
 

Gesar Fund : jaaroverzicht 2012 

Voorwoord 

 

 In de loop van het jaar trachtte het Gesar Fund donateurs en potentiële donateurs zoveel 

mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten die wij in Tibet ondersteunen.  

 Dat deden we door middel van het plaatsen van berichten op onze website (en op sociale 

media websites), het versturen van nieuwsupdates via de e-mail en natuurlijk via de persoonlijke 

contacten van de bestuursleden. 

Dit jaar maken we echter ook een jaaroverzicht. Waarom? 

 We merkten dat de door ons ondersteunde projecten zó aan verandering onderhevig waren, 

dat de door ons geplaatste of verspreide berichten soms binnen enkele maanden achterhaald waren. 

Veranderingen in lokale of regionale wetgeving waren hier vaak debet aan. Het lokale Gesar Fund 

team paste indien nodig - na overleg met het bestuur - de plannen (indien mogelijk) ook aan. 
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Gesar Fund : jaaroverzicht 2012 

Inhoud 

 

Het jaaroverzicht is onderverdeeld in drie categorieën: 

1. Gesar Fund Projecten 

o een overzicht van de drie projecten die het Gesar Fund ondersteunt: 

 het Onderwijs project 

 het Gezondheid project 

 het 'Family to Family' project 

2. Donaties en Fundraising 

o een overzicht van het totaal aan ontvangen donaties en een selectie uit fundraising 

activiteiten dóór het Gesar Fund, maar ook door derden georganiseerde activiteiten 

vóór het Gesar Fund 

3. Het Gesar Fund in externe nieuwsberichten 

 

 

 

 



 

1.          Het Onderwijs Project 

De school bij het Surmang klooster  

 Het gehele onderwijsproject voeren wij uit in samenwerking met een Amerikaanse stichting, 

genaamd Könchok Foundation. De uitvoering ter plaatse is in handen van Khenpo Tsering, abt van 

het Surmangklooster. Deze rapporteert over de besteding van de gelden aan de Könchok Foundation, 

die op haar beurt jaarlijks aan het Gesar Fund rapporteert.   

 De school bij het Surmang klooster is met behulp van de plaatselijke bevolking afgebouwd en 

ingericht met geld van Gesar Fund. Vrouwen uit de buurt zorgen ervoor dat de leerlingen dagelijks 

twee maaltijden krijgen. Ook daarvoor is geld van Gesar Fund gebruikt. 

 De leerlingen gaan tien maanden lang en zeven dagen per week naar school. Als er een 

Engels sprekende docent/monnik door de buurt reist worden Engelse lessen voor de kinderen 

georganiseerd. 

 

Curriculum 

 De overheid heeft een aardige vinger in de pap als het gaat om het onderwijs curriculum, dat 

zodoende in een jaar tijd aan flinke wijzigingen onderhevig is. Het Gesar Fund wordt op de hoogte 

gehouden van deze wijzigingen. 

 

Nieuwe school 

 De overheid gaat in het Yushu district een nieuwe school openen en in verband met de 

leerplichtwet zullen ook de nomadenkinderen hier intern worden gehuisvest en onderwijs krijgen. 

Het Gesar Fund heeft vanuit het Gezondheidsproject aangeboden alle 500 leerlingen gratis op 

hepatitis te testen 



 

2.          Het Gezondheid Project 

 

Hepatitisbestrijding na de aardbeving van 2010 

 

 Nadat in de herfst/winter 2011 de ergste nood van de aardbeving 2010 was gelenigd, 

kwamen onze medische vrijwilligers weer beschikbaar (zij waren door de overheid ingezet om te 

helpen bij de eerste hulp) en zodoende konden het TBC-bestrijdingsproject en het Hepatitis-

bestrijdingsproject weer worden opgepakt.  

 

  

Tete Kunga en Peyo Sönam 

 

 Het Hepatitis-bestrijdingsproject en wordt ter plekke begeleid door Tete Kunga, voormalig 

leraar op een middelbare school in Chenduo. Hij is een alom gerespecteerde en bekende persoon, 

die ondermeer de contacten met de lokale overheden en met het Infectieziekenhuis en Algemene 

ziekenhuis in Chenduo onderhoudt.   

