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Voorwoord

Ook in het jaar 2020 hebben we ons werk binnen de Ama Youdon Foundation kunnen
voortzetten. Zoals we in vorige jaarverslagen aangaven is dit mogelijk geweest dankzij een
legaat van Mw. Liesbeth Steneker en een aantal trouwe donateurs, die maandelijks een
bijdrage overmaken naar onze Stichting. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

Mw. Liesbeth Steneker

Een groot deel van dit jaarverslag gaat over de ervaring van William, voorzitter van de Ama
Youdon Stichting, opgedaan tijdens zijn reis naar Dekyiling en vervolgens naar Dharamsala.
Tijdens deze reis, die hij jaarlijks maakt en zelf bekostigt, heeft hij de ouderen van de
stichting ontmoet. Ook heeft hij de contactpersonen van de Ama Youdon Stichting gezien en
het nodige politieke lobbywerk gedaan voor de stichting.
Naar verwachting zal het bestuur van de stichting in 2021 geen reis naar India maken. Mede
om die reden heeft het bestuur eind 2020 en begin 2021 online overleg gehad met de
contactpersonen in India. Hopelijk is het in 2022 weer mogelijk de ouderen in Dekyiling weer
persoonlijk te ontmoeten. Het persoonlijke contact is een belangrijk aspect van het werk van
de Ama Youdon Stichting en maakt dat het veel meer is dan een financiële transactie.
Wilt u weten hoe de stichting er financieel voorstaat, kijk op www.amayoudonstichting.nl
onder verslagen: Jaarrekening 2020.
Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website van de Ama Youdon
Stichting. Het staat u overigens vrij om dit jaarverslag te verspreiden onder uw vrienden en
bekenden, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het werk van de Ama Youdon Stichting en het
donateurschap.
Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen erop dat het u inspireert om ons werk te
steunen en door te gaan met uw betrokkenheid bij de Ama Youdon Stichting.
William Yang, voorzitter Ama Youdon Stichting
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Bestuur van de Ama Youdon Stichting

In 2020 is het bestuur zes keer in vergadering bij elkaar gekomen, waarvan een deel online
verliepen.
In de 1e helft van 2020 zijn er een aantal bestuursveranderingen doorgevoerd:


Rob Lindhout, die vanaf het allereerste begin een effectieve en toegewijde
penningmeester was, heeft zich teruggetrokken en zijn plaats is ingenomen door Eline
Rinchen Dorjee-Weiman;



Ytsje Landman, die in 2010 Liesbeth Steneker was opgevolgd als secretaris heeft haar
functie overgedragen aan Ganny Boer. Ytsje is lid van het bestuur gebleven;



Richard Hamstra is als bestuurslid toegetreden en zorgt voor de verdere ontwikkeling en
het onderhoud van de website.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


William Yang, voorzitter



Eline Rinchen Dorjee Weiman, penningmeester



Ganny Boer, secretaris



Tsultem Rinchen Dorjee, algemeen bestuurslid



Ytsje Landman, algemeen bestuurslid



Richard Hamstra, algemeen bestuurslid
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AYS-ouderen 2020

In het jaar 2020 heeft de Ama Youdon Stichting vijftien ouderen ondersteund.
De leeftijd van de ouderen varieert van 60 tot en met 98 jaar.
Zie hieronder de leeftijdsverdeling:
Leeftijdscategorie

Aantal personen

Onder de 70 jaar

1

Tussen 70 en 79 jaar

4

Tussen 80 en 89 jaar

8

Boven de 90 jaar

2
15

William in gesprek met de 99-jarige oude dame

Van de ouderen zijn er 13 alleenstaand en 2 vormen een samenwonend stel.
Elf ouderen wonen zelfstandig en vier wonen in een Old People Home.
De ouderen leven in het noorden van India, in Tibetaanse gemeenschappen rondom
Dehradun.
Hieronder zie je een overzicht van plaatsnamen waar de ouderen wonen.

Settlement
Dekyling
Clementown
Rajpur
Manduwala
Mussoorie
Gaypheling
Drikung Monastery

Aantal personen
5
2
3
1
2
1
1
15

Wil je meer weten over de achtergrond van de ouderen, kijk dan op de website. Hier vind je
een korte biografie van de ouderen van de Ama Youdon Stichting.
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Onze hulp aan de ouderen

Vooraf
Een overzicht van onze reguliere hulp aan de ouderen van de Ama Youdon Stichting.
In hoofdstuk 9 staat een overzicht van de wijzigingen die we eind 2020 en begin 2021
hebben doorgevoerd. Deze worden opgenomen in de reguliere hulp.
Reguliere hulp
De ouderen hebben in het jaar 2020 de maandelijkse toelage gehad. Deze toelage was in het
eerste kwartaal 1400 INR (ong € 16,--) per maand. Aangezien de toelage al een paar jaar
niet verhoogd was, hebben we het bedrag in het tweede kwartaal verhoogd naar INR 1500
(ong € 17,20) per maand.
Voor zeven ouderen hebben we dit jaar de ziektekostenverzekering betaald. Dit was niet
nodig voor al onze ouderen, omdat sommigen al op een andere manier verzekerd zijn.
De Ama Youdon Stichting betaalt een caretaker, een verzorger, die de ouderen periodiek
bezoekt, vraagt hoe het met ze gaat. Zij verricht enige huishoudelijke taken en schakelt zo
nodig extra hulp in.
De gebedsbijeenkomsten, die voor de ouderen een belangrijke spirituele en sociale activiteit
zijn, hebben we dit jaar ook mede gefinancierd. Door de COVID-19 zijn er minder
bijeenkomsten geweest. Het resterende geld hiervan komt in het Emergency Fund terecht.
Op verzoek van onze contactpersoon hebben we de griepprik voor een deel van de ouderen
betaald.

