
 

Gesar Fund : jaaroverzicht 2015 

Voorwoord 

 

 2015 is niet altijd een gemakkelijk jaar voor het Gesar Fund geweest. We - het bestuur en nog 

meer de lokale vrijwilligers - hebben grote ambities, maar we zijn niet altijd in staat deze in te passen 

in de immer veranderende realiteit. Soms maken we dus een pas op de plaats. Soms doen we een 

pas terug. Dat is de wijsheid van de draak. 

Maar altijd als er ruimte is voor nieuw of hernieuwd initiatief, dan zetten we weer een pas naar 

voren en hebben het vertrouwen dat het goede werk dat het Gesar Fund verricht uiteindelijk ook in 

de nieuwe realiteit zijn vruchten af zal werpen.  

In 2014 waren er tegenvallers in de General Store en in de Bakery, maar ook deze realiteit hebben de 

nomaden families en de lokale vrijwilligers met wijsheid weten te pareren naar een nieuwe 

succesvolle toekomst. Bestuurslid Nyima sprak in een interview terecht met vertrouwen en 

enthousiasme over de nieuwe realiteit en de nieuwe toekomstplannen.  

Ook in het onderwijsproject zijn in verband met wetswijzigingen veranderingen opgetreden, waar we 

met geduld en wijsheid trachten om te gaan.  

Al met al was het een bewogen jaar waarin veel is veranderd maar ook veel is bereikt. In dit 

jaaroverzicht hopen we u weer inzicht te geven in onze activiteiten van het afgelopen jaar 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 2015 

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 in 2015 en de jaarrekening van 

2014 

3. Het Gesar Fund in nieuwsberichten 

 

 

 

 

 



 

 

1.          Het Onderwijs Project 

1. De Kindergarten in het Gesar Community Centre 

De Kindergarten in het Gesar Community Centre werd in feite een naschoolse opvang bij oprichting 

in de winter van 2014. De Chinese wet bepaalde (sinds deze winter) dat er alleen buiten de reguliere 

Chinese lestijden extra les mocht worden gegeven. Aangezien de Chinese scholen op het platteland 

24/7 school en opvang bieden, hield dit in dat alleen tijdens vakanties (in Kham de wintermaanden) 

er bijles mocht worden gegeven. 

Helaas is daar in de winter van 2015 nog een wet van de lokale overheid bijgekomen: samenkomsten 

waar les wordt gegeven zijn verboden, zowel aan volwassen als kinderen (inclusief peuters en 

kleuters).  

2. De school bij het Surmang klooster  

Dit onderdeel van het onderwijsproject voeren wij uit in samenwerking met de Amerikaanse 

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.   

Khenpo Tsering, de monnik die de nomadenkinderen al jaren lesgeeft, heeft in 2014 aangegeven dat 

hij moeite heeft met het handhaven van de groep van de jonge nomadenkinderen die hij les geeft. 

Met name de jongens waren dermate wild dat er veel materiële schade was in het leslokaal. Het 

lesgegeven werd tot nader order stopgezet.  

Een oplossing voor het handhavingsprobleem werd in de winter van 2015 gevonden in vorm van de 

leerlingmonnikken van een nieuw gestarte opleiding in het klooster. Bij toerbeurt dienden de 

leerlingen uit deze klas in groepjes van drie de Khenpo bij te staan bij het lesgeven en zo een veilige 

container te creeren.  

Het aantal kinderen waaraan wordt lesgegeven varieert tussen de 150 en 250.  



 

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!  

 

  



2.          Het Gezondheid Project 

 

Hepatitis in China en Tibet, alemene informatie 

In China hebben de mensen recht én om getest te worden op TB én recht op een gratis behandeling 

van zes maanden. De meeste mensen, en niet alleen de nomaden, weten dit echter niet. 

 

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 laten vaccineren, zodat ze 

beschermd zijn tegen deze ziekte.  

 

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

zelf aan hun leefwijze kunnen doen om herstel van 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 Fund Hepatitis en TB bestrijding in 2015, het Gesar Fund School Project 

Naast de reguliere TB en Hepatitis testen die de Gesar Fund vrijwilligers (doktoren en verplegers van 

het Volkshospitaal) afnemen wanneer ze met de Gesar Ambulance door de afgelegen 

plattelandsstreken rijden, is in 2015 een bijzonder project gestart: het Gesar Fund School Project. 

 

Dit project hield in dat bij álle 1000 leerlingen van de middelbare school van Chengdu Hepatitis en TB 

testen zijn uitgevoerd.  

 

De leerlingen die  positief reageerden werden voor behandeling naar het Chinese Volkshospitaal 

gestuurd voor de (gratis, door de overheid betaalde) behandeling. 

 

Van de leerlingen werd wel een tegenprestatie gevraagd: elke leerling die is getest, is gevraagd om 

twee weken lang na schooltijd ouderen en behoeftigen te helpen met dagelijkse bezigheden, 

gezelschap te houden of klusjes te doen. Er is ook een groep leerlingen geweest die deze twee weken 

hebben besteed aan het mondeling voorlichten juist over de ziektes waarvoor ze werden getest: TB 

en hepatitis en met name over hoe besmetting te voorkomen! 

 

Hiermee bereikt het Gesar Fund twee doelen: 

1. Het Gesar Fund dient niet te worden gezien als NGO die gratis geld en diensten verleent, 

2. Het Gesar Fund tracht zelfredzaamheid en eigen initiatief te stimuleren teneinde de 

kwetsbare nomadengroep weerbaarder te maken.  

