
 

Gesar Fund : jaaroverzicht 2014 

Voorwoord 

 

 Het afgelopen jaar hebben de lokale vrijwilligers van het Gesar Fund zich weer 

onvermoeibaar ingezet om de doelstellingen van het Gesar Fund te realiseren. Dit jaar was dat meer 

dan ooit een uitdaging met de continu veranderende wetgeving. Het vergt een grote mate van 

flexibiliteit om hier mee om te gaan. En soms moet er pas op de plaats worden gemaakt. 

Desondanks is er in 2014 veel bereikt. Het Gesar Community Centre is afgebouwd, de ruimtes 

worden gebruikt voor educatie en activiteiten vallend binnen ons gezondheidszorg project. 

Met dit jaaroverzicht hopen we u meer inzicht te geven in onze activiteiten en waaraan het geld van 

onze donateurs wordt besteedt. Denkt u dat er in uw vrienden- en kennissenkring ook belangstelling 

is voor dit goede werk. Stuurt u dan dit pdf-bestand vooral door! 
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Gesar Fund : jaaroverzicht 2014 

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 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.   

Aangaande het onderwijs is het volgende te melden: voor volwassenen is een opleidingstraject tot 

monnik gepland voor het najaar van 2015. Voorheen waren er twee programma's voor kinderen dat 

die jaarlijks werden gesteund door het Gesar Fund met een bedrag van 10000 euro per jaar (vanaf 

2010). Het eerste programma is voor leerling monniken, waarvan de meesten in het kloostercomplex 

leven. Zij ontvangen basale dharma instructie. Het tweede programma is voor nomadenkinderen, 

zowel jongens als meisjes.  

Khenpo Tsering, de monnik die de nomadenkinderen al jaren lesgeeft, heeft aangegeven dat hij 

moeite heeft met het handhaven van deze groep. Met name de jongens zijn dermate wild dat er veel 

materiële schade is waaronder veel gebroken ruiten door vernieling. Afgelopen jaar heeft de Khenpo 

al twee maal de onderwijs activiteiten onderbroken om tijd uit te trekken voor vervanging van de 

ramen en reparatie van het meubilair. Na hervatting van het lesprogramma waren er al snel weer 

gebroken ruiten te betreuren. Zolang er niet genoeg toezicht van volwassenen op deze groep, ziet de 

Khenpo er weinig heil in om verder te gaan met het programma. Niet dat hij dit met zoveel woorden 

heeft gezegd, maar hij heeft wel de wens uitgesproken voor een container met meer volwassenen.  

De Könchok Foundation heeft beslist dat het zich in het komend jaar gaat focussen op het opzetten 

van het volwassenenprogramma dat in het najaar (2015) van start moet gaan. Hierdoor zal er 

automatisch meer toezicht beschikbaar komen voor de nomaden kinderen (jaarlijks een wisselend 

aantal van tussen de 150 en 250).  

Volgens de Chinese wet dienen onderwijsprogramma's buiten het Chinese curriculum vallen separaat 

te worden gegeven hetgeen betekent dat deze buiten de reguliere schooltijden plaats dienen te 

vinden. Voor de door ons gesteunde kinderen betekent dit dat er alleen in de drie / vier 

wintermaanden les kan worden genoten in het Surmang Dutsi Til klooster. Als het goed is is het 

volwassenenprogramma dan al gestart en kan Khenpo Tsering gesteund door een veilige container 

lesgeven aan deze groep. 

 

 



 

Voor het Gesar Fund heeft het onderwijs aan de nomadenkinderen prioriteit. Het gaat het Gesar 

Fund niet alleen om het onderwijs. Het feit dat de kinderen gedurende deze drie maanden warme 

maaltijden krijgen en - indien nodig - ook medische hulp, waarborgt dat deze zeer kwetsbare groep 

kans heeft op een gezonde toekomst! Met de - voorlopig -  verminderde onderwijs activiteiten zullen 

we onze bijdrage met een kwart verminderen naar $10.000 dollar (EUR 7500) waarmee we het 

lesprogramma in de wintermaanden 2014-2015 nog wel ruim blijven waarborgen. 

