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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 naartoe gaat, verloopt via initiator Lama Jigmé Namgyal. 

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

overleggen. Ook ontmoeten de bestuursleden (en hun adviseurs ) elkaar “life” 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. 



2022 is een rustig jaar geweest. Corona speelde nog een rol in het begin van dit jaar. 

Ontmoetingen en presentaties om geïnteresseerden te informeren over het leven in de Golog 

regio zijn er alleen geweest in de foyer van Phuntsok Choling te Rotterdam. Dit vond voornamelijk 

plaats tijdens retraites.  

Wisselend is er veel dan wel weinig belangstelling geweest voor onze originele Tibetaanse spullen. 

  

Het geld dat is gedoneerd is dit jaar gegaan naar in totaal 6 kinderen/studenten. Zij betalen daarvan 

schoolgeld/studiegeld, benodigde boeken en ook hun levensonderhoud (voeding, kleding). Het gaat 

om kleine(re) bedragen, de donaties vormen een noodzakelijke bijdrage van bovengenoemde 

kosten. Het is de bedoeling dat de ondersteuning voor een langere periode wordt gegeven. Tot nu 

toe is dit dankzij alle donateurs steeds gelukt. Binnenkort, zoals het zich laat aanzien studeren er 2 

studenten af (Een jongen van 19 jaar en een meisje van 20 jaar. Zij zijn momenteel in het laatste 

jaar van de high school). Daarna zullen deze jongvolwassenen op “eigen benen” moeten staan, hun 

kansen daartoe zijn met hun diploma optimaal. Dan zijn er nog 3 meisjes die een bijdrage hebben 

ontvangen. Zij hebben nog 2 jaar voor de boeg in de “middle school “ Ook heeft een jongen een 

bijdrage gekregen.  

Het gaat om verschillende scholen en ook in de verschillende provincies van de Golog regio. (Middle 

school, high school en ook een meer technische school) 

Vakken die onder meer worden gevolgd zijn: Tibetaans, Chinees, Engels, Wiskunde, Geschiedenis, 

Aardrijkskunde en ook Politiek. 

 


