Ama Youdon Stichting
Voor ondersteuning van Tibetaanse ouderen in India
De Ama Youdon Stichting is in 2008 opgericht om ondersteuning te bieden aan
Tibetaanse ouderen die soms al meer dan 50 jaar als vluchteling in India leven en
die in hun oude dag geen bron van inkomsten meer hebben. Vooral die ouderen
die geen kinderen hebben of van wie de kinderen niet in staat zijn om voor hen
te zorgen, leven in uiterst armoedige omstandigheden. Na een leven van hard
werken voor vaak een zeer karig inkomen is dit een ‘onverdiend’ loon op de
oude dag. Op dit moment ondersteunt de Ama Youdon Stichting 11 ouderen in
Dekyiling, een Tibetaanse gemeenschap bij Dehra Dun in het noorden van India.
Afhankelijk van de inkomsten van de stichting en de behoeften in de Tibetaanse
gemeenschappen verwachten wij dat dit aantal stapsgewijs uitgebreid zal worden.

De Tibetaanse regering in ballingschap geeft een geringe financiële ondersteuning
aan deze mensen, maar deze voorziet slechts in de aller noodzakelijkste
levensbehoeften. De Ama Youdon stichting vult deze aan met een bijdrage van
20 Euro per maand (circa 1200 Roepi) voor een alleenwonende oudere en 30
Euro voor een echtpaar.
Daarnaast voorziet de stichting in de extra onkosten bij ziekte en overlijden.
Vooral de kosten rond het overlijden, de crematie, de rituelen en de puja’s van

de monniken kunnen onmogelijk door deze ouderen zelf opgebracht worden. Dit
werpt voor hen een schaduw over hun laatste levensdagen. Ook geeft de stichting
een bijdragen aan de kosten voor de hoogstnodige aanpassingen en reparaties
aan de woning. En tot slot ondersteunt de stichting de ‘gebedsbijeenkomsten’,
een plaats en moment van ontmoeting voor de Tibetaanse ouderen.
De Ama Youdon Stichting werkt nauw samen met het Tibetan Welfare Office in
Dekyiling. Deze selecteert die ouderen die het meest extra ondersteuning nodig
hebben. Twee van de bestuursleden, Tsultem Rinchen Dorjee en William Yang,
gaan jaarlijks naar Dekyiling om de contacten te onderhouden en de ouderen te
bezoeken. Dit is een zeer directe manier om te zien hoe een kleine bijdrage een
groot effect kan hebben in een mensenleven.

De herkomst van de naam
Ama Youdon was de eerste vrouw die door één van de initiatiefnemers van de
stichting in Dekyiling werd ondersteund. De bijzondere ervaring die dit contact
met zich meebracht inspireerde tot het opzetten van onze stichting. In de naam
van de stichting wordt de herinnering levend gehouden aan een eenvoudige,
liefdevolle Tibetaanse vrouw. Zij vertegenwoordigt het lot en lijden van haar volk
in deze tijd.
U kunt de Ama Youdon Stichting steunen door uw bijdrage over
te maken naar rekening 19.85.58.457 t.n.v. Ama Youdon Stichting
te Nijmegen. De Ama Youdon Stichting heeft het ANBI keurmerk.
Dit betekent dat uw gift voor de belasting aftrekbaar is.
Voor meer informatie: William Yang, tel. 024-3232661, e-mail w.yang@tiscali.nl