 

 

  



 

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.  

 

Hondsdolheid 

In 2014 is in de naast de Yushu geleden prefectuur Chengdu op verscheidene plaatsen hondsdolheid 

uitgebroken. In China zijn honden op het platteland vrijwel altijd zwerfhonden en er is dus nauwelijks 

controle op de gezondheid van deze dieren.  

In de grensgebieden van Yushu en Chengdu zwerven de honden meestal in roedels rond. Daar er al 

een menselijk slachtoffer is gevallen in Chengdu, neemt men dit gevaar voor de volksgezondheid zeer 

serieus. Mensen op het platteland blijven 's avonds vaker binnen, omdat roedels over het algemeen 

brutaler worden in het donker. 

In de Yushu prefectuur was ook de overheid nu zeer alert. Behalve de stad Yushu ligt ook Dönda in 

het grensgebied. 

Gesar Community Centre en Gezondheid 

 

In het Community Centre is een medische post. Deze is ingericht en er zijn voorraden gekocht. Tsepa 

Lhamo heeft hieraan ook bijgedragen.  

 

De door het Gesar Fund bestelde medicatie wordt altijd afgeleverd bij het Volkshospitaal in Chengdu. 

Zodra het later mogelijk is wordt de medicatie vervolgens meegegeven aan een chauffeur die langs 

het Gesar Community Centre te Dönda rijdt. Indien het koud is en de medicatie op een open truck 

wordt getransporteerd, moet de medicatie eerst een week op temperatuur komen in het Community 

Centre. 

 

 De voor ons werkende artsen nemen algemene medische tests af bij de lokale nomaden zoals het 

meten van de bloeddruk, het uitvoeren van diagnostische harttests en long functie tests.  

Er worden Tibetaanse kruiden gegeven aan mensen die maagpijn hebben. 



Tot slot zijn er ook voorlichtingsdagen gegeven aangaande het voorkomen van infectieziektes. Medici 

van het Hospital of Infectial Diseases, die onze ambulance gebruiken, hebben vrijwillig ook al 

bijgedragen aan deze voorlichting. 

 

De meeste nomaden die onze lokale vrijwilligers ontmoeten zijn analfabeet. Bij de voorlichting wordt 

zodoende gebruikgemaakt van illustraties, die overigens ook door de Chinese overheid gratis worden 

verstrekt. 

 

 Het Gesar Fund werkt hiernaast nog steeds aan mogelijkheden om deze voorlichting ook via cd's en 

dvd's te verstrekken (zelfs in de meest afgelegen tent is wel een dvd speler te vinden) maar dit is 

vanwege wetten aangaande copyright nog steeds niet geëffectueerd. 

 

Het komt regelmatig voor dat ons medisch team ad hoc hulp verleent aan individuele gezinnen; zie 

bijvoorbeeld onze update van vorig jaar over het jongetje Champo: Update 03-04-2013: Champo.  

  

Om hulp direct te kunnen laten bieden heeft het bestuur beslist dat het medische team van de 

10.000 euro die ze jaarlijks mogen besteden er 20% naar eigen inzicht aan ad hoc hulp mag worden 

besteed. 80% dient te worden verantwoord. 

 

Gesar Ambulance 

 

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. Het bestuur heeft toen besloten om de 

ambulance bij het ziekenhuis weg te halen op een veilige private locatie te parkeren. De ambulance 

staat tegenwoordig bij Het Gesar Community Centre.  

 

De röntgenapparatuur in de ambulance werd onveilig bediend, de technicus droeg geen loodschort 

en er was geen scheidingswand.  Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft twee 

loodschorten geschonken en deze zijn in 2014 in Yushu aangekomen. 