 Door het Gesar Fund is Tete Kunga gemachtigd om officiële stukken, na goedkeuring van ons 

bestuur, namens het Gesar Fund te ondertekenen. Zijn nicht, Peyo Sönam is verpleegster en tevens 

werkzaam als boekhouder in een nabijgelegen ziekenhuis in Yushu. Zij is de penningmeester van de 

beide projecten. Van haar ontvangen wij regelmatig overzichten (in het Chinees) van de besteding 

van de gelden. Zij beheert ook de bankrekening waarop de gelden van het Gesar Fund ten behoeve 

van de projecten worden gestort. 

 

 

Hepatitis in China en Tibet 

 

 Hepatitis, met name hepatitis B is een groot gezondheidsprobleem in China en in arme 

gebieden zoals Yushu in het bijzonder. Dit project richt zich op het testen van mensen op hepatitis (A 

en B) en op het vaccineren van mensen, die nog geen antistoffen in het bloed hebben. 



 De kosten van het vaccin en van de tests worden door het Gesar Fund gedragen, zodat de 

vaak zeer arme mensen zich zonder betaling kunnen laten testen en zo nodig latten vaccineren, 

zodat ze beschermd zijn tegen deze ziekte.  

 

 Tegelijk wordt aan de mensen voorlichting gegeven hoe besmetting te voorkomen en wat zij 

zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel de ziekte te bevorderen. Onder de Chinese bevolking 

is hepatitis nog steeds een groot taboe, vergelijkbaar met HIV.  

 

 Alhoewel in zeldzame gevallen mensen aan hepatitis B overlijden, is de angst voor deze 

ziekte groot. Ook aan het wegnemen van deze angst bij de bevolking besteden we in dit project 

aandacht. Hoewel de meeste mensen die deze ziekte hebben, er ook op eigen kracht weer van 

kunnen herstellen, kan bij langdurige ziekte de lever toch zo beschadigd raken, dat behandeling ter 

bescherming van de lever nodig is. Die behandelingen kunnen heel kostbaar zijn. Vooralsnog is het 

Gesar Fund daar financieel niet bij betrokken. 

 

 In de gebieden waar de Tibetanen wonen ligt het percentage van mensen, die de ziekte 

hebben doorgemaakt of bij zich dragen op bijna 60 %. De meeste besmettingen gaan van besmette 

moeder over op baby. De kans op chronische hepatitis is dan héél hoog omdat baby’s in 90% van de 
gevallen niet in staat zijn de ziekte te klaren, dit tegenstelling tot volwassenen. En dat veroorzaakt 

dus een levenslange zeer zwakke gezondheid, die in enkele gevallen (2 %) uitmondt in levercirrose of 

leverkanker. 

 

 Hoe later mensen in hun leven hepatitis B oplopen en doormaken hoe groter de kans wordt 

dat ze zelf de ziekte overwinnen, dat wil zeggen hoe kleiner hun kans wordt op een chronische 

hepatitis. We testen ieder die dat wil, maar besteden in ons project extra aandacht aan het testen en 

tijdig vaccineren van zwangere vrouwen en van mensen die een gezin willen stichten. En natuurlijk 

staat algemene voorlichting over verloop van de ziekte en de wijze van besmetting (via bloed- of 

sexueel contact) hoog op de agenda; voorlichting die door de enthousiaste artsen van het ziekenhuis 

waarmee we samenwerken, wordt gegeven en door een groeiend team van vrijwilligers! Verder 

richten we ons op het vaccineren van mensen, zodat ze immuniteit opbouwen tegen deze ziekte. 

 

 Voor blijvende immuniteit zijn drie vaccinaties nodig. De standaard prijs voor het vaccineren 

van één persoon is 60 Yuan (7 Euro). Maar dankzij de korting die het ziekenhuis verstrekt  aan ons 

project kunnen we nu voor 45 Yuan (5 Euro) iemand vaccineren.  

 

 

  



 

3.          Het Family to Family Project 

 

Family to Family: een succes! 

 Zoals in de updates van afgelopen jaar is gemeld is het Family to Family project is een succes 

gebleken. De Gesar General Store maakte vanaf het moment van de opening continu winst. Dit door 

kwalitatief goede producten (meestal niet vanzelfsprekend in China) te bieden tegen zeer redelijke 

prijzen. Van de eerste winsten is door de participerende nomadengezinnen democratisch besloten 

bakkerijovens te kopen voor het maken van stoombrood. 

