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De 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 ondersteunt de stichting de nog volledig 

traditioneel levende nomadenbevolking wonende in de regio Golog, om hun kwaliteit van leven te 

verbeteren. Initiator van de stichting is Lama Jigmé Namgyal. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en het 

faciliteren van projecten. Deze bijdrage biedt eveneens inspiratie en zingeving voor diegenen die de 

Golog Support Foundation steunen. 

De stichting heeft een zusterstichting gevestigd in Luxemburg die onafhankelijk activiteiten uitvoert 

die alleen naar aard vergelijkbaar zijn. Er is geen sprake van een juridische binding. Lama Jigmé 

Namgyal is als voorzitter verbonden aan de Luxemburgse stichting.  

 Het project “Phende Menkhang, een school, een klooster en een ziekenhuis” vallend onder de 

bestuurlijke & financiële verantwoordelijkheid van Golog Support Foundation Nederland bestaat 

niet langer. Vanaf einde 2020 is het door omstandigheden ter plaatse alleen nog mogelijk om 

individuele (wees-) kinderen te ondersteunen. Zo heeft de GSF  15 kinderen “onder haar hoede”. Het 

is zaak dat de tegemoetkoming voor de studie kan worden gegeven zolang de studie duurt. Dit is 

per kind verschillend. Momenteel zijn twee studenten aan het einde van hun studie. De 

ondersteuning vindt rechtstreeks plaats door het betalen van studie- en schoolgeld aan de 

studenten zelf. Voorzover de kinderen te jong zijn in leeftijd, wordt de ondersteuning gegeven aan 

hun verzorgers. Verzorgers zijn de mensen die zich over de kinderen hebben ontfermd bij het sluiten 

van het weeshuis en de school en kan bestaan uit familieleden. Echter dit is zeker niet altijd het 

geval. De ondersteuning wordt ook gegeven bij ziekte, bijvoorbeeld in de vorm van vervoer naar en 

het betalen van de medische kosten van het ziekenhuis dan wel de behandeling van de dokter.    

Bestuur  

Voorzitter: vacature   

Secretaris: mw. P Rijken,  

Penningmeester: mw. H. Wesseling;   

Bestuurslid: vacature  

 



Informatievoorziening   

Communicatie over waar de donatie naar toe gaat, verloopt via initiator Lama Jigmé Namgyal. 

Daarnaast maakt het bestuur wegens Covid gebruik van een app groep waarin we als bestuur met 

elkaar overleggen. Overleg heeft dit jaar 5 keer plaatsgevonden.  

De Staatssecretaris van Financiën heeft alle ANBI's verplicht vanaf 1 januari 2014 tot meer 

transparantie en verantwoording, waarbij donateurs, begunstigers én begunstigden meer inzicht 

krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s dienen de in de wet genoemde 

informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) te 

presenteren.  Met de ons ter beschikking staande middelen proberen we aan deze eisen te voldoen.  

 Onze laatste activiteiten in (begin) 2020 waren:  

 Een informatie kraam van de GSF tijdens een retraite in Rotterdam bij PCL. Ook tijdens het 

“Boeddha- festival” in Rotterdam hebben we ons vertegenwoordigd gezien. We informeren 

mensen/belangstellenden over het bestaan en de doelstellingen van de Stichting.  

Tijdens de gedeeltelijke of gehele Corona “lockdown” zijn er geen externe activiteiten geweest. 

Desgevraagd hebben we mensen informatie gegeven over (het bestaan van) de stichting.  

We hebben vernomen dat er in de regio Golog gelukkig geen Corona gevallen zijn. Er is daar 

derhalve ook geen sprake van gehele of gedeeltelijk lock -down met alle gevolgen van dien.  

