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Jaarverslag 
Met dit jaarverslag wil Stichting Rigdzin verantwoording afleggen over het gevoerde inhoudelijke en 
financiële beleid in 2014.

Missie 
Volgens onze statuten “verlenen we steun aan mensen—waar ter wereld ook—die hulpbehoevend zijn”. 

Visie
Stichting Rigdzin Fonds gelooft dat ieder kind recht heeft op onderwijs en daarom steunen wij op dit 
moment Tibetaanse kinderen en jongeren op het platteland van de regio Sershul, in het uiterste noordwesten 
van de Chinese provincie Sichuan. We richten ons vooral op onderwijs en training door het financieel 
mogelijk maken van programma’s waardoor jongeren snel een vak leren en kinderen een schoolopleiding 
kunnen volgen. 

Rigdzin is ervan overtuigd dat onderwijs de basis is voor een betere toekomst voor kansarme Tibetanen. 
Allereerst omdat het dan mogelijk voor ze wordt een plek te vinden in de snelgroeiende Chinese economie 
maar tevens kan hiermee de Tibetaanse taal en cultuur behoed worden voor de ondergang.

Beleidsontwikkeling en evaluatie
Rigdzin houdt zich vooral bezig met financiering van onderwijsprojecten. Bij aanvang van een project 
formuleren we in goed overleg met de aanvragende partij concrete doelstellingen. We volgen en begeleiden 
de ontwikkelingen op de voet. Deze contacten worden per telefoon onderhouden via de voorzitter van 
Rigdzin Trust in Nieuw-Zeeland, Amnyi Trulchung Rinpoche. De voorzitter van Stichting Rigdzin 
onderhoudt via Skype contact met Rinpoche over de activiteiten en de overige bestuursleden worden tijdens 
bestuursvergaderingen en middels email of telefoon op de hoogte gebracht. Enkele maanden per jaar komt 
Amnyi Trulchung Rinpoche naar Nederland voor overleg met het bestuur.

Extern bespreken we met grotere donoren de gewenste toekomstige ontwikkelingen.

Innovatieve aanpak
Rigdzin heeft nu bijna 10 jaar ervaring, werkt zonder betaalde krachten en op langdurige basis met haar 
partners. Op dit moment is dat Vistaproject in Tibet, in het verleden was dat All Pervading Helping Others 
Association in Nepal en individuele jongeren in India.
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Organisatie
ANBI 
Rigdzin is door de Belastingdienst per 1 februari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Dat betekent dat giften aan Stichting Rigdzin voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
worden erkend als aftrekbare giften (mits en voor zover het totale bedrag aan ANBI giften boven een 
wettelijk bepaald drempelbedrag komt). Rigdzin hoeft als ANBI geen schenkingsrecht te betalen. Sinds 2014 
is het mogelijk zonder notariële akte langdurige schenkingen volledig af te trekken van de belasting.

Kosten 
Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk te bereiken met zo min mogelijk kosten. Giften komen ten goede aan 
de projecten waarvoor zij bestemd zijn. De meeste uivoeringskosten dragen de bestuursleden zelf. De kosten 
van Stichting Rigdzin bedragen minder dan 3 % van de baten uit eigen fondswerving.

Deze opstelling en de open communicatie leiden er toe dat er heel weinig verloop is onder donoren. We 
hebben vooral te maken met vermogensfondsen, banken, bedrijven en particuliere donoren. 

Bestuur
Ieder jaar treden een of meer bestuursleden volgens schema af. Zij zijn terstond herkiesbaar. In 2014 is de 
secretaris afgetreden en terstond herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

Per 1 januari 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden:: 

Elisa Kriek ! ! voorzitter! ! herkiesbaar in 2017

Jeannet Appel! ! secretaris! ! herkiesbaar in 2018

Alfred Dijkstra! ! penningmeester! herkiesbaar in 2015

Ino Jongejan! ! bestuurslid! ! herkiesbaar in 2016

vacature! ! bestuurslid

Het bestuur kwam in 2014 drie maal bijeen. Daarnaast bestaat er tussen de bestuursleden een regelmatige 
afstemming per e-mail en telefoon. Besluiten die op grond van een e-mail uitwisseling of telefonisch 
genomen zijn, worden vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. De belangrijkste 
onderwerpen tijdens de bestuursvergaderingen waren dit jaar: projectacceptatie en -voortgang, informatie 
aan donoren; vergroting naamsbekendheid en promotie; het bijhouden van de nieuwe website, het aanboren 
van nieuwe financiële bronnen; de continuïteit van de organisatie en het aantrekken van vrijwilligers en 
kandidaat bestuursleden alsmede het bezoek van Amnyi Trulchung Rinpoche. 

