Het einde van het jaar 2017 is voor onze
stichting in zicht en dit betekent dat wij
terug gaan kijken op datgene wat achter
ons ligt.
Voor velen van ons betekent het einde van een
jaar een moment van bezinning, van even
stilstaan, van reflectie. Situaties en
omstandigheden zijn aan veranderingen
onderhevig en die nemen we tijdens deze
“eindejaars verstilling” vaak net iets scherper
waar. We komen tot de conclusie dat tijd een
ongrijpbaar iets is en dat de tijd achteraf
gezien altijd te snel gaat.
En we vragen ons af “waar is de tijd gebleven”?
En de Stichting Golog Support Foundation kijkt
ook terug op de tijd. Vanaf het moment dat wij
vorig jaar onze nieuwsbrief verstuurden tot aan
het moment dat wij deze opnieuw versturen.
Wat hebben wij gedaan in de tussentijd?
Voor onze stichting was de tijd een belangrijke

mijlpaal afgelopen jaar.

Op 5 juni 2017 was het moment dat de
stichting haar 10-jarige bestaansrecht kon en
mocht vieren. En wij denken bij onszelf, wat
een hele lange tijd!
Soms een mooie tijd, soms een minder mooie
tijd, soms een zware tijd, soms was er tijd
tekort en soms was er nooit ergens tijd voor.
Maar het belangrijkste dat de tijd ons heeft
uitgewezen is dat met geduld, volharding, de
juiste intentie en motivatie het mogelijk is om
in Tibet projecten te kunnen realiseren.
Waarom deze laatste zinsnede specifiek
opgenomen?
Je kunt toch altijd ….
Ook de tijd in Tibet staat niet stil. Het was een
zware tijd, het is een zware tijd en de tijd zal
uitwijzen hoe de toekomst in Tibet eruit zal
gaan zien. Voor een niet-gouvernementeleorganisatie (NGO) als zijnde de Stichting Golog
Support Foundation, die zich rechtstreeks richt
tot het Tibetaanse volk, spelen een aantal zeer
belangrijke factoren uit het land een grote rol
die het werken bemoeilijken. Een aantal van

onze vrijwilligers hebben naast hun activiteiten
voor de stichting ook de tijd genomen zich
buiten de organisatie om te oriënteren op de
heersende problematieken in Tibet. Hierover
meer in deze nieuwsbrief.
Sinds 2006 besteden wij aandacht en tijd aan
de toekomst van de traditionele nomaden
bevolking en wij vragen ook wel eens wat van
jouw tijd. En jij hebt hier gehoor aan gegeven.
Je hebt de tijd genomen om naar ons te
luisteren, je hebt de tijd genomen om een
donatie aan ons te doen, je hebt de tijd
genomen om in onze winkel te snuffelen en je
neemt de tijd om deze nieuwsbrief te lezen en
indirect neem je de tijd om naar de stem van
het Tibetaanse volk te luisteren. Want dat is
wat wij ook willen zijn “een stem”. Een stem
die mag klinken tot een ieder het wil horen, die
ernaar wil luisteren en een stem die gehoord
wil worden.
Jolanda van Schaik
voorzitter Stichting Golog Support
Foundation
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