 

Het Gesar Fund School Project (kosten EUR 5000) was een dermate succes dat het bestuur heeft 

beslist het ieder jaar te herhalen!!! 

 

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. Daar er een menselijk slachtoffer was gevallen in 

Chengdu, werd dit gevaar voor de volksgezondheid zeer serieus genomen.  



De overheid heeft het probleem uiteindelijk op moeten lossen door vrijwel alle zwerfhonden af te 

maken. Dit is in de winter en voorjaar van 2015 gebeurd, en vanaf de zomer 2015 werd Chengdu 

hondsdolvrij verklaard. 

 

Gesar Community Centre en Gezondheid 

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

medicijnen en Tibetaande kruiden.  

 

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

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. 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 sinds 2013 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 2013 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 

De Gesar Ambulance wordt door de doktoren en verplegers van het Gesar Fund gebruikt om door de 

afgelegen plattelandsstreken rijden, en hulp en testen ter plekke aan te bieden. 

 

De doktoren en verplegers verrichten de Gesar werkzaamheden volledig in hun vrije tijd!  

 

 

  

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


 

3.          Het Family to Family Project 

 

De Gesar General Store 

De Gesar General Store is een kruidenierswinkel in Dönda waar tegen lagere prijzen betere kwaliteit 

producten wordt geleverd dan de  winkels in de stad Yushu. Vanaf de start is de winkel een succe 

gebleken.  

In 2014 waren er echter problemen met de bemanning van de winkel. De oplossing leek gevonden 

met de jonge nomade Metok Bhakto. Echter, hij bleek communicatief niet voldoende capabel om 

klanten te binden, waardoor de inkomsten sterk terugliepen. De winkel is toen gesloten tot nader 

order en de helft van de inventaris is overgebracht naar de Gesar Bakery. Echter, niet veel  later 

kreeg devrouw die de Gesar Bakery beheert een ongelukje met een van de poedermachines, 

waardoor ze de machines niet meer kon bedienen. 

 De bakkerijvrouw is nu de beheerder van het Gesar Community Centre en leidt voor de goedlopende 

bakkerij nu drie jonge krachten op die samen en per toerbeurt de bakkerij continu kunnen 

bemannen. 

 De Gesar General Store wordt weer opgestart, nu met twee krachten. De jonge onervaren 

beheerder wordt nu bijgestaan door een oudere man, die zorg zal draaien voor de klantenbinding en 

gezelligheid. De Gesar General Store zal nu ook gratis thee gaan schenken om het meer een trefpunt 

te maken, en dus ook met het doel meer omzet te genereren. De bakkerijvrouw stuurt de General 

Store op de achtergrond aan. 

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



De Gesar Bakery 

Vervelend genoeg heeft de vrouw die de bakkerij geheel in haar eentje draaide 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. 

Zoals hierboven beschreven heeft de bakkerijvrouw nu leiding over het Community Centre en stuurt 

ze de General Store aan. 

 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 een medische post, een 

kinderopvang en een opleidingscentrum (zie zelfredzaamheid nomaden). Op de binnenplaats zal een 

ruimte met een gebedsmolen worden gebouwd en aan de overkant een overkapping waar geschuild 

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

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 nomadische vaardigheden als yaks hoeden, tenten bouwen en stoven 

maken.  

Omdat Dönda een verplichte stop is voor de toeristen bussen, is er voor gekozen 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.  

In 2015 is er een flinke partij Yakhaar aangekocht. Deze is over verscheidene nomadenfamilies 

verdeeld, om er souvenirs van te laten maken. Wordt vervolgd. 

De Kindergarten  

De Kindergarten in het Gesar Community Centre werd in feite een naschoolse opvang bij oprichting 

in de winter van 2014. De Chinese wet schreef (sinds deze winter) voor dat er allen buiten de 

reguliere Chinese lestijden extra les mocht worden gegeven. Aangezien de Chinese schogen op het 

platteland 24/7 school en opvang bieden, hield dit in dat alleen tijdens vakanties (in Kham de 

wintermaanden) er bijles mocht worden gegeven. 

Helaas is daar in de winter van 2015 nog een wet van de lokale overheid bijgekomen: samenkomsten 

waar les wordt gegeven zijn verboden, zowel voor volwassen als kinderen (inclusief peuters en 

kleuters).  

  



 

 

2015 - Donaties en Jaarrekening 

 

 

Het totaal aan ontvangen donaties in 2014 bedraag 34.741 euro.  

 

De jaarrekening 2014 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


2015 - 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 vetraling heeft laten maken. Lees: 

Meeting our Ling Family in Kham. 

 30-09-2015: naar aanleiding van de Controle Bestedingen actie van bestuurslid Nyima Kunga 

in de zomer van 2015 is er in de  Shambhala Times een interview met Nyima geplaatst waarin 

Nyima zijn enthousiasme en optimisme voor de toekomst etaleerde:  

A dream has come true! 

 

 Het Gesar Fund is ook op het web te vinden: 

 nederlandstalige 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/2015/09/30/self-sufficiency-bears-fruit/
file:///D:/gesarfund/2015/jaaroverzicht/www.gesarfund.nl
file:///D:/gesarfund/2015/jaaroverzicht/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/

