
Jaarverslag 2017 Stichting Golog Support Foundation

De inrichting
Naam : Stichting Golog Support Foundation
Vestigings- en postadres : Julianalaan 59, 4101 JB CULEMBORG
Telefoonnummer : 06 215 66 174
Fiscaalnummer : 818106372
Kamer van Koophandel : 2441647

Doelstelling

De stichting Golog Support Foundation heeft als doel het ontwikkelen van activiteiten ter 
ondersteuning, financieel of anderszins, van medische, educatieve of andere projecten 
ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Tibet. In het bijzonder in de regio 
Golog.  Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven fondsen of 

anderszins het  faciliteren van projecten.
(statuten 5 juni 2007)

In het jaar 2017 heeft de Stichting Golog Support Foundation aktiviteiten gerealiseerd 
waarmee geld is ontvangen ter ondersteuning en verbetering van de nog volledig 
traditioneel levende nomadenbevolking wonende in de regio Golog Tibet.

De stichting Golog Support Foundation kent een vestiging in Nederland en een vestiging 
in Luxemburg. Wij draaien afzonderlijk van elkaar projecten, hanteren een eigen bestuur 
en een financiële verantwoording maar wij dragen wel dezelfde gemeenschappelijke 
doelstelling uit.
 
Beiden zijn opgericht door initiator Lama Jigmé Namgyal.

Bestuur
Voorzitter : mw. J. van Schaik
Secretaris : mw. H. Krijt
Penningmeester : vacant
Algemeen bestuurslid : J.S. Namgyal

Informatievoorziening

Communicatie over onze projecten - met de mensen werkzaam binnen onze projecten, 
verloopt altijd via initiator Lama Jigmé Namgyal. Daarnaast maken wij gebruik van een 
Wechat groep waarin informatie, verantwoording en dat wat nodig is in gedeeld kan 
worden. Deze groep communiceert direct met de betrokken personen in Golog.



Daarnaast maken wij gebruik van een Nederlandstalige contactpersoon in China die de 
Chinese taal
machtig is en voor een klein gedeelte de Tibetaanse taal. Zij emigreerde 2 jaar geleden 
naar China en
heeft diverse malen onze projecten bezocht.

De Golog Support Foundation is een kleine stichting, die haar bestaansrecht dankt aan 
haar initiator
Lama Jigmé Namgyal.
Een ieder die doneert en over onze stichting spreekt doet dit rechtstreeks tot Lama 
Jigmé Namgyal.
 

Phende Menkhang

Financiële ondersteuning project “Phende Menkhang” 
een klooster, een school en een ziekenhuis

 
In mei 2017 kon er een bedrag van 10.000 euro aan ons project “Phendhe Menkhang” 
gedoneerd worden. 
 
Het Tratsok klooster waar ons ziekenhuis en schooltje toebehoren is het klooster waar 
Lama Jigmé Namgyal zijn intrede nam toen hij 8 jaar oud was. Het bevindt zich in het 
gebied Machen graafschap Golog prefectuur (果洛洛 藏族 ⾃自 治 州 玛沁 县).  
  
Wij hebben het project Phende Menkhang weggezet onder de noemer Golog Childfund, 
Golog Education (Dratshog Lobchung school)  en Golog Healthcare.  

De volledige zorg voor 23 weeskinderen die vallen onder ons Childfund Project worden 
geschat op 
20.000 RMB (Renminbi) per maand. Omgerekend naar de Nederlandse euro komt dit 
bedrag uit op 
2.569,40 euro per maand. Bedragen zijn onderhevig aan de op dat moment geldende 
wisselkoersen. 

Op 17 juni 2017 bereikte ons het nieuws dat Jangchub die, mede dankzij financiële 
ondersteuning door onze stichting, officieel afgestudeerd was in de Traditionele 
Tibetaanse Geneeskunde. Deze studie duurt enkele jaren en sinds dit jaar mag hij 
zichzelf officieel arts noemen. 

Naast de volledige zorg voor weeskinderen worden er door ons 11 kinderen 
ondersteund die verspreid in de Golog regio hun studies volgen en niet verbonden zijn 
aan ons Phende Menkhang project. 



Met het gedoneerde geld werd naast het bijdragen aan studiemogelijkheden zoals 
hierboven omschreven ook voorzien in basisvoorzieningen om eten te kunnen bereiden 
in onze wees opvang; 3.000 kg bloem, 3.000 kg rijst, 2.000 kg tsampa, 50 boxen olie en 
groenten. Dit zijn conform Tibetaans begrippen de middelen die men gebruikt om eten 
van te bereiden. 

Voor een volledig nieuws- en aktiviteitenoverzicht van het jaar 2017 verwijzen wij u naar 
onze nieuwsbrief welke u op onze website kunt vinden onder het kopje "nieuws".  

Ziekenhuis project Gabde 2017 

Het project “Gabde”, ons 2e ziekenhuis, is projectmatig, financieel en qua 
verantwoording volledig 
ondergebracht bij Golog Support Foundation Luxemburg. 
Het is gebleken dat donateurs woonachtig in Luxemburg gebruik kunnen maken van de 
ANBI status die wij dragen en op deze manier ook belastingvriendelijk in hun eigen land 
kunnen doneren. 
Desondanks blijft de Golog Support Foundation dezelfde gemeenschappelijke 
doelstelling uitdragen en is het project “Gabde” ook op de nederlandse website terug te 
vinden met de mogelijkheid hiervoor te doneren 

Financieel overzicht zal toegevoegd worden. 

Tot slot 
De jaarcijfers zijn op kasbasis opgesteld. De staat van inkomsten en bestedingen en de 
vermogenspositie worden jaarlijks toegelicht voor alle belangstellenden en vervolgens 
op de website geplaatst. 

Bestuurders hebben geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. 

De Stichting Golog Support Foundation werft (o.a.) financiële middelen ten behoeve van 
gezondheidszorg, educatie en weeskinderen levende in de Golog-regio Tibet.  
Deze middelen worden ter beschikking aan een team van vrijwilligers in Golog die zich 
bezighouden met onze activiteiten aldaar. Communicatie verloopt middels een WECHAT 
groep, hierin opgenomen de voorzitster van de Nederlandse vestiging, de 
penningmeester van de Luxemburgse vestiging, Lama Jigme Namgyal, een drietal 
vrijwilligers uit Golog alsmede een Nederlandstalige contactpersoon wonend en werkend 
in Xining/China. 

Het bestuur van de Golog Support Foundation heeft gezien de nog geheel traditionele 
nomadische levensstijl beperkte mogelijkheden tot een volledige controle. 
Internetverbindingen en computergebruik zijn geen algemeen goed in deze regio. Via 
onze initiator Lama Jigme Namgyal, die tevens als voorzitter optreedt binnen onze 
zusterorganisatie in Luxemburg, hebben wij het volste vertrouwen in een juiste 
besteding. 



Tot het jaar 2016 werden de projecten van de Golog Support Foundation diverse malen 
bezocht.  

Gezien de continu aan verandering onderhevige mensenrechtensituatie in Tibet is het 
voor onze stichting niet mogelijk om garant te staan voor de zorg en welzijn van 
vrijwilligers danwel betaalde krachten die onze projecten willen bezoeken. 
In dit kader is besloten geen organisaties, vrijwilligers danwel andere krachten via onze 
stichting het land Tibet en onze projecten te laten bezoeken. 
    


