W wiosce Dolanji w indyjskich Himalajach mieści się obóz uchodźców tybetańskich.

Mieszka tam około tysiąca Tybetańczyków, z czego połowa to dzieci – sieroty, półsieroty lub pochodzące
ze skrajnie biednych rodzin. Część z nich przebywa w sierocińcu Bon Children’s Home (BCH). Co roku
przybywa tam około 20 nowych dzieci. Tylko połowa uczy się w szkołach ponadpodstawowych.
Tylko 6 % ma szansę kształcić się w szkołach wyższych. Z powodu odległości i nędzy większość z wychowanków BCH jest niemal pozbawiona kontaktu ze swoimi rodzinami.

Bon Children Home

Dom dziecka BCH został założony w 1987 roku przez tybetańskiego mnicha i nauczyciela religii

bon – Nyimę Dakpę Rinpocze, który jest obecnie dyrektorem BCH. Pierwsza grupa liczyła 45 dzieci. W
połowie 2008 roku w BCH mieszkało 300 dzieci. Sierociniec został założony na terenie obozu skupiającego
uchodźców tybetańskich wychowanych w kulturze i religii bon (rodzima kultura i religia tybetańska),
w pobliżu szkoły podstawowej dla Tybetańczyków, do której uczęszczają dzieci z BCH. Szkoła liczy 10
klas. Kontynuowanie nauki w szkole średniej i na poziomie akademickim odbywa się poza wioską i jest
w całości uzależnione od posiadania przez ucznia Rodzica Serca z Zachodu. Dalszą naukę najlepszych
uczniów, którzy nie mają swoich indywidualnych sponsorów, finansuje sierociniec z wpłat ogólnych na
rzecz BCH.

Dzieci

pochodzą z rodzin skrajnie biednych, tybetańskich bądź pochodzenia tybetańskiego,
zamieszkałych głównie w nepalskich Himalajach, ale także w Tybecie, Indiach i Bhutanie, wychowanych w
kulturze i religii bon. Rodzice nie mieli możliwości zapewnienia dzieciom wykształcenia i godziwego utrzymania, dlatego wysłali je do BCH. Nie zrzekli się praw rodzicielskich i mają nadzieję, że w wieku dorosłym
dzieci będą – dzięki lepszemu wykształceniu – pomagały swoim rodzinom bądź społecznościom, z
których pochodzą. Sierociniec BCH ma za zadanie utrzymać, wychować i wykształcić dzieci zgodnie z
indyjskim prawem i systemem edukacji oraz z tybetańskim wychowaniem, religią i tradycją bon.
Do 2001 roku wszystkie dzieci mieszkały w lepiankach. W 2007 roku szwajcarska fundacja SOS Children’s Villages sfinansowała wybudowanie 5 domów mieszkalnych dla 300 dzieci. Fundacja Nyatri
współfinansowała ich wyposażenie. Obecnie kilka fundacji z Zachodu wspiera sierociniec, jednak
największą z nich, tzn. skupiającą największą liczbę sponsorów, jest polska Fundacja Nyatri.

Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu - Nyatri
Obecnie mamy zarejestrowanych 220 polskich Rodziców
Serca utrzymujących 235 dzieci oraz 13 studentów.
Ponadto polscy Darczyńcy wpłacają pieniądze na inne potrzeby
sierocińca, takie jak ogrzewanie solarne, wyposażenie pokoi, zakup lekarstw, śpiworów, przyborów szkolnych, odzieży i butów.
Wszyscy członkowie i współpracownicy Fundacji są wolontariuszami i nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.
Każdy z nich jest równocześnie Rodzicem Serca i osobiście sponsoruje wybrane przez siebie dzieci z BCH.

Stałe programy prowadzone przez Fundację Nyatri:

- program Adopcja Serca – dzięki temu programowi już ponad
200 osób z Polski wspiera finansowo tybetańskie dzieci z BCH.
- program Edukacja – to system stypendialny, umożliwiający
młodzieży z BCH naukę w szkołach średnich i studia na wyższych uczelniach w Indiach.
- program Opieka Medyczna – ma na celu zapewnienie dzieciom z BCH podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej.
- program Spotkanie z Rodziną – jego celem jest podtrzymanie więzi najmłodszych dzieci z ich
biologicznymi rodzinami. Obecnie dzieci bardzo rzadko spotykają się ze swoimi bliskimi, ponieważ koszty dojazdu i pobytu w Dolanji zazwyczaj przekraczają możliwości finansowe uchodźców tybetańskich
w Nepalu i Indiach. Starsze dzieci mogą odwiedzać swoje rodzinne strony podczas wakacji, natomiast
młodsze mogą liczyć jedynie na wizytę Mamy lub Taty w BCH.
Akcja „Dentysta dla Dzieci Tybetu” – planowany na październik 2009 wyjazd polskich lekarzy stomatologów do Dolanji i bezpłatne leczenie dzieci. Fundacja zbiera pieniądze na zakup leków i sprzętu dentystycznego.

Dowiedz się więcej o Fundacji Nyatri
w w w.nyatri.org

