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Voorwoord 

 

 Ook dit jaar geven we weer een overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar. Want elk 

jaar blijkt weer dat de door ons ondersteunde projecten zó aan verandering onderhevig zijn, dat de 

door ons geplaatste of verspreide berichten soms binnen enkele maanden achterhaald zijn.  

De meest ingrijpende wijzigingen worden vaak veroorzaakt door veranderingen in lokale of regionale 

wetgeving waar het lokale Gesar team (de 'aansturende' vrijwilligers in de regio Kham) dan weer 

flexibel dienen mee om te gaan. onder het motto niet linksom, dan rechtsom. 

Daarnaast kunnen er ook altijd wijzigingen optreden in persoonlijke omstandigheden van de 

vrijwilligers ter plekke, waardoor de Gesar werkzaamheden stil komen te liggen. En ook hier mogen 

we ons gelukkig prijzen met een lokaal team dat onvermoeid adequate oplossingen weet te vinden! 
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Gesar Fund : jaaroverzicht 2013 

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 Jaarrekening 

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

activiteiten door 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. 

 In april 2013 ontvingen we via de Könchok Foundation een gedetailleerd financieel rapport 

van de abt. Vorig jaar doneerde het Gesar Fund 10,000 euro. Dit komt overeen met ongeveer 60,000 

yuan tegen de toen geldende wisselkoers.  Voor het financiële rapport, klik hier. 

http://www.gesarfund.nl/projecten.asp?url=Onderwijs


  

2.          Het Gezondheid Project 

 

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 heel 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.  

 

 

Gesar Ambulance 

 

 In samenwerking met het Communal Hospital in Chindu bestrijdt het Gesar Fund tuberculose 

in het "FightingTB project". Doktoren en verplegers rijden met onze ambulance met 

Röntgenapparatuur in verafgelegen gebieden om bewoners te testen en te behandelen. De 

ambulance werd dermate veel gebruikt dat hij altijd bij het ziekenhuis geparkeerd stond. 

  

 In 2013 zijn er echter een aantal beleidsregels veranderd in de ziekenhuizen waardoor de 

doktoren en verplegers nu alle Gesar werkzaamheden volledig in hun vrije tijd moeten doen, terwijl 

voorheen een gedeelte van deze uren van hun werktijd mocht worden afgeboekt. 

  

 Dit houdt in dat de ambulance niet meer continu bezet is en zelfs vaak stil staat. Het bestuur 

heeft besloten om de ambulance bij het ziekenhuis weg te halen en te parkeren op een veilige 

private locatie zodat hij meer gebruikt kan worden. Naast de doktoren en verplegers die hun vrije tijd 

blijven opofferen voor het Gesar Fund, kan de ambulance nu ook meer ad hoc worden ingezet voor 

urgente medische transporten en voorlichting. 

 

 

Röntgenapparatuur 

 

 De röntgenapparatuur in de ambulance wordt onveilig bediend, zo is dit jaar ontdekt door 

bestuursleden Eric Elbers en Nyima Kunga die de jaarlijkse bestedingscontrole uitvoerden. De 

technicus draagt geen loodschort en er is geen scheidingswand.  

 Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

  



 

3.          Het Family to Family Project 

 

Family to Family: een succes! 

 Net als in 2012 zijn de Family to Family projectactiviteiten succesvol gebleken. Wel zijn er een 

aantal wijzingen opgetreden die hieronder worden besproken. Maar het grootste succes van dit jaar 

is de bouw van het Gesar Community Centre dat na lange voorbereidingen grotendeels voltooid is. 

 

De Gesar General Store en de Gesar Bakery 

 De Gesar General Store (geopend in oktober 2012) verkoopt kwalitatief goede 

kruidenierswaren (kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid in China) en diverse algemene producten 

waar behoefte aan is. Ook wordt er zelfgemaakte kleding verkocht.  

 Met de winst van de General Store zijn in 2012 stoomovens aangeschaft om een bakkerij op 

te zetten. Na wat opstartproblemen is ook de Gesar Bakery succesvol gebleken. De bakkerij is echter 

al vrij snel verplaaatst naar Zhenzing, waar een grotere omzet kan worden gerealiseerd vanwege het 

nabije klooster en omdat in Dönda concurrentie was van een nieuw geopende Chinese supermarkt. 

 Dit jaar is ook de helft van de inventaris van de General Store ook overgebracht naar de 

bakkerij. Tijdens de jaarlijkse Controle Bestedingen deze zomer door bestuursleden Eric Elbers en 

Nyima Kunga bleek dat de General  Store wegens familieomstandigheden gesloten was. Bij verdere 

navraag bleek ook dat de huidige manager minder gemotiveerd was.  

 

 

 

 



Het Gesar Community Centre 

 

 In 2012 opperden de nomaden families uit eigen initiatief of het mogelijk zou zijn een ruimte 

te creëren waar ze elkaar konden opleiden in praktische beroepen als kleermaker, glazenzetter of 

timmerman. Het bestuur heeft deze aanvraag gehonoreerd en kocht grond aan om een 

gemeenschapscentrum te bouwen. De grond werd gezegend door een lama, maar het duurde nog 

een jaar voordat er gebouwd kon worden daar er alleen in de zomer kan worden gebouwd.  De 

gebouwtjes die er al stonden bleken te slecht van kwaliteit  om op te knappen. 

 In de zomer van dit jaar zijn de fundamenten voor de nieuwbouw gerealiseerd. 

Bestuursleden Eric Elbers en Nyima Kunga hebben een eerste schop in de grond ceremonie 

uitgevoerd waarbij een thangka met gezegende kruiden werd begraven. Vrij snel hierna is de bouw 

begonnen en de ruwbouw is in november voltooid.  

 De gebouwen van het 

gemeenschapscentrum worden in een 

hoek gepositioneerd. Het voordeel 

hiervan is dat er én een natuurlijke 

binnenplaats wordt gecreëerd én we 

op de toekomst inspelen aangaande de 

straten die nog niet definitief door de 

lokale overheid zijn gepland. 

 Er worden winkels aan de straatkant 

gebouwd en aan de binnenplaatskant 

een medische post, kinderopvang, 

opleidingscentrum et cetera. Op de 

binnenplaats zal een stupa worden gebouwd en aan de overkant een overkapping met gebedsmolens 

waar geschuild kan worden. Het idee is om een rustige omgeving te creëren. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

2013 - Donaties en Jaarrekening 

Het totaal aan ontvangen donaties in 2012 bedraagt 25.194 euro.  

 

De jaarrekening kunt u online vinden onder deze link. 

 

Het Gesar Fund bestuur dankt alle gulle gevers hartelijk! 

 

 

http://www.gesarfund.nl/nieuws.asp?sid=58


2013 - Gesar Fund in het nieuws 

 

 06-10-2013: bestuurslid Han de Wit vertelde in 2012 over de totstandkoming van de Gesar 

General  Store, een onderdeel van het 'Family to Family' project. In dit jaar was het verslag 

van Eric Elbers in de Shambhala Times over zijn reis naar Kham, Tibet dat veel gelezen werd 

en waar we veel positieve reacties over ontvingen. Lees hier Eric's Unforgettable Trip to Tibet 

 

 

 

 

 

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/2012/05/02/gesars-general-store/
http://shambhalatimes.org/2012/05/02/gesars-general-store/
http://shambhalatimes.org/nl/2013/10/06/an-unforgettable-trip-to-tibet/
http://www.gesarfund.nl/donaties.asp