Publiciteit
Publicitair was 2014 een spannend jaar omdat we tijdens het bezoek van de Dalai Lama in mei een grote 
wervingsactie wilden uitvoeren. Op het laatste moment bleek dit door de organisatie van het bezoek niet 
toegestaan. 

De websites worden intussen goed gevonden en zijn een uitstekende bron van informatie gebleken. Door 
middel van digitale nieuwsbrieven en de website worden sponsoren en belangstellenden op de hoogte 
gehouden van de activiteiten van Stichting Rigdzin.

Tijdens het bezoek van Amnyi Trulchung Rinpoche, de directeur van het Vistaproject Tibet, konden we 
tijdens lezingen informatie verstrekken over de projecten. 
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In het najaar waren twee beursvloeren voor maatschappelijke organisaties waar contacten zijn gelegd met 
bedrijven die iets willen doen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondermen

Contacten met andere organisaties
Rinpoche heeft samen met bestuursleden overleg gehad met vertegenwoordigers van enkele grote 
organisaties die ons al jaren steunen: Wilde Ganzen, ASML Foundation, Marthe van Rijswijck Foundation en 
Atos Foundation. Dit heeft veel goodwill gekweekt.

Als bestuur zijn we aanwezig geweest bij het 10-jarig bestaan van Stichting Bodhisattva in Bilthoven met wie 
we al jaren samenwerken.

Om onze eigen kennis op peil te houden, hebben bestuursleden meegedaan aan diverse opleidingen van 
Wilde Ganzen en het Vrijwilligerspunt Hoorn.
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Uitvoering van de doelstelling

Projectacceptatie
Nieuwe projecten komen bijna altijd als een logisch gevolg voort uit bestaande activiteiten. De aanvraag 
moet binnen een redelijke termijn financieel haalbaar zijn. De behandeling van de aanvraag vindt binnen het 
bestuur plaats. Bij acceptatie worden ook afspraken met Vistaproject gemaakt over de rapportage. Meestal is 
dat een jaarrapportage. 

Voortgangsbeoordeling en evaluatie
Tijdens het regelmatige Skype-contact met de voorzitter van Rigdzin Trust overleggen we over nieuwe 
projectplannen en lopende projecten. Dit betekent een permanent evaluatie- en ontwikkeltraject. De 
voortgang van de projecten volgen we verder door beoordeling van de projecten ter plekke door de 
voorzitter van Rigdzin Trust en onze eigen vrijwilligers. Deze informatie vormt ook de basis voor de 
nieuwsbrieven en de inhoud van de website. 

Indien rapportage meer dan een half jaar uitblijft, zal Rigdzin de betaling op grond van een genomen 
bestuursbesluit stoppen. Dit is nog niet voorgekomen.

Projectbezoeken
De projecten worden jaarlijks bezocht door vrijwilligers van Stichting Rigdzin en/of Rigdzin Trust. In de 
zomer van 2014 heeft Amnyi Trulchung Rinpoche, de voorzitter van Rigdzin de projecten in Tibet bezocht. 
Door overheidsmaatregelen was het onmogelijk direct foto's of video's te versturen en bij grenscontrole zijn 
helaas de bestanden gewist. 

Fondsenwerving
Stichting Rigdzin werft bij particulieren, vermogensfondsen, banken, bedrijven, kringloopwinkels en 
serviceclubs. Wij streven langdurige relaties na. De contacten worden zoveel mogelijk individueel gelegd en 
onderhouden. 

