, zoals het bouwen van een liftschaft en het aanbrengen van akoestische isolatie in de 

debatzaal onder de tempel en Abhishek vergezelde hem op zijn werkbezoeken aan het 

klooster. 

 

Abhishek assisteerde ook de studenten van TU Delft in 2016 en 2017 tijdens hun onderzoek 

in het klooster. Daarna kreeg hij de gelegenheid om naar Delft te komen en de studenten te 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=912b9538c2&e=1de69e9719


 

helpen bij de afronding van het onderzoeksproject. 

In 2019 besloot hij bij TU Delft een aanvraag te doen voor het volgen van een 

Masteropleiding. Hij werd aangenomen en binnenkort studeert hij af op het onderwerp 

'Digital Solutions for a Circular Façade Industry'.  

 

https://www.linkedin.com/in/abhishek-holla-6776237a 

Bezoek ook Abhishek’s website: https://www.abhishekholla.com 

Bekijk hier de uitleg van Abhishek over de gevaren en problemen voor het klooster  

 

 

 

Kennismaking met bestuursleden 

 

 

 

Even voorstellen:  

 

Esther van Weelden, bestuurslid 

 

Esther is vanaf het begin betrokken bij het renovatieproject 

voor het klooster Dagpo Dratsang. Als leerling van 

Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee betekent het 

boeddhisme veel voor haar. 

 

“Vroeger had ik een oude transistorradio waarvan de 

antenne met ijzerdraadjes vastgebonden was om een goede 

ontvangst te hebben. Vaak stoorde de radio en kraakte het. 

Soms ontving ik de juiste kanalen met heldere muziek of 

praatprogramma’s.  

Het boeddhisme heeft mij een perfecte interne radio 

gegeven waarbij de golflengte goed is afgesteld." 

 

Lees hier het interview met Esther 

 

 

 

  

 

Facebook 

 

Instagram 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=1de9738d81&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=4e953ab642&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=0527540135&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=2abd322ce5&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=85f7ab2892&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=8a1ec6b401&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=a5104cf211&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=937dbd46e6&e=1de69e9719


 

 

Website 

 

Email  

   

 

 

                                             

 
 

 

                                                     

Jan Wilshof 70 

1815 LW Alkmaar 

 

NL92 ABNA 0833 890 735 

(BIC: ABNANL2A) 

KvK: 73209201 | RSIN: 859401042 

  

 

   

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=ffe5b59b61&e=1de69e9719
mailto:info@thewhisefoundation.org
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=7d6f650836&e=1de69e9719
mailto:info@thewhisefoundation.org


 
 

 
 


