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AMA YOUDON STICHTING 
 

Beleidsplan 2014-2016 
 
 
Inleiding 
De Ama Youdon Stichting is in juli 2008 opgericht en heeft een ANBI (=Algemeen Nut 
Beogende Instelling) status die het voor donateurs en bij erflaters mogelijk maakt giften en 
schenkingen aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. 
 
Doelstelling 
Het verlenen van ondersteuning aan in India verblijvende, kinderloze, uit Tibet gevluchte 
ouderen die geen enkele eigen bron van inkomen hebben. Het gaat hierbij om het verschaffen 
van inkomsten voor het dekken van de kosten van het primaire levensonderhoud zoals 
huisvesting, voeding, medische verzorging. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen in de 
begrafeniskosten als aanvulling op de bijdrage die de Tibetaanse gemeenschap zelf geeft. De 
kosten van ziekenhuis en medische specialisten blijven buiten beschouwing. 
Voor de extra ondersteuning bij zieke of hulpbehoevend geworden ouderen is op parttime 
basis een ‘caretaker’ beschikbaar die daarvoor een vergoeding van de stichting ontvangt.  
 
Inkomsten van de stichting 
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties en schenkingen van diverse particuliere 
personen. Na het overlijden van één van de donateurs is een aanzienlijk deel van de erfenis 
bestemd voor het werk van de stichting. Dit zal beschikbaar komen bij verkoop van het huis 
van de overledene. Op dit moment bestaan de inkomsten uit een schenking bij leven van deze 
donateur en uit donaties van externe donateurs. Tot nu hebben wij een bescheiden aantal 
externe donateurs, maar we hopen dit in de periode 2014-2016 uit te breiden naar 50 vaste 
donateurs. Aanvullende inkomsten worden gegenereerd door sponsoracties, verjaardagen, etc. 
Het is realistisch te stellen dat de inkomsten tot aan het vrijkomen van de erfenis vooralsnog 
bescheiden zijn. 
 
Werkwijze 
Door middel van een contactpersoon ter plaatse wordt de ondersteuning aan bejaarde 
Tibetanen vorm en inhoud gegeven. Deze contactpersoon fungeert als aanspreekpunt voor het 
Nederlandse bestuur. Daarnaast treedt hij op als vertegenwoordiger van het Tibetan Welfare 
Office (Sociale Zaken) die de selectie regelt van de ouderen. Via ‘neighbourhood committees’ 
stelt het Tibetan Welfare Office vast welke ouderen voor welke ondersteuning in aanmerking 
komen. Hierbij worden de criteria gehanteerd die in overeenstemming zijn met de 
uitgangspunten van de Ama Youdon Stichting. Eén van de criteria is dat de ouderen geen 
kinderen hebben die voor hen kunnen zorgen.                                                                                         
Op dit moment ondersteunt de Ama Youdon Stichting 15 ouderen in Dekyiling en Tibetaanse 
nederzettingen daar omheen (Mussoorie, Clementown, Rajpur en Raipur).  
 
Het toegekende geld wordt per kwartaal overgemaakt zodat de omvang van de onkosten 
beperkt blijft. De ontvangende partij is de accountant van het Tibetan Welfare Office. Deze 
accountant heeft rechtstreeks contact met onze contactpersoon en de selectiecommissie.  
Eén- tot tweemaal per jaar wordt door twee leden van bestuur  een bezoek gebracht aan het 
project in Dekyiling, waarbij alle ouderen bezocht worden. Daarnaast is er intensief contact 
met de leden van het Tibetan Welfare Committee en onze contactpersoon ter plaatse. Ook is 
er contact met de ‘caretaker’ die wij in de afgelopen periode hebben aangesteld om zieke en 
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hulpbehoevende ouderen ondersteuning te bieden. Tussendoor heeft een regelmatig email 
contact plaats. Van deze gesprekken/contacten wordt in het bestuur verslag gedaan.  
De kosten van de bezoeken aan de kolonie worden door de bestuursleden zelf gedragen.  
 
 
Uitbereiding van de activiteiten: 
Afhankelijk van het moment van vrij komen van het legaat en de toename van het aantal vaste 
donateurs zullen we het aantal ouderen dat wij ondersteunen uitbreiden van de huidige 15 
naar 30. Ook de beschikbaarheid van de caretaker kan worden uitgebreid van 1 naar 2 dagen 
in de week. Daarnaast willen we een vaste ondersteuning geven aan de ‘prayermeetings’, die 
voor de ouderen niet alleen religieus van grote betekenis zijn, maar ook belangrijk voor het 
onderlinge contact. 
 
 
Public Relations 
De stichting heeft haar bestaan en doelstelling in eerste instantie kenbaar gemaakt in een 
beperkte kring van vrienden, kennissen en familieleden. In tweede instantie is gezocht naar 
bredere bekendheid van de stichting en haar doelstellingen. Voor dit doel is een folder 
gemaakt die op ruime schaal verspreid is in winkels en Boeddhistische instituten.                   
Daarnaast is ook een website ontwikkeld met fotomateriaal en relevante informatie over de 
stichting:  www.amayoudonfoundation.nl.                                                                                               
De tekst van de website zal op termijn ook in het Engels vertaald worden zodat ook potentiële 
donateurs in het buitenland benaderd kunnen worden.. 
 
Beheer van de financiën 
Tot aan de definitieve ontvangst van het legaat proberen we inkomsten en uitgaven met elkaar 
in evenwicht te houden. De stichting streeft naar het aanleggen van een financiële buffer 
waaruit voor een periode van 3 jaar de lopende kosten kunnen worden betaald. 
Na ontvangst van het legaat zal de helft ervan belegd worden bij de Triodosbank. Hierbij 
zullen geen financiële risico’s worden gelopen. Het bedrag van het legaat dient in principe in 
stand te blijven. 
 
Dit beleidsplan is door het bestuur goedgekeurd op de vergadering 29 september 2014. 
 
 
 
 
 
 
 