Jaarlijks zet Rigdzin een of meerdere nieuwe projecten op. Dit jaar zijn fondsen geworven voor de realisatie 
van latrines bij de basisschool van het Ju Mipham Educatiecentrum en voor de aankoop van schoolboeken. 

Voor beide projecten hebben we samengewerkt met Wilde Ganzen die 55% premie betaalden over elke 
bijdrage die via hun bankrekening nummer 40.000 is binnen gekomen. 

In het voorjaar van 2014 verzorgde Amnyi Trulchung Rinpoche in Nederland lezingen over het Vistaproject. 
Donaties die bij deze lezingen werden aangeboden, zijn op de rekening van Rigdzin gestort.

Giften
Rigdzin kan haar werk alleen doen als er voldoende giften binnen komen. Gelukkig hebben we een groep 
trouwe donoren achter ons staan. Iedere gift is welkom tenzij het accepteren van de gift afbreuk doet aan de 
integriteit van de organisatie.

Communicatie in Nederland
Stichting Rigdzin geeft voorlichting en projectinformatie via haar vernieuwde website: www.vistaproject.nl 
waarop we ons eigen nieuws snel kunnen plaatsen. Voorts zijn we aanwezig op evenementen en 
voorlichtings-bijeenkomsten, lezingen en infomarkten. 
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In 2014 is de digitale nieuwsbrief 8 keer verstuurd naar ongeveer 450 personen. Voor het nieuwe project 
'Adopteer een Nomade' is een aparte website gemaakt waarop potentiële donoren een keuze kunnen maken 
welk kind zij symbolisch willen adopteren. www.adopteereennomade.nl 

In mei van 2014 werden we uitgenodigd om aanwezig te zijn met een informatie- en verkoopstand tijdens 
het bezoek van de Dalai Lama in Ahoy in Rotterdam. Meer dan 7000 mensen waren aanwezig. 

Lifestyle magazine Happinez heeft aandacht besteedt aan ons project Sanitair op School. Tevens werd 10% 
van de opbrengst van de webshop aan dit doel geschonken. Kijk hier voor de tekst

Ons project werd ook onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief van Wilde Ganzen. Kijk hier voor de 
tekst. 

Tijdens het bezoek van de Tibetaanse premier in ballingschap, Lobsang Sangye werd een bijeenkomst 
georganiseerd door International Campaign for Tibet in Amsterdam met bijna alle organisaties in Nederland 
die iets voor Tibetanen doen. Daar hebben bestuursleden van Stichting Rigdzin een presentatie kunnen 
geven van de projecten in Tibet. 
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De Partner: Vistaproject

Doelstelling
De doelstelling van Vistaproject is de situatie van Tibetanen in de regio Sershul te verbeteren door het 
opzetten van bedrijven, het geven van microkrediten en het organiseren van zowel vaktechnische als 
algemeen vormend onderwijs. Dit stelt jongeren in staat in eigen onderhoud te voorzien met behoud van 
hun eigen taal en cultuur.

Methode
In overleg met plaatselijke gemeenschappen, zakenmensen, overheid, ouders en andere belanghebbenden, 
wordt jaarlijks in samenspraak met het management van Vistaproject bepaald welke projecten opgezet 
moeten worden. Er wordt een begroting en een projectplan gemaakt en voorgelegd aan Stichting Rigdzin ter 
goedkeuring en financiering. Exploitatiekosten komen zoveel mogelijk voor rekening van Vistaproject en de 
lokale gemeenschap. 

Geschiedenis
Vistaproject werkt uitsluitend in de regio Sershul in de Chinese provincie Sichuan, dat bekend staat als het 
hoogste, meest afgelegen, koudste en armste gebied in heel China. 

In 2005 is de samenwerking begonnen met de aankoop van een hotel dat na uitbreiding in 2010 dienst doet 
als vakopleidingscentrum. Vanaf 2007 werden beroepsopleidingen gestart, een groentekas gebouwd en sinds 
2009 is basisonderwijs opgezet.

