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1 Voorwoord 

Wij bieden je het jaarverslag aan over het jaar 2021 van de Ama Youdon Stichting. Een 

ongewoon jaar waar de schaduw van de Coronapandemie overheen lag.   

 

Door de pandemie en reisbeperkingen is voor de tweede keer op rij het jaarlijkse bezoek van 

onze voorzitter William Yang aan de ouderen in India niet door kunnen gaan. Naar 

verwachting zal ook in het jaar 2022 geen reis naar India mogelijk zijn. Mede om die reden 

heeft het bestuur begin 2021 en 2022 online overleg gehad met onze contactpersonen in 

India.  

 

We hopen dat het in 2023 weer mogelijk is de ouderen in Dekyiling persoonlijk te ontmoeten. 

Het persoonlijke contact is en blijft een belangrijk aspect van het werk van de Ama Youdon 

Stichting. Hierdoor is ons werk veel meer dan een financiële transactie. 

 

Mocht je willen weten hoe de stichting er financieel voorstaat,  kijk dan op onze website 

www.amayoudonstichting.nl  onder verslagen: Jaarrekening 2021.  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening worden beide gepubliceerd op de website van de Ama 

Youdon Stichting. Het staat je vrij om dit jaarverslag te verspreiden onder je vrienden en 

bekenden, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het werk van de Ama Youdon Stichting en het 

donateurschap.  

  

Wij wensen je veel leesplezier en vertrouwen erop dat het je inspireert om ons werk te 

(blijven) steunen en je betrokkenheid bij de Ama Youdon Stichting voort te zetten. 

 

William Yang, voorzitter Ama Youdon Stichting 

 

http://www.amayoudonstichting.nl/
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2 Bestuur van de Ama Youdon Stichting 

In 2021 is het bestuur vier keer in vergadering bij elkaar gekomen, waarvan een deel online. 

 

In 2021 zijn er geen bestuursveranderingen doorgevoerd.   

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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3 AYS-ouderen 2021 

In het jaar 2021 heeft de Ama Youdon Stichting 15 ouderen ondersteund.  

De leeftijd van de ouderen varieert van 60 tot en met 98 jaar.  

 

 

 

William in gesprek met de 99-jarige oude dame 

(foto uit 2020). Zij is 5 april 2021 overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is eind 2021 een oudere heer van 88 jaar overleden.  Met ingang van november 2021 is 

een mevrouw van 64 jaar aangemeld bij de Ama Youdon Stichting.  

 

Eind 2021 ontvingen 13 ouderen een bijdrage van de Ama Youdon Stichting, waarvan 6 

vrouwen en 7 mannen. Hiervan wonen vier ouderen in een Old People Home. De overige 

ouderen wonen op zichzelf.   

 

De ouderen leven in het noorden van India, in Tibetaanse gemeenschappen rondom de stad 

Dehradun: Dekyiling, Clementown, Rajpur, Manduwala, Mussoorie en Gayphelling.    

 

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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4 Onze hulp aan de ouderen 

 

Vooraf 

Tot onze opluchting is geen van de AYS-ouderen geïnfecteerd geraakt met het Covid-virus.  

Mogelijk is dit een gevolg van dat zij weinig in aanraking komen met anderen/jongeren.  

Immers de gebedsbijeenkomsten die 14 keer per maand plaatsvinden, zijn in 2021 

nauwelijks tot niet doorgegaan.  

 

Reguliere hulp 

De ouderen hebben in jaar 2021 de maandelijkse toelage ontvangen. In verband met de 

gestegen kosten voor levensonderhoud hebben we de toelage met ingang van 2021 

verhoogd. Hieronder een overzicht van de toelagen die de ouderen nu ontvangen. 

 Voor individuele ouderen de maandelijkse toelage van 2.100 INR (ong.  € 24) 

 Voor het echtpaar is de maandelijkse toelage 3.200 INR (ong. € 36,50)  

 De ouderen, die zijn verhuisd naar of wonen in een Old Peoples Home, krijgen daar 

volledige verzorging. Om af en toe toch iets extra te kunnen kopen (bijv. kleding) of te 

betalen (rituelen) ontvangen zij van de stichting een maandelijkse toelage van 1.000 INR 

(ong € 11,50). Zij blijven deel uitmaken van de ‘Ama Youdon familie’ en zullen bij een 

volgend bezoek aan India ook bezocht worden.  

 

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 ouderen worden periodiek bezocht door een caretaker, een verzorger. Zij vraagt en ziet 

hoe het met de ouderen gaat. Zij verricht enige huishoudelijke taken en schakelt zo nodig 

extra hulp in. De Ama Youdon Stichting betaalt haar voor haar werkzaamheden. 

  

Het aantal gebedsbijeenkomsten, die voor de ouderen een belangrijke spirituele en sociale 

activiteit zijn, is dit jaar helaas beperkt gebleven. De Ama Youdon Stichting financiert de 

kosten voor de lunch van de gebedsdiensten.   
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5 Een jaar zonder ontmoetingen met de ouderen 

 

5.1 Geen bezoek aan ouderen 

 

In 2021 hebben William Yang, voorzitter van de Ama Youdon Foundation, samen met 

Diederick Sprangers, mede-initiatiefnemer tot oprichting van de Ama Youdon Foundation,  

helaas opnieuw geen bezoek kunnen brengen aan Dekyiling.  

Door Covid-19 is hiermee een traditie van meer dan 10 jaar doorbroken. William bezoekt 

namelijk elk jaar alle ouderen, die door de Ama Youdon Stichting ondersteund worden. Hij 

heeft het vaste voornemen om in 2023 weer naar Dekyiling te gaan.  

