
 Stichting Gesarfund 
 Houten, 3 oktober 2021 

Jaarverslag 2020 
Totaal donaties: € 21.244 (bekijk de jaarrekening) 

 

Gezondheidszorg 
Door een vrijwilliger (arts) worden 
gezondheidsadviezen en consulten 
gegeven. Het Gesar Fund heeft de 
aanschaf van traditionele en westerse 
medicatie gefinancierd. De consulten 
vinden plaats in afgelegen gebieden, 
waar weinig gezondheidszorg is of kan 
zijn. Tevens is voorlichting gegeven om 
verdere besmettingen te voorkomen in 
gebieden waar meerdere generaties dicht op elkaar wonen. Voor 
zover bekend is de regio niet getroffen door Covid infecties. 
Kosten: 2500 euro 

Families to families 
Centraal in dir project is de aanschaf van 
yaks, die op grote hoogte kunnen leven. Er 
zijn met behulp van het Gesar Fund in 2020 
(zwangere) yaks aangekocht en ook een 
yakstier. Yaks zijn belangrijk voor nomaden 
die in dit gebied wonen: ze zorgen voor melk 
en wol. De aangekochte yaks mogen niet 
worden gedood, omdat ze afkomstig zijn van 
kloosters. Het zijn vaak geschenken aan het 
klooster. De dieren hebben voorzien in de 
behoefte aan levensonderhoud. Er is voor 
1700 euro een yakstier aangeschaft. 

https://gesarfund.nl/wp-content/uploads/2021/10/Stichting-Gesar-Fund-Jaarrekening-2020.pdf


Ondersteuning beroepsopleidingen 
Kleermakers  
In voorafgaande jaren hebben enkele mannen uit Donda het beroep 
kleermaker geleerd. Zij hebben met steun van het Gesar Fund 
winterkleding gemaakt voor de mensen in Donda. De leerling 
kleermakers werden aangewezen door de een vergadering van de 
inwoners van Donda. 
Kosten: 3000 euro 

Bakkers 
Enige jaren geleden heeft het Gesar Fund een bakkerij gefinancierd 
door de materialen en machines aan te schaffen die nodig zijn. De 
bakkers die er werken hebben hun kennis en kunde overgedragen 
aan anderen, zodat er nu een tweede bakkerij is geopend, eveneens 
gefinancierd door het Gesar Fund. De bakkerij wordt gerund door 
nonnen en voorziet twee nabijgelegen kloosters van brood. 
Kosten: 2500 euro  

Onderwijs 
In het afgelopen jaar heeft het Gesar Fund bijgedragen aan 
onderwijsactiviteiten van Konchok Foundation. Het betreft onderwijs 
aan kinderen in de periode dat zij vakantie hebben. Het gaat hier om 
kinderen die in afgelegen gebieden wonen. Zij zijn vaak in een 
internaat omdat de dichtstbijzijnde school te ver weg is om 
dagonderwijs te kunnen krijgen. Het onderwijs wordt gegeven door 
monniken van een nabij gelegen klooster. Van het geld worden 
leermiddelen gekocht, en indien mogelijk worden maaltijden 
verzorgd.  Kosten: 5000 euro


Vergoedingen
Het Gesar Fund wordt ook dit jaar zowel in Nederland als in de 
Tibetaanse regio gerund door vrijwilligers. In uitzonderlijke gevallen 
wordt in het gebied een vergoeding gegeven voor reiskosten. Het 
Gesar Fund heeft geen werknemers. 
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