
 

 

Beleidsplan Stichting Shenpen Nederland  
 
 
1.   Achtergrond 
Shenpen ondersteunt de instandhouding van het unieke culturele en spirituele erfgoed van Tibet. 
Het woord shenpen komt van het Tibetaanse shen la phenpa. Dit betekent: Elkaar 
onvoorwaardelijk helpen.  
Stichting Shenpen Nederland is in 2001 opgericht en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van 
vrijwilligersorganisaties die het werk ondersteunen van Dzogchen Shri Senha Charitable Society 
(DSSCS). Dit is  een in India geregistreerde liefdadigheidsorganisatie. DSSCS heeft zich 
gespecialiseerd in gezondheidszorg, onderwijs en sociaal welzijnsprojecten voor de mensen in 
Dhondenling, een Tibetaans vluchtelingengebied in zuid India. 
De individuele nationale Shenpen groepen ondersteunen het liefdadigheidswerk van Zijne 
Eminentie de 7e Dzogchen Rinpoche, door, inter alia, fondsenwerving en de organisatie van 
lezingen en cursussen. 
 
2.   Doelstellingen en werkwijze 
Stichting Shenpen is opgericht in Nederland op 17 december 2001 te Nijmegen. Stichting Shenpen 
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 9125171, 
Zutphen. 
De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel het leven van Tibetaanse 
vluchtelingen te verbeteren en de Tibetaanse traditie, kunst en cultuur in stand te houden en te 
promoten. 
De activiteiten van Shenpen NL zijn gericht op de behoeften van de Tibetaanse vluchtelingen en 
van het Tibetaaans Boeddhistische Dzogchen Klooster in Dhondenling, zuid India en een nonnen 
klooster in de Himalaya (noord India). De afgelopen jaren hebben enkele speciale projecten en 
activiteiten prioriteit gekregen: 

• Onderwijs, verdere ontwikkeling van de nieuwe basisschool op het kloosterterrein 
(Dratsang) 

• Onderwijs en dagelijks levensonderhoud van monniken in zuid India en nonnen in de 
Himalaya (noord India) 

• Specifiek onderhoud van de Tempel van het Dzogchen Klooster, voor het behoud van het 
Tibetaans cultureel erfgoed  

• Regulier onderhoud en beheer van het klooster. 
Tevens dragen we bij (in natura en via donaties) aan de ontwikkeling van het Tibetaans 
Boeddhistische Centrum (CMDC) in zuid Frankrijk. Door het onderwijzen van Tibetaans 
Boeddhisme in het westen, wordt bijgedragen aan het voortbestaan van deze traditie. 
 
Fondsenwerving, sponsoring en inzameling van donaties gebeurt door (na de Corona beperkingen 
starten we deze activiteiten in 2022 weer op): 

• Het organiseren van evenementen zoals Seizoens Wandelingen, Vidyadhara Benefietdag, 
benefiet verjaardagen, meditatiecursussen  etc. 

• Inkoop en verkoop van Tibetaanse producten die worden gemaakt door de vluchtelingen in 
India en Nepal 

• Verkoop van tweedehands producten op liefdadigheidsmarkten en via internet 

• Het organiseren van publieke lezingen en seminars onder meer in Utrecht, Amsterdam en 
Zutphen 

• Subsidies van particuliere organisaties zoals de stichting De HAND in Zutphen  



 

 

• Persoonlijke netwerken van bestuursleden en vrijwilligers 

• Internet www.shenpennederland.org. 
 
Materiaal  voor fondswerving: persberichten, brochures, posters, presentaties en projectplannen. 
 
3.   Methoden en activiteiten 
Stichting Shenpen Nederland heeft geen betaalde werknemers in haar stichting. Alle activiteiten 
worden uitgevoerd door onbetaalde bestuursleden en een team van vrijwilligers.  
Het bestuur van Shenpen Nederland werkt vanuit het principe van collectieve 
verantwoordelijkheid.  Dit betekent dat het bestuur, inter alia, een gedeelde 
verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten van Shenpen Nederland. De verdeling van taken 
tussen bestuursleden en coördinatoren is functioneel. Elk bestuurslid en coördinator is individueel 
verantwoordelijk voor: 

• tijdige terugkoppeling van zijn/haar intenties en activiteiten naar de andere bestuursleden  

• het inwinnen van relevante informatie van het bestuur en andere coördinatoren voor de 
voorbereiding en uitvoering van activiteiten. 
 
Het bestuur superviseert het werk van, en fungeert als klankbord voor de coördinatoren.  
Voor de uitvoering van taken kunnen het bestuur en coördinatoren taakgroepen samenstellen. 
Het bestuur en coördinatoren monitoren de taakgroepen persoonlijk en rapporteren over de 
voortgang aan het bestuur. 
 
Voor 2022 en 2023 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld: 
1. Werving van sponsors voor het klooster: Sponsor een monnik 
2. Werving van sponsors voor een klein nonnen Dzogchen klooster in de Himalaya 
3. Fondsenwerving voor Onderwijs en Accomodatie voor jonge monniken van het Dzogchen 
Klooster: het Dratsang project  
4. De verdere ontwikkeling van het Clear Mind Dzogchen Centrum (CMDC) 
5. Informatieve bijeenkomsten en lezingen over de Tibetaanse traditie, kunst en cultuur 
6. Organiseren van lezingen en lessen van Z.E. de 7e Dzogchen Rinpoche in Nederland 
7. Continuiteit in sponsoring van het klooster in zuid India en van de CMDCI in zuid Frankrijk 
(Sponsor Programma Shenpen Nederland) 
 
4.   Beheer en uitgave van fondsen 
De donaties, sponsorinkomsten, subsidies en opbrengsten van lezingen, lessen en verkoop van 
Noryang producten worden overgemaakt naar de bankrekening van Stichting Shenpen Nederland 
te Amsterdam. De penningmeester rapporteert elk kwartaal aan het bestuur en aan DSSCS.  
En elk kwartaal worden de geoormerkte gelden overgemaakt aan de bank van DSSCS te Bangalore, 
India. En aan de bank van de CMDC in Frankrijk. DSSCS en het CMDC team rapporteren jaarlijks 
over de besteding van deze gelden (per programma en project).  
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