Communicatie in Tibet 
Vanuit Nederland trachten we de naleving van afspraken door Vistaproject Tibet zo goed mogelijk te volgen. 
Ondanks onze goede intenties is het door onze verschillende achtergrond en taal, en de geografische afstand 
en politieke situatie in China niet altijd eenvoudig om voldoende informatie op tijd en volledig binnen te 
krijgen. 
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De Projecten in Tibet

Geschiedenis
Stichting Rigdzin en Vistaproject hebben met relatief beperkte middelen de afgelopen jaren veel bereikt. In 
de regio Sershul hebben sinds 2007 meer dan 140 jong-volwassenen een beroepsopleiding gevolgd en een 
baan gevonden of zijn zelf een bedrijf gestart. Met microkredieten zijn een steenfabriek, een restaurant en 
diverse winkels opgezet waardoor nog eens 50 mensen een bestaan vonden. Er is een basisschool met 
internaat voor ruim 400 kinderen gerealiseerd. Vooral de positie van meisjes en vrouwen krijgt veel aandacht 
van Stichting Rigdzin en Vistaproject. 

Bijna 80% van de exploitatiekosten van alle vakopleidingen wordt gefinancierd uit winsten van commerciële 
activiteiten van Vistaproject, ouderbijdragen en door verkoop van diensten of goederen door de leerlingen. 
Voor een steeds kleiner deel is men nog afhankelijk van buitenlandse hulp.

Management en organisatie in Tibet
Vistaproject is opgezet als bedrijf omdat dit de enige mogelijkheid is om scholing op particuliere basis te 
starten in China. Onder de paraplu van Shenpen Commercial Company mogen er trainingen georganiseerd 
worden, van alfabetiseringsklassen, beroeps-opleidingen, basisonderwijs tot en met universitaire studies. 

Samenwerking Overheid
Veel tijd en energie wordt door Vistaproject gestoken in de samenwerking met de Chinese overheid en met 
name met de educatie-commissies van de provincie en de regio. Dit heeft er in geresulteerd dat er steeds 
beter gecommuniceerd wordt en er nu uitzicht is op officiële goedkeuring van de school. Er is echter nog 
geen toezegging van enige financiële steun. 

Het Ju Mipham Educatie Centrum 
Vistaproject is in 2007 begonnen met basisonderwijs voor een kleine groep jongens in een tent op het terrein 
van het klooster Ju Mohor in het dorp Junyong. Dit is in 2014 uitgegroeid tot een complex waar ruim 400 
kinderen tussen 6 en 17 jaar tweetalig basisonderwijs volgen. Kinderen zijn voornamelijk afkomstig uit 
nomadengezinnen en 20 van hen zijn wees. 

Staf
Het onderwijs wordt gegeven door goed geschoolde en ervaren leraren, zowel Tibetaanse als Chinese. De 
Tibetaanse leraren zijn afkomstig uit Larung Gar, een van de best bekend staande klooster-universiteiten in 
Tibet. De Chinese leraren zijn aangesteld door de Chinese overheid, maar worden door Vistaproject betaald. 
Alle leraren krijgen een markt-conform salaris. De verzorgers van de kinderen ontvangen alleen kost en 
inwoning. 

De Doelgroep: 
Meisjes en jongens komen in aanmerking voor deelname aan het educatiecentrum als zij aan een of meerdere 
criteria voldoen:

1. zij zijn Tibetaans van oorsprong en afkomstig uit de regio Sershul in de provincie Sichuan, 

2. zij zijn wees, of afkomstig uit een een-oudergezin, of hebben ouders die minder dan 400 euro per jaar 
verdienen.  Hun ouders en familie zijn bekend bij het management van Vistaproject en zijn of waren 
nomaden. 

3. zij willen onderwijs volgen en zijn bereid daar hard voor te werken en na afloop van hun studie zich in te 
zetten voor de regio. 

Kinderen zijn minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar als zij in aanmerking willen komen voor het 
basisonderwijs en minimaal 12 jaar voor de beroepsopleidingen. 
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Verzorging en begeleiding van de kinderen
Om zulke grote aantallen kinderen op een betrekkelijk klein grondgebied op verantwoorde wijze te 
begeleiden, vraagt voortdurende aandacht voor het wel en wee van elk afzonderlijk kind. Er is een systeem 
opgezet waarbij 4 kinderen verzorgd worden door een ouder meisje, en vier groepjes staan samen weer 
onder leiding van een volwassen huismoeder. Zo worden alle kinderen door 30 oudere vrouwen 
ondersteund. 