 

De Gesar Bakery 

 Er werden stoomovens gekocht en er is bakkerijpersoneel opgeleid. Na wat technische 

opstartproblemen met de ovens bleek ook de Gesar Bakery een succes. De bewoners van Dönda 

wisten de bakkerij te vinden, zeker rond de tijden wanneer het brood de ovens vers verlieten. Brood 

dat dan overbleef werd aan de Gesar General Store overgedragen voor verkoop aan truckers en 

transitpassagiers. 

 

Nieuwe initiatieven vanuit de nomadenfamilies 

 Naar aanleiding van het succes van de General Store en de bakkerij merkte het Gesar Team 

ter plekke dat de betrokken nomadenfamilies zelfverzekerder werden. Meer nieuwe ideeën om geld 

te generen werden geopperd zodat de kwaliteit van leven meer in eigen hand kwam te liggen. Eén 

van die ideeën was om een ruimte te kopen waar een truckerscafé in kan worden gevestigd. Het 

Gesar Fund ging daarop op zoek naar een geschikte ruimte en gedurende de tijd dat deze zoektocht 

duurde kwamen er nog meer initiatieven vanuit de nomadenfamilies.  



 "Kunnen we de bakkerij niet verplaatsen naar een plek in de buurt van het Kanang klooster in 

Zhenzing? In Dönda ondervinden we concurrentie van andere bakkerijen en in Zhenzing (17 km van 

Dönda) zullen we de enige zijn." 

 "En zou het ook niet goed zijn als we een ruimte hadden waar we elkaar kunnen opleiden in 

praktische beroepen. Zoals kleermaker of glazenzetter of timmerman. En kunnen we geen eigen 

marktruimte creëren? Dan kunnen we onze eigen spullen op de markt verkopen, hebben we meer 

controle over de kwaliteit en zijn we niet afhankelijk van de lokale opkopers die altijd te weinig 

bieden." 

 

Nieuwe initiatieven: nieuwe aankopen en nieuwbouw! 

 De vraag aangaande het verplaatsen van de bakkerij naar Zhenzing is inmiddels door het 

Gesar Fund gehonoreerd.  

 Voor de extra activiteiten die de nomadenfamilies wilden ontplooien is er inmiddels grond 

met wat gebouwtjes aangekocht, en dat is feestelijk geopend en ingezegend door een lama. Echter, 

de gebouwtjes op de aangekochte grond waren in zeer slechte staat. Het Gesar team ter plekke heeft 

met het bestuur overlegd en we hebben besloten nieuwbouw, kwalitatief goede(!) nieuwbouw te 

laten plegen.  

 Inmiddels heeft een architect tekeningen gemaakt voor de te realiseren nieuwbouw. De 

geschatte kosten zijn 1800 yuan per vierkante meter, hetgeen betekent dat de totale kosten 

uitkomen op 50.000 euro. De lokale overheid zal echter de architect bekostigen. 

 -- de zeven ruimtes te realiseren in de nieuwbouw -- 

 Het is van groot belang dat de fundering van de nieuwbouw sterk is. Het land is drassig, het 

winterweer is extreem en er moet rekening worden gehouden met het toevoegen van een extra 

verdieping zodat in de toekomst er eventueel ruimte bij kan worden gebouwd.  

 



 -- tekening van het fundament (op palen en blokken) -- 

 Dönda is een dorpje met ongeveer 300 families. Als het weer slechter wordt in de winter, is 

de verwachting dat er meer families zich in Dönda zullen vestigen, want in extreme winters sterven 

de yaks. Voorheen waren er genoeg zachte winters om deze verliezen op te vangen, maar de laatste 

jaren zijn er juist veel strenge winters op rij geweest. Bovendien wordt het door de overheid 

aangemoedigd dat de nomaden zich vestigen in de dorpjes. Er is grote kans dat extra verdiepingen 

op de nieuwbouw noodzakelijk zullen zijn! Inmiddels is er aan drie aannemers gevraagd om een 

offerte te maken. Het Gesar Fund zal op basis van de offertes en het advies van het Gesar Team ter 

plekke een aannemer selecteren.  

 Naast de suggesties die de nomadenfamilies hebben gemaakt aangaande het gebruik van de 

nieuwbouw wil het Gesar Fund sowieso één ruimte gebruiken voor (gezondheid) voorlichting 

 Nyima Kunga's neef, Kunga Dorje, is gevraagd de bouw te controleren, daar hij ervaring heeft 

dankzij het bouwen van zijn eigen huis. Hij zal als vrijwilliger worden toegevoegd aan het plaatselijke 

Gesar Team en zal reiskosten vergoed krijgen.  

