
 

 

I pray for all of us, oppressor and friend, that together we may succeed in building a better world 

through human understanding and love, and that in doing so we may reduce the pain and suffering of 

all sentient beings. 

~ Z.H. de Dalai Lama ~  

 

De Golog Support Foundation staat op het punt om het jaar 2018 af te gaan sluiten en wij blikken 

voor de laatste keer dit jaar nog eenmaal achterom.  

De projecten geïnitieerd door Lama Jigmé Namgyal bevinden zich in de zogenoemde regio Golog en 

zijn specifiek gericht op de nog traditioneel levende nomaden bevolking.  

Het was voor initiator Lama Jigmé Namgyal en een ieder werkzaam binnen de Golog Support 

Foundation, zowel in Nederland als in Luxemburg, een bijzonder jaar. 

Een kort overzicht. 

● In samenwerking met het Instituut voor Traditionele Tibetaanse Geneeskunde werd ons 

tweede ziekenhuis inclusief apotheek geopend in de provincie Gabde. 

Sinds 2011 heeft de Golog Support Foundation de renovatie en bouw van een tweede 

gezondheidscentrum, gelegen in de stad Gabde, ondersteund. In 2013 werd de bouw van het 

gezondheidscentrum voltooid, waardoor een eenvoudig gebouw met 1 verdieping werd 

getransformeerd in een versterkt en uitgebreid gebouw met 2 verdiepingen. Er werd door 

donateurs van de Golog Support Foundation Nederland en Luxemburg hiervoor een bedrag van 

55.000 EURO bijeengebracht.  



Na meer dan 5 jaar project onderhandelingen met lokale overheden hebben de Golog Support 

Foundation en het Instituut voor Traditionele Tibetaanse Geneeskunde in het voorjaar van 2018 met 

succes een apotheek en bijbehorende kliniek gekocht. 

In september 2018 kon het ziekenhuis inclusief apotheek officieel haar deuren openen.  Het 

ziekenhuis en de apotheek zullen primaire medische zorg gaan bieden aan de lokale Tibetaanse 

nomaden bevolking in Gabde County.  

Voor meer informatie over het pas geopende tweede ziekenhuis kun je terecht op onze website 

www.gologsupport.org of de website van onze Luxemburgse organisatie www.gologsupport.lu  

 

 

 

Our fund has benefited many Tibetan nomad families 

Our traveling doctors program treated over 2,000 nomads, who do not have access to doctors.  

Our new hospital will serve many more people in need.” 

 ~ Lama Jigme Namgyal ~  

 

 

http://www.gologsupport.org/
http://www.gologsupport.lu/


● In het weekend van 14 t/m 17 september 2018 bracht Z. H. de Dalai Lama, geestelijk leider 

van Tibet, een bezoek aan Nederland.  

Wij waren tijdens dit evenement aanwezig met onze winkel The Tibetan Way. De spullen die wij in 

onze winkel aanbieden zijn afkomstig uit het Tibetan Handicraft Centre gevestigd in Dharamsala. In 

het Tibetan Handicraft Centre werken voornamelijk Tibetaanse vluchtelingen en op deze manier 

dragen wij ook een steentje bij aan Tibetaanse vluchtelingen woonachtig in India. De opbrengst van 

The Tibetan Way komt volledig ten goede aan de projecten van Lama Jigmé Namgyal.  

 

 

 

 

Het was voor ons ook de mogelijkheid om een kort ontmoetingsmoment te hebben met Z.H. de Dalai 

Lama die graag persoonlijk zijn dank wilde uitspreken voor de steun die door diverse organisaties in 

Nederland aan de Tibetaanse bevolking geboden wordt.  

●  In oktober 2018 raakte het Tibetaanse jongetje Gadeng zeer ernstig verbrand tijdens een 

woningbrand. 

In overleg met Golog Support Foundation Luxemburg werd besloten om een inzamelingsactie op te 

starten. De traditionele nomaden bevolking, behorende tot de allerarmsten van het land, hebben 

niet tot nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. In een tijdsbestek van 3 weken werd er een 

bedrag van 7.085,00 EURO bijeengebracht. Ten tijde van het verschijnen van deze nieuwsbrief 

heeft dit bedrag zijn bestemming reeds bereikt.  