7 van 13

5

5.1

Hartverwarmende ontmoetingen

Bezoek aan ouderen

In de maand januari 2020 heeft William Yang, voorzitter van de Ama Youdon Foundation,
samen met Diederick Sprangers, mede-initiatiefnemer tot oprichting van de Ama Youdon
Foundation, een bezoek gebracht aan Dekyiling. Zij hebben alle ouderen, die door de Ama
Youdon Stichting ondersteund worden, bezocht. Zoals altijd was het een hartverwarmende
ontmoeting waarvan zij een aantal ouderen al meer dan tien jaar elk jaar terugzien.
William: een ontmoeting met een oudere van de Ama Youdon Stichting en monnik

Het bezoek van William was vlak voordat het Corona virus zijn intrede deed in de Westerse
wereld. In de beginfase van de pandemie zijn alle settlements in Noord India in een
‘lockdown’ gegaan, strenger dan tijdens de beginfase hier in Nederland. Voor onze ouderen
betekende dit geen ingrijpende verandering in hun manier van leven. Zij verblijven veelal in
en rondom het eigen huis. Gelukkig is tot nu geen van onze ouderen ziek geworden of door
besmetting met het virus overleden.
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5.2

Contactpersonen in Dekyiling

Naast het contact met de ouderen heeft William ook dhr. Dorjee Tenzin weer gezien. Dhr.
Dorjee Tenzin is onze onmisbare contactpersoon in Dekyiling. Hij brengt elk kwartaal de
stipendia naar de ouderen. De ouderen wonen verspreid over een groot gebied. Hij besteedt
veel tijd om ze allemaal te bezoeken.
Dhr. Dorjee Tenzin is ook degene die secuur de administratie bijhoudt van alle financiële
transacties tussen de Ama Youdon Stichting in Nederland en het Welfare Office in Dekyiling.

Wanneer een oudere de bijdrage heeft ontvangen, tekent hij/zij hiervoor met een
handtekening of duimafdruk. Deze registratie stuurt dhr. Dorjee Tenzin door naar de
penningmeester van de Ama Youdon Stichting.

William heeft op zijn reis ook
dhr. Norbu weer ontmoet. Hij
is de Welfare Officer en
verantwoordelijk voor
Dekyiling en de settlements
eromheen.
Dhr. Norbu is heel betrokken
bij het werk van de Ama
Youdon Stichting. In zijn
drukke agenda maakt hij
altijd tijd vrij om William en
Diederick te vergezellen bij
hun bezoek aan de ouderen.

Een oudere ontvangt een bijdrage, dhr. Norbu op achtergrond.
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Het waterreservoir

In 2019 en 2020 heeft dhr. Norbu veel tijd besteed aan het begeleiden van de bouw van een
nieuw waterreservoir in Dekyiling. Dankzij een royale schenking van een paar vrienden voor
het werk van de Ama Youdon Stichting was het mogelijk een nieuw waterreservoir te
bouwen. Het oude reservoir voldeed niet meer. Het had ook onvoldoende inhoud om te
voorzien in de behoeften van de inwoners van zowel Dekyiling als Gaypheling, een nieuwe
naastgelegen wijk waarvan de bouw dit jaar is voltooid.
Door de lange natte moesson en de Indiase bureaucratie duurde de bouw van het reservoir
langer dan gepland. Het was nog niet klaar toen William begin 2020 daar op bezoek was. Een
paar maanden na zijn bezoek kon het toch officieel en met een kleine plechtigheid in gebruik
worden genomen.

Dankzij de gift die bestemd was voor de ouderen van de Ama Youdon Stichting kunnen niet
alleen zij, maar ook de hele gemeenschap profiteren van schoon en betrouwbaar drinkwater.
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De nonnen van Dekyiling en onze ouderen

Tijdens het verblijf in Dekyiling en het bezoek aan het klooster hebben we met verschillende
mensen gesproken over een mogelijke inbreng van de nonnen in de hulp voor de ouderen.
Het klooster van de nonnen ligt midden in Dekyiling. In vorige jaren hebben we al eerder het
idee geopperd de nonnen uit het Dekyiling klooster te vragen onze ouderen met enige
regelmaat te bezoeken. Hiervoor hoeven de nonnen in sommige gevallen maar een smal
straatje over te steken. Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze vorm van sociaal werk
geen vanzelfsprekend onderdeel is van de cultuur van het Tibetaans kloosterleven.
Op voorstel van dhr. Norbu is een ontmoeting georganiseerd met mevrouw Dagmo Kalden
Sakya. Zij is de vrouw van de huidige Sakya-troonhouder H.E Ratna Vajra (Sakya Trizin), de
oudste zoon van Zijne Heiligheid de Sakya Trizin.(één van de vier religieuze richtingen binnen
het Tibetaans Boeddhisme). Zij wonen in Rajpur, dat vlak bij Dekyiling ligt.