 

  

http://gesarfund.nl/nieuws-archief-2013/


 

3.          Het Family to Family Project 

 

De Gesar General Store 

We hebben er twee keer eerder al over bericht: er waren problemen met het 

bemannen van de General Store: de winkel bleek te vaak gesloten en de vorige 

beheerder leek niet gemotiveerd. Als oplossing werd een deel van de goederen 

overgebracht naar de goed draaiende Gesar Bakery tot een oplossing zou zijn 

gevonden. 

 En de oplossing is gevonden in vorm van de jonge man Metok Bhakto.  Na een korte elementaire 

training bleek Metok zeer geschikt, zo vonden onze lokale Gesar vrijwilligers: Metok was én 

commercieel ingesteld en had de juiste people-skills! We hopen natuurlijk dat Metok de General 

Store weer weet terug te brengen tot het bruisende centrum dat het eens was, waarbij hij tevens 

voor hemzelf en zijn familie een bescheiden inkomen verdient. 

 De bakkerij gaat vooralsnog ook verder met het verkopen van General Store goederen. 

De Gesar Bakery 

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 verplaatst 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. 

Vervelend genoeg heeft de vrouw die de bakkerij geheel in haar eentje draait een ongeluk gehad: 

haar hand is in een poedermachine klem geraakt. Het spreekt voor zich dat onze medici alles voor 

haar hebben gedaan wat mogelijk is en ook hebben ze algemeen medische testen afgenomen. 

Verder zijn haar handdoeken gegeven alsmede kleding. 

Daar zij de afgelopen jaren de bakkerij zo succesvol heeft gerund, en zij vanwege de beschadiging aan 

haar hand waarschijnlijk de stoomovens niet meer kan bedienen, zijn er nu plannen om haar 

http://gesarfund.nl/action/news/item/645/ontmoet-metok-bhakto-de-nieuwe-gesar-general-store-beheerder.html


beheerder te laten worden van het Gesar Community Centre, en nieuw personeel voor de bakkerij 

op te leiden. 

 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 2013 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 centrum zijn 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 binnenplaats is 

reeds een medische post, een 

kinderopvang en een 

opleidingscentrum (zie zelfredzaamheid nomaden). 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. 

Het afgelopen jaar is er veel tijd en geld gestopt in het bouwen. En tijdens de Controle Bestedingen 

2014  maakten bestuurslid Nyima en zijn broer Sojong een inventaris van wat nog aan de inrichting 

moest worden toegevoegd. Sowieso zal er voor per gebouw een kachel worden aangeschaft geschikt 

voor het stoken van Yak-uitwerpselen (een centrale verwarming is te prijzig). 

Het Gesar Community Centre: zelfredzaamheid nomaden 

Nu het centrum er eenmaal staat moeten de nomaden verder gestimuleerd worden in 

zelfvoorzienendheid. Het Gesar Fund wil er voor waken dat met het Community Centre het idee 

ontstaat bij de nomaden dat het geld toch wel komt.  

Het probleem in het meer zelfvoorzienend maken van de nomaden is dat ze werkelijk niet meer 

vaardigheden hebben dan de nomaden vaardigheden als yaks hoeden, tenten bouwen en stoven 

maken.  



Omdat Dönda een verplichte stop is voor de toeristen bussen, lijkt de beste optie om de nomaden 

toeristische souvenirs te laten maken: kleine pakjes yakboter, miniatuur stoven, miniatuur 

nomadententjes, tangka's, kettinkjes et cetera. Door deze producten te verkopen wordt er direct een 

link gemaakt tussen het produceren en het geld verdienen. Wordt vervolgd. 

De Kindergarten 

Qua lestijden zijn we gebonden aan de Chinese wet: alleen buiten de regulier Chinese schooltijden 

mag er les worden gegeven. Dat houdt in dat er alleen in de winterstop les kan worden gegeven. 