Het  bestuur is nog een enkele keer via zoom bijeengekomen. Ook de contacten met Lama Jigme 

zijn via zoom verlopen. In de november maand hebben we van hem vernomen dat zowel het 

ziekenhuis als het weeshuis hebben opgehouden te bestaan. De 15 (half-) weeskinderen welke 

onder de hoede zijn van GSF zijn elders opgevangen. Hetzij binnen familie, hetzij bij andere families. 

Zo is er ook iemand die zich ontfermd heeft over de zorg van 5 weeskinderen. De in 2020 

gedoneerde 5000 euro is besteed aan schoolgeld en boeken en ook aan huisvesting en 

levensonderhoud. De redenering is dat zonder een dak boven je hoofd, een opleiding niet optimaal 

kan worden gevolgd. Ook is er geld besteed aan een jongen die in verband met hartklachten 

onderzocht moest worden in het ziekenhuis Dit was nodig op dat moment. De donaties zijn /worden 

dan ook rechtstreeks aan de personen indien het studenten betreft of aan de verzorger(s) indien het 

jongere kinderen betreft, gedaan. Van een 5- tal studenten hebben we in december 2020 bericht 

gekregen hoe het met hen is. Twee van hen gaven aan dat zij in het laatste jaar van hun studie zijn. 

Als bestuur zijn we voor de communicatie afhankelijk van de ons (indirect) bekende mensen ter 

plekke. De gebieden zijn dun bevolkt, en slecht bereikbaar . Het betreft contact van persoon tot 

persoon.     

Verwarmend is het geweest dat het niet stil is geworden rondom de donaties, ook al waren er weinig 

tot geen activiteiten vanuit de stichting. Zo zijn we heel dankbaar voor de trouwe donateurs. Onder 

meer door hun ondersteuning kunnen we de kinderen een continue ondersteuning geven, ze kunnen 

op de donatie rekenen. Jarenlang. Die zekerheid is van belang. 

 Eind 2020 is er bericht van een project gekomen (dat 3 jaar daarvoor is gestart) waarbij GSF is 

aangemerkt als een in aanmerking komend “goed doel”. Het betreft het Safety incentive scheme 

van het project HSM/Borssele Beta OHVS . Deze donatie voor de GSF zal bedragen 4000 euro.  



Financieel Jaarverslag Golog Support Foundation 2020 

 

Ook voor de Golog Support Foundation was het een jaar met minder activiteiten dan normaal door 

het Covid 19 virus. 

Alleen in de maand februari 2020 zijn er inkomsten  geweest door de verkoop van ‘Tibetan Way’. 

Daarna was dit niet mogelijk i.v.m. coronaregels en de “lockdown”.  

We beginnen het jaar met € 12130,91 en eindigen met € 11743,22. 

Totaal uit : € 10849,50  

Totaal in: € 10461,77 

Zie voor de exacte cijfers het bijgevoegde  financiële overzicht 2020. Hieronder wordt een korte 

uitleg gegeven: 

De werkelijke inkomsten zijn € 4969,50 in totaal, waarvan  €1285 uit periodieke giften, € 3628,17  uit 

1-malige giften en € 579,10 vanuit de verkoop ‘Tibetan Way’. 

Er is  weliswaar een bedrag van € 10461,77 ingekomen in totaal, maar dit wordt verklaard door  een 

terugboeking  van € 4969,50 in februari. 

Door veranderingen  in China wat betreft regels rondom giften is het geld aanvankelijk  door de 

Chinese bank teruggestort. 

Gelukkig is een latere storting  van € 5000  wel gelukt. Er is dus in 2020 een gift van  € 5000  gedaan 

aan de kinderen van de Golog regio. 

De verantwoording hiervan staat in het algemene jaarverslag.  

In totaal is er € 10849,46 uit gegaan van de rekening, dit wordt ook weer  verklaard door de terug 

storting van  de donatie van 5000 ( minus kosten bank China).  

De overige kosten zijn  de maandelijkse kosten van de Rabobank, kosten verzekeringen en beheer 

website (zie overzicht). Een slapende spaarrekening is opgeheven.  