Ouders
Indien kinderen familie hebben, wordt van hen verwacht dat tenminste een van hen minimaal 1 week per 
kwartaal persoonlijk in het Ju Mipham Educatiecentrum aanwezig is om zich met hun kind(eren) bezig te 
houden, te zien hoe het met hun scholing en opvoeding gaat en om de band met hen te behouden. 

Gezondheidszorg
Er kan helaas nog niet veel zorg besteed worden aan de gezondheid van de kinderen omdat er nauwelijks 
gezondheidszorg aanwezig is in deze regio. Sinds 2013 houdt een soort basis-arts zich voornamelijk met het 
verbeteren van de hygiëne bezig. Hij leert kinderen dat ze hun handen moeten wassen, bij kleine ongelukjes 
kan hij helpen en de kinderen bijstaan als er meer aan de hand is. Als een kind een ernstig ongeluk zou 
overkomen, is er nauwelijks mogelijkheid om hen in een ziekenhuis te verzorgen omdat het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis op meer dan 400 kilometer afstand ligt en men afhankelijk is van openbaar vervoer.
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De Resultaten

Nomaden naar School 
Om te kunnen voldoen aan nieuwe overheids-richtlijnen is een begin gemaakt met het scheiden van jongens 
en meisjes in het internaat dat bij de school hoort. Daarom zijn nieuwe woon-units voor de jongens gebouwd 
op gepaste afstand van de meisjes met een beschermende muur om het geheel.

Bijdrage door Stichting Rigdzin: € 32.000 

Sanitair op School
Tot nu toe werd de sanitaire behoefte buiten op het land gedaan. Met het groter wordende aantal personen 
op een beperkte ruimte is deze eeuwenlange gewoonte niet langer verantwoord. Daarom zijn sanitaire 
voorzieningen gebouwd in de vorm van eenvoudige latrines, zowel voor meisjes als voor jongens.

Bijdrage via Wilde Ganzen: € 35.855,14 (pas in 2015 uitbetaald) 

Boekenfonds
Door de slechte kwaliteit van lesboeken, is het elk jaar noodzakelijk nieuwe boeken aan te schaffen. Mede 
dankzij samenwerking met Wilde Ganzen en EducAided werd een prima resultaat behaald, in september 
zijn alle boeken in Chengdu aangeschaft en vervoerd naar Sershul. 

Bijdrage door Stichting Rigdzin: € 22.327

Bijdrage via Wilde Ganzen: € 15.958,56 - rechtstreeks geboekt op Chinese bankrekening van Vistaproject

Bijdrage via EducAIDed: € 5.387 - rechtstreeks geboekt op Chinese bankrekening van Vistaproject

Exploitatiekosten
Het runnen van een school met internaat is geen eenvoudige opgave. De kosten voor voedsel, brandstof, 
salarissen voor leraren en de aanschaf van lesmaterialen zijn voor zo'n grote hoeveelheid bij de school 
betrokkenen, heel hoog. Vooral omdat de school in Tibet nog geen overheidssteun ontvangt. 

Een deel van de exploitatiekosten van de basisschool werden gelukkig ook in 2014 betaald door ASML 
Foundation in Veldhoven, Rigdzin Trust in Nieuw-Zeeland, enkele buitenlandse organisaties en een 
steeds groter deel door de plaatselijke gemeenschappen en ouders. 

Bijdrage door Stichting Rigdzin: € 28.700

Adopteer een nomade
Om het groeiend aantal wezen en kinderen afkomstig uit een-oudergezinnen ook de kans te geven op een 
opleiding, is het noodzakelijk gebleken sponsoren te vinden die hen voor langere tijd financieel willen 
steunen. Vanuit die behoefte is het 'adopteer een nomade' programma opgezet, waarmee voor minimaal 15 
euro per maand symbolisch een kind geadopteerd kan worden.

