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Jaarverslag 2019 
Activiteiten in 2019 


Totaal donaties: € 14.559 (zie jaarrekening 2019)

Gezondheidszorg 
Een van onze plaatselijke vrijwilligers (arts) heeft een praktijk gesticht 
in een afgelegen gebied. De plaatselijke bevolking kan consulten 
krijgen en er worden traditionele en westerse medicijnen verstrekt. 
Gesar Fund heeft middelen ter beschikking gesteld voor de 
verstrekking van deze geneesmiddelen. Voorlichting over tbc, 
hepatitis en aids maakt nog steeds deel uit van dit gezondheidszorg 
project. 

De ‘bus’ (medical car) is nog steeds 
eigendom van Gesar Fund wordt 
gebruikt door het plaatselijke 
ziekenhuis. De bus is inmiddels 
afgeschreven. 
Bijdrage medicijnen en voorlichting: 
5000 euro 

Buurthuis/Community center 
Het buurthuis wordt nog steeds gebruikt. Er is inmiddels een stupa 
opgebouwd en deze is ingewijd door een monnik van een plaatselijk 
klooster. We hebben nog onvoldoende middelen om een 
overkapping over de binnenplaats te realiseren. Daar zal op termijn 
een speciale fondsenwerving georganiseerd moeten worden. De 
bakkerij, die gevestigd was is het buurthuis, is overgeplaatst naar 
een nonnenklooster. De nonnen zijn door de vorige bakkers opgeleid 
om de machines te kunnen bedienen. Zij bakken 600 broden per 
dag en voorzien zo in een grote behoefte. 
Kosten: 1000 euro 


https://gesarfund.nl/wp-content/uploads/2020/05/Stichting-Gesar-Fund-Jaarrekening-2019.pdf


Armoede bestrijding/Family to family 
Yaks 

Door de strenge winter van 2018/2019 zijn veel yaks gestorven. Yaks 
zijn belangrijk in deze gemeenschap, want zij zorgen niet alleen voor 
vlees, melk en wol, maar ook de mest wordt gebruikt om op de 
koken. Besloten wordt de aanschaf van een aantal yaks te 
financieren. De yaks moeten op grote hoogte kunnen leven. Ze 
worden gekocht van kloosters, die yaks aangeboden krijgen onder 
andere als dank voor geleverde diensten. Deze yaks mogen niet 
gedood worden, maar ze kunnen wel zorgen voor nageslacht. 
Omdat er onvoldoende hooi is, wordt ook dat (deels) gefinancierd. 

Kleermakerij en winterkleding 

Een plaatselijke kledingfabriek heeft 
middelen ter beschikking gesteld om 
enkele mannen een opleiding tot 
kleermaker te geven. Zij hebben in 
dat kader winterkleding gemaakt voor 
mensen uit hun dorp. Gesar Fund 
heeft hieraan bijgedragen. 
Totale kosten: 9000 euro 

Onderwijs 
Ook de afgelopen winter hebben 
kinderen uit de Surmang regio in 
de winter onderwijs gekregen in 
Tibetaanse taal en cultuur. Dit is 
een project van Konchok 
Foundation in samenwerking met 
Gesar Fund. 
Bijdrage Gesar Fund: 5000 euro 



Website 
Gesar Fund wordt gerund door 
vrijwilligers, zowel in Nederland 
als in de Tibetaanse regio. 
Indien nodig wordt een kleinen 
financiële vergoeding gegeven 
voor reiskosten. Dit jaar zijn alle 
contacten met de Tibetanen 
telefonisch geweest. 
De website is vernieuwd.  
De kosten daarvoor bedragen 1000 euro. 
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