De brandwonden van Gadeng zijn dusdanig ernstig dat wij hebben besloten om fotomateriaal dat wij 

via zijn ouders mochten ontvangen niet openbaar te maken. 

 

 



● Op zaterdag 24 november 2018 bracht de Tibetaanse premier in ballingschap Sikyong Dr. 

Lobsang Sangay, een bezoek aan onze hoofdstad.  

Op 10 maart 2019 is het precies 60 jaar geleden dat in Tibet de 

volksopstand plaatsvond. Duizenden Tibetanen verloren in 1959 

hierbij het leven. Hierdoor werden Z.H. de Dalai Lama en 

tachtigduizend Tibetanen met hem gedwongen het land Tibet te 

ontvluchten naar de omringende buurlanden. 

Om deze reden werd door de Tibetaanse regering in ballingschap 

een wereldwijd initiatief ingezet om dit jaar iedereen te bedanken 

die Tibet de afgelopen 60 jaar heeft gesteund en een lichtpuntje is 

geweest in de meest donkere periode in de geschiedenis van het 

Tibetaanse volk. 

De premier van de Tibetaanse regering in ballingschap, dr. Sikyong 

Lobsang Sangay, kwam hiervoor speciaal naar de Koepelkerk in 

Amsterdam om hier persoonlijk namens het Tibetaanse volk zijn 

dank over te brengen. 

Ook hier ontstond voor ons een mooie mogelijkheid en wij konden 

kort kennis maken met de Tibetaanse premier en hem namens de 

Golog Support Foundation een klein presentje aanbieden.  

 

● In september 2018 werd er door ons een financiële bijdrage gedaan aan nomadenkinderen 

die vallen onder ons Phende Menkhang project.  

 

Op deze manier dragen wij er zorg voor dat (wees) kinderen in hun dagelijkse behoeften worden 

voorzien zoals eten, kleding, medicatie en scholing. Wij hebben het project Phende Menkhang 

weggezet onder de noemer Golog Childfund, Golog Education (Dratshog Lobchung school)  en Golog 

Healthcare. 



 

Op 20 juni 2018 mocht Jang Bumtso die valt onder ons Childfund Project haar middelbare school 

diploma in ontvangst nemen. Dankzij jullie is het voor haar mogelijk gemaakt om naar school te 

kunnen gaan. 

 

Voor non-profitorganisaties, als zijnde de Golog Support Foundation, is het land Tibet slecht 

toegankelijk. Contacten en verkregen informatie over onze projecten verlopen altijd via Lama Jigmé 

Namgyal zelf. Onze dank gaat uit naar de mensen die voor ons Tibetaanse teksten in het Nederlands 

hebben vertaald het afgelopen jaar. 

Maar bovenal gaat onze dank uit naar onze donateurs.  

Dankzij jullie onvoorwaardelijke steun kunnen wij, samen met de lokale bevolking, ons in blijven 

zetten voor de traditionele Tibetaanse nomaden woonachtig in de regio Golog.  

Wij zijn ons als stichting zijnde ten alle tijde bewust van het feit dat wij projecten ondersteunen in 

een land waar vrijheden en rechten geen vanzelfsprekendheden zijn. 



Als gevolg hiervan is het voor de Golog Support Foundation niet mogelijk om vanuit het Westen 

persoonlijke humanitaire hulp te bieden op de door ons gefinancierde projecten.  

Wij vinden het belangrijk dat mensen niet zomaar geld doneren, maar dat onze donateurs door hun 

bijdrage investeren in een lokaal initiatief dat volledig bijdraagt en ten goede komt aan toekomstige 

Tibetaanse generaties. 

Nederland en Tibet, een bijzondere verbinding tussen het laagst gelegen land ter wereld met het 

hoogst gelegen land ter wereld waarbij de afstand evenzo groot is als de verschillen. Door jouw 

bijdrage maak je het mogelijk dat Tibetanen naar school kunnen gaan, gezondheidszorg kunnen 

ontvangen en in hun bestaansrecht erkend worden. 

Moge het nieuwe jaar op alle gebied 

Een jaar worden waarvan je zegt 

“Het mocht nog jaren duren”  

 

 
 

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 de regio Golog. Zij 
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen of anderszins het 

faciliteren van projecten. 
 
 
 

 