De kosten per kind per jaar bedragen ongeveer 500 euro, afhankelijk van het feit of het kind nog familie heeft 
of niet. Dit bedrag is de laatste jaren stabiel gebleven, ondanks de toegenomen kosten van levensonderhoud 
als gevolg van inflatie. 

Bijdrage door Stichting Rigdzin: € 7.800
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Inkomsten 
2014 is voor Stichting Rigdzin een zeer goed jaar geweest. De totale inkomsten stegen naar € 120.805,32 ten 
opzichte van € 60.858,- in 2013. 

Bestedingen en kosten
De toezeggingen door fondsen en schenkingen aan Stichting Rigdzin bedragen 95% van de totale inkomsten. 
De kosten voor acties en fondswerving bestaan voornamelijk uit drukwerk en het hosten van websites. In 
2014 was dit bedrag € 1.758,43. Dit is minder dan 1% van de totale inkomsten in 2014. De kosten voor beheer 
en administratie € 221,16 bestaan voornamelijk uit bankkosten. 

Dit lage kostenpercentage is een directe weerslag van de manier waarop Stichting Rigdzin werkt. In 
Nederland en Tibet wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Bestuurders en 
vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Reis- en verblijfkosten van bestuurders ten behoeve van het werk van 
de stichting worden door henzelf bekostigd.

Financiële verslaglegging 
De samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door onze eigen penningmeester. De jaarrekening is 
opgesteld met inachtneming van de Richtlijn fondsenwervende instellingen. 

In verband met de daaraan verbonden kosten is het CBF-keurmerk niet aangevraagd. Rigdzin is van mening 
dat het CBF niet kan oordelen over een zo goed mogelijke besteding van de middelen. 

De Toekomst
Stichting Rigdzin blijft zich inzetten om samen met partners de omstandigheden voor Tibetaanse jongeren in 
Tibet, Nepal en India te verbeteren en mede daardoor de Tibetaanse taal en cultuur voor uitsterven te 
behoeden. 

TIBET:  In 2015 zal het aantal klaslokalen voor de school in Junyong uitgebreid worden om de scheiding van 
jongens en meisjes verder vorm te geven. De komende 5 jaar zal de nadruk liggen op het uitbreiden van het 
aantal scholen in de buitengebieden rond Sershul. Door de uitgestrektheid van het gebied wordt verwacht 
dat er nog 5-10 kleine scholen opgezet moeten worden met alleen een lokaal en woon-units. Het maximale 
aantal leerlingen per kleine sateliet-school zal rond de 50 kinderen zijn. Dit zal betekenen dat we met 1 leraar 
en 3 huismoeders een complete school met woongelegenheid kunnen realiseren. 

Na voltooiing van hun basisonderwijs kunnen de leerlingen van deze satellietscholen voor middelbaar en 
hoger onderwijs  naar het Ju Mipham Education Centre komen.

NEPAL: In noodsituaties kunnen we onze partner in Nepal, All Pervading Helping Others Association 
bijstaan. Zij runnen een instituut waar zij doven, blinden en verlamden verzorgen. Daarnaast delen zij 
maaltijden uit aan de vele dak- en thuislozen in de omgeving van Bouddhanath, Nepal. In mei 2015 hebben 
we vanwege aardbevingen in dit gebied een nood-actie gehouden die bijna 17.000 euro heeft opgebracht. In 
samenspraak met APHO wordt bekeken waar het geld het beste aan besteed kan worden. 

INDIA: op verzoek van individuele jongeren die uit Tibet gevlucht zijn en graag verder willen studeren aan 
Hogeschool of Universiteit, kan een studiefonds worden toegekend. In mei 2015 is een verzoek ingediend 
door Tenzin Zimpa om zijn universitaire master-studie te betalen. Dit is toegekend voor een bedrag van 500 
euro voor 2 jaar studie, onderdak en voedsel.
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Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 31 mei 2015

Ondertekening:
namens Stichting Rigdzin Fonds

E. Kriek ! ! ! ! J. Appel ! ! ! ! A. Dijkstra
voorzitter ! ! ! ! secretaris ! ! ! ! penningmeester
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