
Jaarverslag van het jaar 2014 

In het jaar 2014 hebben wij opnieuw financiële ondersteuning kunnen bieden 

aan 18 ouderen in Dekyiling en de Tibetaanse ‘settlements’ die in de omgeving 

van Dekyling wonen. 12 van hen waren alleen wonend.  6 woonden samen met 

hun partner.                                                                                                                               

In dit afgelopen jaar werden opnieuw de verschillende settlements bezocht 

door twee van de bestuursleden van de Ama Youdon Foundation, t.w. Tsultem 

Rinchen Dorjee en William Yang.                                                                                                                               

Met een aantal nieuwe ouderen kon kennis worden gemaakt. Voor de meesten 

zijn wij oude bekenden geworden en het weerzien is hartverwarmend. In 2014 

is een van onze ouderen, Ama Dolkar,  overleden. Als Ama Youdon Stichting 

kunnen we de financiële zorgen die gemaakt moeten worden bij de crematie 

en de puja’s (de crematie rituelen) na het overlijden verlichten.  

William Yang, de voorzitter van het bestuur van de Ama Youdon Foundation 

heeft bij zijn bezoek in februari opnieuw een ontmoeting gehad met de 

voorzitter van het Tibetan Welfare Office mr.Thinley Jigme, die het werk van de 

Ama Youdon Stichting een warm hart toedraagt en het op alle manieren wil 

ondersteunen. Een voor ons spijtige ontwikkeling is dat Mr.Thinley Jigme in de 

gelegenheid werd gesteld om naar Australië te emigreren. Zijn opvolger is mr. 

Jampa Phuntsok die we bij een volgend bezoek hopen te ontmoeten.                     

Onze vaste contactpersoon in Dekyiling, mr. Dorjee Tenzin en het contact met 

onze ouderen verloopt vooral via hem. Hij bezoekt alle ouderen in de loop van 

het jaar en brengt hen onze financiële bijdrage. De ontvangst van het bedrag 

wordt met een duimafdruk en in sommige gevallen met een handtekening 

bevestigd. Deze bewijzen van ontvangst worden iedere 3 maanden per post en 

via de mail naar de Ama Youdon Stichting toegestuurd. Mr. Dorjee Tenzin 

regelde ook dit jaar het bezoek van William, dat vlak voor Losar, het Tibetaanse 

Nieuwjaar viel. Hij vergezelde hem bij zijn bezoek aan onze ouderen om als tolk 

op te treden.  

Ook heeft William gesproken met de ‘care-taker’  die we vanaf 1 april 2013 

hebben aangesteld. Het blijkt dat niet alle ouderen behoefte hebben aan de 

ondersteuning van een care-taker, maar daardoor kan zij haar tijd besteden 

aan die ouderen die extra aandacht en zorg nodig hebben.  



In de maanden maart en april van 2013 hebben we gewerkt aan het ontwerpen 

en vorm geven van een website die informatie geeft over het werk van de Ama 

Youdon Foundation. Ook zijn daarin foto’s opgenomen van alle door ons 

ondersteunde ouderen met een korte levensbeschrijving.  Dankzij deze website 

konden we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een ANBI stichting 

met betrekking tot verantwoording en transparantie van de gang van zaken in 

een instelling die een goed doel nastreeft.  Dit betekent dat alle giften aan de 

Ama Youdon Stichting  belasting aftrekbaar zijn.  

Onze flyer hebben we op ruimere schaal verspreid en ze toegestuurd naar 

diverse instellingen en stichtingen die een relatie hebben met Tibet en/of het 

Tibetaans Boeddhisme. Soms levert dat een nieuwe donateur op.  

Een van de bestuursleden had een ontmoeting met Dr Lobsang Sangay, prime 

minister of the Tibetan government in exile,  die op 17 oktober verschillende 

afgevaardigden van organisaties in Nederland ontmoette die zich inzetten voor 

de Tibetaanse zaak. Dit was een mooie gelegenheid om het werk van de Ama 

Youdon Foundation onder de aandacht te brengen.  

In 2014 hebben leden van de Walk for Tibet groep meegelopen in de Nijmeegse 

vierdaagse  en hebben een bedrag van 1537 Euro  ingezameld als 

ondersteuning voor het werk van de Ama Youdon Foundation. Langs het 

parcours was een tent opgezet met een van verre te onderscheiden Tibetaanse 

vlag om de wandelaars van de Tibet Support groep te voorzien van eten en 

drinken. Daar was ook informatie beschikbaar over de Ama Youdon 

Foundation. Verschillende wandelaars toonden interesse. Ook in het jaar 2015 

wil de Tibet Support groep lopen voor de Ama Youdon Foundation. Het komt 

ons heel goed van pas omdat de verkoop van het huis van de oprichtster 

Liesbeth Steneker nog steeds niet heeft plaats gehad en wij vooralsnog het 

werk gaande moeten houden via ondersteuning van sponsors en donateurs. 

Een initiatief als dit geeft ons het vertrouwen om ondanks een economische 

crisis ons werk in 2015 vol vertrouwen voort te zetten.  

 

 