We hopen in de toekomst weer actiever met de Golog Support Foundation naar buiten te kunnen 

treden en ons belangrijke werk voort te zetten. 

 

Helen Wesseling penningmeester GSF 

 



jaarrekening 2020 Golog support foundation

Rekening: NL67 RABO 0133 1378 48
 Saldo per 31-12'19: 12130,91

 
UIT omschrijving In periodieke gift gift 1malig retourboeking China verkoop winkel uit per maan IN per maand saldo einde maand
Januari'20 115,00 gift P

14,60 onkosten bank 20,00 499,65 4969,50 -14,60 699,30 gift 1 malig
10,00 199,65 4969,50 retourboeking
15,00
10,00
10,00
25,00
15,00
10,00

17900,11
Februari'20 20,00 10,08 10,00 -5047,93 95,00 periodiek

33,33 aanvullen saldo 10,00 100,00 15,00 180,08 1-malig
spaarrekening 15,00 50,00 35,00 193,10 Tibetn W

5000,00 gift Golog 10,00 20,00 5,00
14,60 onkosten bank 25,00 30,00

15,00 7,60
8,00
7,50

15,00
10,00
40,00

4,00
6,00 13320,36

Maart '20 20,00 10,00 20,00 -26,21 115,00 periodiek
14,60 onkosten bank 10,00 14,00 10,00 1-malig
11,61 aanvullens saldo 10,00 352,00 386,00 TibetnW

spaarrekening 15,00
10,00
25,00
15,00
10,00

13805,15
April'20 20,00 25,00 -14,58 105,00 periodieke gift

15,00 149,65 189,30 1-malig
14,58 onkosten bank 10,00 14,65

10,00
25,00
15,00
10,00 14084,87

Mei'20 20,00 350,00 -25,99 95,00 periodiek
14,62 onkosten bank 10,00 39,65 413,95 1-malig
11,37 aanvullen saldo 15,00 14,65

spaarrekening 10,00 9,65
25,00
15,00 14567,83

Juni'20 20,00 300,00 -125,17 115,00 periodiek
14,57 onkosten bank 15,00 349,30 649,30 1-malig

5,93 10,00
104,67 Heeg solutions 10,00

10,00
25,00
15,00
10,00 15206,96

juli'20 20,00 14,65 -14,63 120,00 periodiek
15,00 14,65 1-malig

14,63 onkosten bank 10,00
10,00
25,00
15,00
15,00
10,00

15326,98
aug'20 20,00 100,00 -490,66 105,00 periodiek

14,59 onkosten bank 10,00 15,00 115,00 1-malig
202,07 Aon verzekering 15,00
274,00 Aon verzekering 10,00

25,00
15,00 15056,32
10,00

Sept'20 20,00 100,00 -14,64 105,00 periodiek
14,64 onkosten 15,00 14,64 114,64 1-malig

10,00
10,00
25,00
15,00
10,00 15261,32

Oktober'20 20,00 124,65 -14,60 105,00 periodiek
14,60 onkosten bank 15,00 49,64 183,97 1-malig

10,00 9,68
10,00
25,00
15,00
10,00 15535,69

Nov '20 20,00 149,67 -5045,85 105,00 periodiek
14,60 onkosten bank 15,00 14,64 164,31 1-malig
31,25 de Heeg internet solution 10,00

5000,00 gift Golog 10,00
25,00
15,00
10,00 10759,15

14,60 onkosten bank 20,00 20,00 -14,60 105,00 periodiek
15,00 280,00 893,67 1-malig
10,00 19,66
10,00 14,64
25,00 14,37
15,00 500,00
10,00 15,00

0,00 30,00
1285,00 totaal 3628,17 totaal 4969,50 579,10 totaal -10849,46 totaal uit 10461,77 totaal in 11743,22

periodiek 1-malig Tibetn W saldo 31-12'20
579,10


