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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.

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. Ook hebben we in het najaar een keer life overleg gehad te Rotterdam.
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.

2021 is een uitermate rustig jaar geweest. Corona zorgde ervoor dat bijeenkomsten nauwelijks
mogelijk waren. Toch zijn er wel aktiviteiten geweest. In het voorjaar zijn we twee keer aanwezig
geweest met onze “stand” bij een retraite. Ook bij de retraite in het najaar waren we aanwezig.
Ondanks het beperkte aantal deelnemers aan de retraite in verband met Corona, is er zeker veel
belangstelling geweest voor onze Tibetaanse spullen. In het najaar ook zijn we uitgenodigd om ons
te vertegenwoordigen in de Bibliotheek te Rotterdam, in het kader van de Kinderboekenweek. Het
thema daarvan was “Worden wat je wilt”. De link met dit thema is dat in vele landen, onder meer in
Tibet, het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je, zoals hier in Nederland, veel hulp en
ondersteuning kunt krijgen voor het inrichten van je toekomst. Het gewoon “naar school gaan” kan
al erg ingewikkeld zijn. Het was ook goed om jonge mensen te kunnen vertellen over Tibet, op een
enkeling na hadden zij nog niet hiervan gehoord.
We hebben geld gedoneerd naar iemand die, naast zorg voor eigen, ook de opvang voor een aantal
weeskinderen op zich heeft genomen. Ook is er geld gezonden naar andere families en gezinnen
waar kinderen zijn ondergebracht. Het betreft in totaal 14 kinderen. (Deze manier van zorg bestaat
sinds 2019/2020, het moment dat de school en het weeshuis niet langer bestaan) Schoolgeld en
kosten voor onderhoud, zoals voeding, kleding en ook medische kosten worden hiervan betaald. We
zijn verheugd dat we deze bijdragen kunnen blijven doen, zeker ook in deze lastigere (Corona)
tijden. Wederom hebben we de kinderen/jong volwassenen financieel kunnen blijven steunen!
Dankuwel!