Echter: de winter in Dönda is vanwege de hoogte en de koude geen gezonde omgeving voor leraren 

uit het veel lager geleden Xining.  

Er is daarom voor een alternatief lesprogramma gekozen. Op het platteland van China wordt in de 

onderbouw zeer klassikaal lesgegeven: de leraar praat, de klas zit stil en luistert. Vanuit ons westers 

perspectief nog zeer ouderwets, vergelijkbaar met onze situatie een eeuw geleden. Er zijn plannen 

gemaakt om de kinderen lesmateriaal aan te schaffen waarmee inzicht in vormen, kleuren, getallen 

en ruimte wordt gestimuleerd, en ze zelf mee aan de slag moeten. Een risico hierbij is dat de monnik-

leraar hier wel achter moet staan. Onze lokale Gesar vrijwilligers proberen dit te waarborgen! 

Onze lokale vrijwilligers zijn nog steeds op zoek naar leraren voor Chinees, Tibetaans en Engels, maar 

dat is niet eenvoudig: leraren uit de stad kun je hier niet krijgen omdat het te hoog is. Een verblijf 

langer dan enkele weken in Dönda in de winter is ongezond voor de gemiddelde stadsbewoner.  

Voor les in de winterstop van het Chinese schooljaar zijn in feite dus alleen de Tibetaanse monniken 

beschikbaar, hetgeen betekent dat er meestal alleen les kan worden gegeven in het Chinees 

 

Gesar Projecten vinden navolging! 

Afgelopen jaar zijn lokale overheden in Chengdu county ook begonnen met het opzetten van 

weerbaarheidprojecten voor het armste deel van de bevolking.  

De situatie is nu zelfs zo dat verscheidene gemeentes op welhaast competitieve wijze projecten 

opzetten en microkredieten verlenen om zoveel mogelijk mensen de winter door te helpen! 

Het Gesar Fund is bijzonder trots dat 'onze' manifestatie van de verlichte samenleving vruchten 

afwerpt. 

 



 

2014 - Donaties en Jaarrekening 

Het totaal aan ontvangen donaties in 2013 bedraagt 32.359 euro.  

 

De jaarrekening 2013 kunt u online vinden onder deze link. 

 

Het Gesar Fund bestuur dankt alle gulle gevers hartelijk! 

 

 

 

 

http://www.gesarfund.nl/dynamic/media/13/Gesar_Fund_-_2013_-_Stichting_Gesar_Fund_Jaarrekening_2013.pdf


 

2014 - Gesar Fund in het nieuws 

 

 19-01-2015: bestuurslid Han de Wit is met zijn schoonzoon Nyima Kunga in december 2014 

afgereisd naar Xining voor de jaarlijkse Controle Bestedingen. Het verslag van deze reis was 

zo bijzonder dat de Shambhala Times hiervoor een veraling heeft laten maken. Lees: Meeting 

our Ling Family in Kham. 

 

 Het Gesar Fund is ook op het web te vinden: 

 nederlandstalinge website: www.gesarfund.nl 

 engelstalige website:   www.gesarfund.nl/english/ 

 facebook:    www.facebook.com/pages/Gesar-Fund 

 Flickr:     www.flickr.com/photos/gesarfund/ 

 SoCl:     www.so.cl/#/profile/Stichting-Gesarfund 

 

 Foto's : op Gesar Fund Photostream staan vele foto's van Yushu, Dönda en Zhenzing! 

 

 

 

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/2015/01/19/meeting-our-ling-family-in-kham/
http://shambhalatimes.org/2015/01/19/meeting-our-ling-family-in-kham/
www.gesarfund.nl
www.gesarfund.nl/english/
https://www.facebook.com/pages/Gesar-Fund-Foundation/123286111087778
https://www.flickr.com/photos/gesarfund/
http://www.so.cl/#/profile/Stichting-Gesarfund
https://www.flickr.com/photos/gesarfund/
http://www.gesarfund.nl/donatie/


 

 


