
“In 2003 heb ik 4 maanden gewoond tussen 5000 monniken in een Tibetaans
boeddhistisch klooster in Zuid India. Ik deed daar onderzoek naar het leven van Tibetaanse
kindmonniken. Dat was zo’n bijzondere tijd!
Mensen denken vaak dat zo’n klooster heel besloten is, maar als 23-jarige kwam ik met
mijn tolk overal binnen en bouwde ik een band op met de kinderen en hun leraren.

In de maanden daarna reisde ik rond in India en Nepal. Telkens verbleef ik op plaatsen
waar veel Tibetanen woonden. Ik voel me daar thuis. Ik zeg weleens gekscherend ‘in een
vorig leven was ik vast een Tibetaanse’.

Als ik naar dit tafeltje kijk zie ik direct weer de kleurige beelden en schilderingen van de
kloosters en Tibetaanse tempels voor me. Inmiddels is het een soort altaartje geworden,
waarop ik regelmatig wierook brandt. Als ik ga schrijven brengt dat me meteen in de juiste
‘mood’. Ik waan me weer even op reis.

Het tafeltje is gemaakt door Tibetanen in Kathmandu. Ik woonde vlakbij een werkplaats,
waar ik op alle momenten van de dag getimmer en geschaaf uit hoorde komen. Op een
dag ben ik naar binnen gelopen om te kijken wat ze maakten. Ik zag de prachtigste kasten
en tafels, allemaal met de hand gemaakt en gedetailleerd bewerkt voor verkoop in het
buitenland. Deze tafel is speciaal voor mij gemaakt. Ik wilde graag de acht gelukbrengende
boeddhistische symbolen erin en de twee sneeuwleeuwen. Saillant detail van dit tafeltje is
dat het opklapbaar is. Zo is hij gemakkelijk mee te nemen. Voor mij typisch Tibetaans.
Lekker praktisch. Dat past wel bij mij!”

Monique is moeder van een dochter (6) en een zoon (3). Naast haar gastouderbureau
Kroostopvang Amersfoort (www.kroostopvang.nl) schrijft zij over de rijkdom aan culturen
in de wereld. Haar eerste kinderboek ‘Tenzin viert feest’ over een Tibetaans monnikje is
onlangs verschenen. Meer informatie: www.antropomo.nl
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