Mevr. Dagmo Kalden Sakya ontving William en
Diederik zeer hartelijk. In het gesprek dat volgde,
bleek mevrouw vloeiend Engels te spreken. Mede
hierdoor verliep de communicatie goed en prettig.
Mevr. Dagmo Kalden Sakya zegde toe dat zij van
harte bereid is haar invloed aan te wenden om jonge
nonnen te motiveren de ouderen te bezoeken. Zij
ziet dit als een vorm van ‘practical compassion’.
Een thema waar de Dalai Lama vaak over spreekt.
Hij hoopt daarmee monniken en nonnen te inspireren
om buiten de kloostermuren activiteiten te
ontplooien die ten goede komen aan het welzijn van
de bevolking.
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Minister van het Home Department in Dharamshala

Na het bezoek aan Dekyiling reisde William door naar Dharamshala. Dit in verband met een
groepsreis die hij had georganiseerd voor yogadocenten, die kennis willen maken met de
Tibetaanse cultuur en spiritualiteit.
Tijdens dit verblijf heeft William de minister van het Home Department (ministerie van
binnenlandse zaken) van de Tibetaanse regering in ballingschap ontmoet. De bedoeling van
dit bezoek was de mogelijkheid te bespreken van een eventuele samenwerking met dit Home
Department Office voor het organiseren van activiteiten voor hulpbehoevende ouderen.
Volgens een aan William uitgereikte brochure, afkomstig van Central Tibetan Relief
Committee, is enige tijd geleden een programma gestart om sponsoren te vinden voor
ouderen onder de titel ‘Adopt a Granny or Granddad’. Daarnaast zijn door dit Home Office
14 tehuizen voor ouderen opgericht, die hen onderdak en verzorging bieden.
In het bestuur en later ook in de online contacten met India is de inhoud van deze brochure
uitgebreid besproken. Onze indruk is dat het grootste deel van de sponsorgelden van dit
project naar het onderhoud van de huizen gaat en veel zelfstandig wonende ouderen niet
bereikt.
Onze voorlopige is conclusie is dat een afstand tussen is hetgeen in de folder geschetst wordt
en de werkelijkheid. Dit betekent dat het werk van de Ama Youdon Stichting, hulp voor
alleenstaande ouderen in en rondom Dekyiling, voorlopig noodzakelijk is. Daarnaast
realiseren we ons dat het zinvol is, het komend jaar, na te gaan op welk moment en op welke
manier het werk van de Ama Youdon Stichting door de Tibetaanse gemeenschap
overgenomen kan worden.
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Met de blik op 2021

In de maand december hebben drie bestuursleden een online contact gehad met dhr Dorjee
Tenzin, contactpersoon in Dekyiling.
Besproken zijn de vragen: hoe kunnen we de ondersteuning aan de Ama Youdon Ouderen
verder verfijnen? Is de huidige bijdrage voldoende voor het huidige levensonderhoud? Brengt
het leven in deze pandemie extra kosten met zich mee? Hoe continueren wij de
ondersteuning van de ouderen, die naar een Old People Home zijn gegaan?
Dit online contact is een voorbereiding geweest voor een online meeting tussen het voltallige
bestuur en dhr Norbu, dhr Dorjee Tenzin en een staflid van dhr Norbu. Deze ontmoeting
heeft inmiddels in januari 2021 plaatsgevonden.

In deze online bijeenkomst zijn de volgende voorstellen besproken en besluiten genomen:


Verhoging van de maandelijkse toelage van 1.500 INR naar 2.100 INR (ong € 24) (voor
individuele personen)



Verhoging van de maandelijkse toelage van 2.300 INR naar 3.200 INR (ong € 36,50)
(voor een echtpaar)



Continueren van een bijdrage aan de ouderen die naar een Old Peoples Home zijn
gegaan. Zij krijgen daar volledige verzorging. Om af en toe toch iets extra te kunnen
kopen (bijv kleding) of te betalen (rituelen) krijgen zij een maandelijkse toelage van
1.000 INR (ong € 11,50).Zij blijven deel uitmaken van de Ama Youdon familie



De influenza vaccinatie voor ouderen wordt vergoed. Deze is 1.680 INR (ong € 19,--) per
persoon.



De emergency fund: het bestuur wil weten wanneer één van de ouderen extra hulp nodig
heeft. De Ama Youdon Stichting kan de mogelijkheid bieden om daarin te voorzien.
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Jaarrekening

Wanneer u wilt weten hoe de stichting er financieel voorstaat, kijk dan op
www.amayoudonstichting.nl onder verslagen: Jaarrekening 2020.

