
 
 

  

 

  

Beste lezer, 
 

Met deze zomernieuwsbrief komt er na een lange lockdown door de Covid-19 pandemie hopelijk 

een betere periode aan. Zo ziet het er althans voor de westerse wereld uit. Voor India is dit een 

stuk onzekerder. De pandemie zorgt in India nog voor ernstige problemen. Mensen sterven erop 

straat vanwege een tekort aan zuurstofflessen, te weinig ziekenhuisplaatsen en schaarste in de 

medische zorg. 

 

Het verder werken aan ons doel, een veilige huisvesting van het klooster, lijkt steeds verder weg. 

Maar we hopen dat op afzienbare termijn met het bodemonderzoek gestart kan worden. Onze 

hoopvolle verwachting is dat dit onderzoek in het najaar kan plaatsvinden. 

 

Uit berichten van het klooster blijkt dat het herstel hard nodig is. Onlangs werkte de riolering 

niet goed. De septic tank gaf een enorme stankoverlast voor de omwonenden. Er kwam een 

dringend verzoek aan het klooster om snel voor verbetering te zorgen. Het ziet er naar uit dat er 

een tijdelijke oplossing kan komen die voorlopig deze klachten verhelpt. Na het 

bodemonderzoek kan er een structurele oplossing worden ontworpen. 

TWF gaat onderzoeken hoe de financiering voor deze noodzakelijke aanpassingen 

gerealiseerd kan worden. 

 

In deze zomernieuwsbrief vindt u onder andere een interview met eerwaarde Dagpo Rinpochee 

opgenomen in Maleisië in 2011, een foto van het nieuwe dagelijkse bestuur van het klooster, een 

vervolg van het geïllustreerde verhaal over de huisvestingsproblemen van het klooster door 

Abhishek en een interview met bestuurslid Annemieke Jansen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en een zonnige zomertijd, 

 

Het bestuur van The WHISE Foundation 

  

 

 

Uit het archief 

 

Interview met eerwaarde Rinpochee in Maleisië 

 

Hieronder vindt u een link naar een interview met Rinpochee dat in 2011 in Maleisië is 

opgenomen. Rinpochee was op bezoek bij Kadam Tashi Choe Ling Malaysia, een van de centra 



 

die onder zijn leiding staat. Het interview is een mooie combinatie van een algemene inleiding in 

het Boeddhisme en informatie over het boeddhistisch centrum Kadam Tashi Choe Ling Malaysia. 

Interview met Rinpochee in Maleisië  

 

 

 

Over het klooster 

 

 

 

Van links naar rechts Lama Sangye, nieuw bestuurslid, Urgen Norbu, adviseur, Thupten Jinpa, nieuw bestuurslid, 

Sangye Ngawang, adviseur, Tashi Dundop, adviseur. 

 

Nieuw dagelijks bestuur 

 

Begin april werd in Dagpo Dratsang een nieuw dagelijks bestuur benoemd. De nieuwe 

bestuursleden zijn Thupten Jinpa en Lama Sangye. De adviseurs voor dit dagelijks bestuur zijn 

Urgen Norbu, Sangye Ngawang, Tashi Dundrop en Losang Tendar. 

 

Het klooster wordt bestuurd door een raad van eenentwintig monniken. De leden van deze raad 

worden door de volwassen monniken gekozen. Uit deze raad worden drie monniken benoemd 

voor het dagelijks bestuur. Elke drie jaar wordt er een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Meestal 

blijven de vorige bestuursleden aan als adviseurs. 

Lochen Rinpochee, de humze en de discipline meester zijn automatisch lid van de raad van 21. 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=3c3a68ab86&e=1de69e9719


 

 

Kok Wangdu aan het werk in zijn keuken 

 

Speciale bewoners van het klooster: Wangdu  

 

Een speciale bewoner van het klooster is de kok Wangdu die jarenlang voor de monniken heeft 

gekookt. Wangdu meldde zich bij het klooster toen het net in Kais was gevestigd en bood aan om 

zonder betaling het eten voor de monniken te bereiden. 

 

Het bijzondere is dat Wangdu niet kan horen en spreken. Hij kookte met hart en ziel voor alle 

monniken. Sinds 2020 is hij met pensioen en woont nog steeds in het klooster. 

 

 

Dhakpo Thosamling School 

 



 

 

 

Nieuwe leerlingen  
  

Het aantal leerlingen in de Dhakpo Thosam Ling school blijft gestaag groeien. Half april kwamen 

er elf nieuwe leerlingen bij. Op de foto’s was de waardigheid die de jongste monnik van vijf jaar 

uitstraalde opvallend. 

  

 

 



 

 

 

Halfjaarlijkse examens 

 

Elke 6 maanden krijgen de leerlingen van de school een examen om hun resultaten te toetsen. 

Op dit korte filmpje zijn ze hier druk mee bezig. 

Bekijk hier het filmpje 

 

 

 

Het renovatieproject 

 

 

 

Uitleg door Abhishek over de gevaren voor het klooster 

 

Hier is de tweede 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 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=2df91e9e04&e=1de69e9719


 

omheen mee te maken hebben. Zie link onderaan. 

 

Abhishek weet veel van het klooster en de omgeving. Zodoende hebben wij hem gevraagd 

om zijn kennis te delen als aanvulling op de informatie van Alessandro Marasca. Deze 

tweede aflevering is een overzicht van 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 

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 is op 25 juni jl. afgestudeerd 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 

 

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=8314d72b7e&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=1c11dc441e&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=101995f897&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=6f1bc990e7&e=1de69e9719
https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=5dcd35935a&e=1de69e9719


 

 

Even voorstellen:  

 

Annemieke Jansen, bestuurslid 

 

Annemieke heeft op een bijzondere manier haar leraar 

eerwaarde Dagpo Rinpochee gevonden en heeft vanaf dat 

moment het Boeddhisme niet meer losgelaten. 

 

Zij reageerde enthousiast toen Elly Hendriks haar vroeg om 

haar klankbord te worden voor the Whise Foundation. 
 

Lees hier het interview met Annemieke  

 

 

 

   

https://thewhisefoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=4ac648144c78e454d189286eb&id=a3577c1534&e=1de69e9719


 
 
 
 
 

 
 