 

 

William hier op bezoek bij een oudere monnik van de Ama Youdon Stichting en zijn 

begeleider (2020) 
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5.2 Contactpersonen in Dekyiling 

Een vast onderdeel van de reis van William aan India is het bezoek aan dhr. Dorjee Tenzin, 

accountant van de Welfare Officer van Dekyiling. Dhr. Dorjee Tenzin is voor ons onmisbaar 

als contactpersoon. We hebben geregeld contact met hem en ook zit hij bij de online 

meetings die we met het Welfare Office hebben.  

 

Dhr. Dorjee Tenzin is 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.  

 

Dhr. Norbu, het hoofd van het Welfare Office voor Dekyiling, is in de maand oktober 2021 

opgevolgd door dhr. Dhundup Gyalpo. Ook hij zit minimaal een keer per jaar bij het online-

overleg met het Ama Youdon Stichtingsbestuur in Nederland.  
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6 Thema’s van het afgelopen jaar  

 

6.1 De toekomst van de Ama Youdon Stichting  

In het afgelopen jaar hebben we ons de vraag gesteld op welk moment wij onze activiteiten 

voor de ouderen kunnen overdragen aan de Tibetaans regering in ballingschap.  

 

Ons is gebleken, in onze contacten met India, dat de Tibetaanse regering in ballingschap, het 

Central Tibetan Administration (CTA) het als haar taak ziet te zorgen voor behoeftige 

ouderen. Onze doelgroep,  ouderen die geen (klein)kinderen of naasten hebben die voor hen 

kunnen zorgen, past daar ook in. Het CTA heeft een aantal jaren terug het Central Tibetan 

Relief Committee voor dit doel opgericht.  

 

Op dit moment is het nog niet mogelijk alle ouderen vanuit deze organisatie ondersteuning te 

geven. Het werk van de Ama Youdon Stichting is dan ook een belangrijke aanvulling.  

 

Wij realiseren ons dat de zorg voor de Tibetaanse gevluchte ouderen niet voor onbeperkte 

tijd afhankelijk mag zijn van een buitenlandse organisatie, zoals de onze. Daarnaast is het 

ons ter beschikking gestelde geld vanuit het legaat van mevr. Liesbeth Steneker beperkt.  

 

Mede door de drastische waardevermindering (30%) van de certificaten van de Triodosbank 

zijn we gedwongen om over de toekomst na te denken. De eerste gesprekken hierover met 

onze contactpersonen in India hebben plaatsgevonden. In de communicatie hierover met 

India hebben we aangegeven dat we onze activiteiten voor de volgende vijf jaar, januari 

2027, kunnen continueren.  We gaan er vanuit dat daarna het Central Tibetan Relief 

Committee in staat en bereid is de zorg voor de ouderen van ons over te nemen.  

 

6.2 Flyer Ama Youdon Stichting  

De flyer van de Ama Youdon Stichting is aangepast met centrale aandacht voor mevrouw 

Ama Youdon, de eerste vrouw/oudere (in 2008) die door de stichting is ondersteund. We 

geven een toelichting over de verschillende aspecten en doelen waarvoor we ondersteuning 

bieden. En hoe we hierover met India in contact zijn. We hebben ervoor gekozen om de 

papieren versie van de flyer op beperkte schaal te verspreiden. De flyer is, zo gewenst, te 

vinden en te downloaden van de website.   

 

6.3 Website Ama Youdon Stichting 

In 2021 is een deel van de website geactualiseerd, zoals de informatie over het bestuur en 

haar leden. Het ANBI formulier voor een periodieke donatie is toegevoegd, te gebruiken voor 
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de belasting. In het jaar 2022 zal de website nog op een aantal inhoudelijke punten worden 

aangepast, zo ook de foto’s.    

 

6.4 WBTR-richtlijn  

In de vergadering van 6 december 2021 heeft het bestuur de richtlijn vastgesteld, waarin is 

bevestigd dat de Ama Youdon Stichting werkt conform de vereisten van de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk 

financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te 

voorkomen. 

 

6.5 De Triodos Bank en devaluatie certificaten 

Het aan de stichting toevertrouwde legaat van Liesbeth Steneker hebben we 13 juni 2016. 

omgezet  in certificaten  van de Triodos Bank. Omdat het een gezonde bank was met oog 

voor een gezonde toekomst leek het ons toen zowel de veiligste als de meest verantwoorde 

manier om het geld te beleggen.  

Toch hebben we in het afgelopen jaar moeten constateren dat door Europese regels de 

Triodosbank niet in staat bleek de certificaten op te kopen en daarmee de certificaathouders 

het geld uit te keren. Daarom is de handel in certificaten nu al sinds het najaar 2020 

stilgelegd. Deze situatie zal nog tot minstens medio 2023 aanhouden. De verwachting van de 

Triodos Bank is dat de certificaten dan verhandelbaar zijn onder certificaathouders onderling. 

Dit gaat dan wel gepaard met een waardeverlies van 30%. (Zie hiervoor ook de Financiële 

Jaarrekening 2021 op de Ama Youdon Website)  Voor het jaar 2022 heeft de Ama Youdon 

Stichting nog net voldoende liquide middelen om de Tibetaanse ouderen financieel te kunnen 

ondersteunen. Bij ongewijzigd beleid van de Triodos Bank komen we begin 2023 in 

liquiditeitsproblemen. We hopen een aanspraak te kunnen maken op het solidariteitsfonds 

van de Triodos Bank.  
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7 Jaarrekening  

 

Wanneer je wilt weten hoe de stichting er financieel voorstaat,  kijk dan op 

www.amayoudonstichting.nl  onder verslagen: Jaarrekening 2021.  

 

 

 

 

 

http://www.amayoudonstichting.nl/

