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Activiteiten in 2018


Totale donaties ontvangen: € 13.709 (zie jaarrekening 2018) 

Gezondheidszorg 
De activiteiten in het kader van gezondheidszorg richten zich vooral 
op voorlichting over besmettelijke ziekten zoals tbc, hepatitis en 
aids. Mensen in deze gebieden wonen vaak met meerdere 
generaties samen in kleine huizen. In dit gebied, dat dun bevolkt is, 
zijn scholen vaak niet op loopafstand. Veel kinderen en teenagers 
zitten daarom op (staats)kostscholen, een situatie waarin 
besmettelijke ziekten gemakkelijk overgedragen kunnen worden. 

Onze focus ligt op het geven van voorlichting en het maken van 
voorlichtingsmaterialen. Vrijwillige artsen zijn ook begonnen met het 
testen van leerlingen op een middelbare school. Geneesmiddelen 
zijn verstrekt door de plaatselijke overheid. Leerlingen van de 
middelbare school hebben vervolgens gezondheidsvoorlichting 
gegeven aan de plaatselijke bevolking. 

Kosten: 5000 euro 

Gesar Fund heeft een bus waarin apparatuur is waarmee mensen in 
afgelegen gebieden getest kunnen worden op tbc en hepatitis. In de 
periode vlak na de aardbeving is deze bus door een van de 
plaatselijke ziekenhuizen gebruikt om mensen van geneesmiddelen 
te voorzien. Het ziekenhuis heeft de bus nog steeds in bruikleen. Zij 
zorgen ook voor onderhoud. 

Buurthuis/community center  
Na de aardbeving die dit gebied teisterde heeft Gesar Fund in de 
wederopbouw fase een multifunctioneel gebouw helpen realiseren. 
Het is een plek waar (oudere) mensen elkaar ontmoeten. Vaak zijn ze 

https://gesarfund.nl/wp-content/uploads/2020/05/Stichting-Gesar-Fund-Jaarrekening-2018.pdf
http://www.apple.com/nl


vergezeld door oppaskinderen.Dit jaar hebben twee gezinnen die 
door de aardbeving hun zwaar beschadigde huis moesten verlaten, 
tijdelijk intrek genomen in het buurthuiscomplex. 

Het buurthuis heeft een binnenplaats waar een stupa wordt 
gebouwd. Bewoners willen graag een overkapping voor de 
binnenplaats, zodat zij er ook in de winter kunnen verblijven. 
Hiervoor zullen we apart fondsen moeten werven. 
Er is ook ruimte voor een winkel, waar verschillende artikelen 
verkocht kunnen worden. Aanvankelijk was de winkel bedoeld om 
ook spullen te verkopen aan reizigers en toeristen, maar omdat de 
bushalte verplaatst is, was er te weinig handel om de winkel in stand 
te houden. Daarom is er in de plaats daarvan een bakkerij gevestigd 
in de voormalige winkel. Gesar Find heeft de benodigde apparatuur 
aangeschaft. Twee mensen hebben geleerd hoe ze de machines 
moeten bedienen. 

In dit buurthuis vinden ook bijeenkomsten plaats van bewoners. 
Daar wordt besloten over activiteiten die Gesar Fund kan 
ontwikkelen. Op die manier is besloten wie de winkel mag beheren. 

Voor dit project en de inrichting van de bakkerij is 10.000 euro 
beschikbaar. Dit is inclusief de kosten voor de exploitatie van het 
centrum. 

Armoede bestrijding/Family to family 
In het kader van dit project proberen we werkgelegenheid te creëren, 
zoals bijvoorbeeld het beheer van de winkel in het buurthuis. Ook de 
inrichting van de bakkerij behoort tot deze activiteiten. Twee mensen 
zijn opgeleid als kleermaker. Zij hebben winterkleding gemaakt voor 
de arme medebewoners. Kosten: 3000 euro. 

Onderwijs 
Het reguliere onderwijs wordt verzorgd door de (Chinese) overheid. 
Onderwijs in Tibetaanse taal en cultuur kan sporadisch worden 
gegeven door monniken van plaatselijke kloosters. In de buurt van 
Surmang gebeurt dit in de wintertijd als de reguliere scholen in 
verband met het nieuwe jaar gesloten zijn. Kinderen uit de omgeving 
krijgende in (Tibetaans) lezen en schrijven en omdat de 

kinderen veelal afkomstig zijn uit arme gezinnen wordt er ook voor 
een maaltijd gezorgd. Gesar Fund financiert leermiddelen en 



maaltijden, samen met Konchcok Foundation. 
Bijdrage Gesar Fund: 5000 euro 


Contact 
Contacten met de plaatselijke bevolking worden zoveel mogelijk 
telefonisch onderhouden. Indien mogelijk gaat een van de leden van 
het bestuur naar dit gebied. De reiskosten worden in dat geval 
vergoed. We werken ook met plaatselijke contactpersonen. Dit zijn 
net als de bestuursleden van Gesar Fund, vrijwilligers. Als een 
situaties zijn waarin de vrijwilligers extra reiskosten moeten maken, 
is er een vergoeding voor.  
Dit jaar bedroegen de kosten 1500 euro 

Met het bestuur van Konchok Foundation is overleg over de 
voortgang van het onderwijsprojecten. 

https://konchok.org
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