 

Nieuwe initiatieven: juridisch implicaties 

 De aankoop van het land en de geplande bouwactiviteiten creëren vragen aangaande wie de 

eigenaar is en welke legale risico's aan deze nieuwe activiteiten verbonden zijn.  Het Gesar Fund zal 

via het Gesar Team ter plekke proberen duidelijkheid te krijgen over de legale status en deze zo 

solide mogelijk te maken.    

  



 

2012 - Donaties en Fundraising 

Het totaal aan ontvangen donaties in 2012 bedraagt 21.000 euro. 

Hieronder valt 10.000 euro die het Gesar Fund ontving van de Stichting Suppletiefonds Sonnevanck. 

Verder waren er vele kleine en grote donaties die het Gesar Fund ontving van particulieren.  

 

Het Gesar Fund bestuur dankt alle gulle gevers hartelijk! 

 

Hieronder een kleine selectie van donaties en fundraising acties die verder opvallend waren.  

 

 22-02-2012: De docenten en studenten (examenlichting 2011) van de Shambhala 

Ngedonschool doneren  1000 euro aan het Gesar Fund. 

o Zie het artikel op onze website. 

 02-06-2012: In samenwerking met leerlingen van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft het 

Gesar Fund een fundraising op de school georganiseerd. De totale opbrengst van de veiling 

en van de donaties was 892 euro 

o Zie het artikel op onze website. 

 11-08-2012: Barbara Wessel, Jan van Bolhuis en Maarten Regtien doneren de opbrengst van 

de cd van de liederencyclus "De Hans Zwart Sonnetten" aan het Gesar Fund.  

o Zie hier het artikel in Drala Magazine 3, zomer 2012. 

 09-09-2012: Dennis Rietbergen loopt de "Klaaskreek Sponsorloop" succesvol uit en doneert 

zijn sponsorgelden, ruim 705 euro,  aan het Gesar Fund. 

o Zie het artikel op onze website. 

 16-11-2011: Marc Wiewel loopt de marathon van Amsterdam succesvol uit en doneert zijn 

sponsorgelden, 1227 euro, aan het Gesar Fund. 

o Zie het artikel op onze website. 

 16-12-2012: De kinderen en ouders van Shambhala Kinderdag 2012 doneren 223 euro. 

o Zie het artikel op onze website. 

 

 

http://sonnevanck.weebly.com/suppletiefonds.html
http://gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=54
http://www.rlo.nl/pro1/general/NL/home.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&x=1
http://www.gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=55
http://regtien.info/pages/gesarfund/2012/Drala%20Magazine%20-%20De%20Hans%20Zwart%20Sonnetten.pdf
http://gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=59
http://gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=60
http://gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=61


2012 - Gesar Fund in het nieuws 

 

 02-05-2012: na het veel gelezen inspirerende interview met bestuurslid Nyima Kunga in de 

Shambhala Times van september 2011 werd er dit jaar in de Shambhala Times wéér een 

interview geplaatst over de activiteiten van het Gesar Fund. In dit interview van 2 mei 2012 

vertelt bestuurslid Han de Wit over de totstandkoming van de Gesar General Store, een 

onderdeel van het 'Family to Family' project. 

 

 30-05-2012: het Boeddhistisch Dagblad heeft dit interview opgepikt en heeft het vrijwel 

ongewijzigd geplaatst op 30 mei 2012. 

 

 16-09-2012:  "Succesvol Gesar Fund zoekt nieuwe wegen" is de kop van een artikel in de 

november editie van Tibet.nu. Het vertelt over de oprichting van het Gesar Fund, de 

connectie met de familie Kunga en de geboorte van de General Store en de Gesar bakkerij. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voelt u zich geïnspireerd door het werk van het Gesar Fund? 

 

U kunt ons steunen met een donatie! 

 

"Generosity is the ultimate wealth" 

 

 

 

http://shambhalatimes.org/2011/09/04/wonderful-perfect-gesar-fund/
http://shambhalatimes.org/2012/05/02/gesars-general-store/
http://boeddhistischdagblad.nl/lets-call-it-gesars-benefit-store/
http://regtien.info/pages/gesarfund/2012/Artikel%20Tibet_nu%20november%202012.jpg
http://www.gesarfund.nl/donaties.asp


 

 

 


