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Larung Gar
volledig vernietigd

Organisatie
Beste Tibet-vrienden,
We leven in onzekere tijden, waarin democratie en
mensenrechten steeds minder vanzelfsprekend lijken.
Populistische groeperingen in Europa proberen de grondwet
en democratie naar hun hand te zetten en critici, zoals de
vrije pers en onafhankelijke rechters, de mond te snoeren.
Voor mij als Tibetaan is de steun die sommige van deze
groepen krijgen onbegrijpelijk. Dankzij China, een van de
meest ondemocratische en onvrije landen ter wereld, weten
Tibetanen in Tibet als geen ander wat het leven onder een
dictatuur inhoudt en dat eenmaal verloren vrijheid alleen
met grote offers te herwinnen is.
Ik ben dan ook heel blij dat we in Nederland tijdens de
afgelopen verkiezingen een krachtig tegengeluid hebben
laten horen juist voor het behoud en de bescherming van
waarden als vrijheid en democratie. In een democratie
was de schokkende verwoesting van Larung Gar nooit aan
de orde geweest. Zonder enige respect voor de gevoelens
van de lokale gemeenschap wordt een beroemd Tibetaansboeddhistisch instituut door de Chinese autoriteiten
gereduceerd tot een toeristisch pretpark. Duizenden
monniken en nonnen worden niet alleen uit hun woningen
gezet, maar ook in heropvoedingskampen gedwongen om de
communistische ideologie te omarmen.
Onlangs hadden wij het voorrecht om het aangrijpende
verhaal van mensenrechtenverdediger Nyima Lhamo uit
eerste hand te horen. Haar vrijheid hier staat in schril
contrast met haar vervolging in Tibet. Haar ervaringen
staan symbool voor die van vele Tibetanen die opkomen
voor hun vrijheid. De offers die Tibetanen brengen voor
vrijheid, zouden voor iedereen een wake-upcall moeten zijn.

Politiek

2017 Tibet Lobbydagen
in Brussel
Van 27 tot 29 maart 2017 organiseerde ICT de vierde
editie van de Europese Tibet Lobbydagen in Brussel.
Tibetaanse activisten uit Oostenrijk, Duitsland, Italië
en Polen namen deel aan het programma.
Het programma bestond uit: briefing over EUmechanismen en beleid voor de mensenrechten, EUChina-betrekkingen, nieuwe ontwikkelingen in Tibet,
de rol van de Tibetaanse regering in ballingschap,
lobbyvaardigheden en communicatietechnieken.
De deelnemers hadden de gelegenheid kennis te
maken met vertegenwoordigers van verschillende
Europese instellingen, zoals het Europees Parlement, en
ambtenaren van de European External Action Service.
De Tibetanen informeerden hen over de situatie in
Tibet en gaven concrete aanbevelingen, onder andere
over politieke steun en de EU-China-betrekkingen.
‘Het was een geweldige leerervaring en een gouden
kans om onze stem te laten horen voor ons land’, aldus
een deelnemer uit Duitsland.

De Dalai Lama bezocht na 58 jaar de IndiaasChinese grensplaats Tawang in Arunachal Pradesh,
de historische plek waar hij in 1959 arriveerde na zijn
vlucht uit Tibet. Het bezoek lag gevoelig en leidde tot
kritiek van de regering in Beijing.
Arunachal Pradesh is een deelstaat van India en ligt in
het noordoostelijke deel van het land. Het grootste deel
van Arunachal Pradesh wordt opgeëist door de naburige
Volksrepubliek China. De lokale bevolking bestaat
voornamelijk uit boeddhisten. De Dalai Lama geniet
een flinke aanhang onder de Tibetaanse boeddhisten
in Arunacal Pradesh. Vanwege de bijzondere aard en
connectie met de Dalai Lama was de opkomst van
mensen tijdens het bezoek massaal.

Dalai Lama spreekt de Tibetanen toe, Tawang, april 2017
China sprak al eerder uit dat het bezoek van de Dalai
Lama aan het grensgebied gevoelig ligt en consequenties
zou hebben voor de bilaterale relatie met India. Het is
heel bijzonder dat de Indiase regering toestemming gaf
voor het bezoek van de Dalai Lama aan Tawang. Het
bezoek duidt erop dat de regering in New Delhi zich
weinig aantrekt van de Chinese kritiek op India.

VS roept China ter verantwoording op over
mensenrechtensituatie in Tibet
WASHINGTON, DC – Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Jim McGovern (Democraat)
en Randy Hultgren (Republikein), en senatoren Marco Rubio (Republikein) en Tammy Baldwin (Democraat)
introduceerden op 4 april 2017 de Reciprocal Acces to Tibet Act, een tweeledig wetsvoorstel dat als doel heeft de
vrije toegang tot Tibetaanse gebieden te bevorderen.

Door uw steun ervaren Tibetanen in Tibet hoe mensen
in Nederland hun democratische vrijheden belangeloos
inzetten voor die van anderen.

‘China’s strenge restricties rondom Tibet zijn bekend. Het
is onacceptabel dat de Chinese diplomaten vrije toegang
tot de Verenigde Staten genieten, terwijl het onze eigen
diplomaten, journalisten en Tibetaans-Amerikanen niet
eens is toegestaan naar Tibet te reizen’, zei Hultgren,
commissaris voor de Congressional-Executive
Commission on China. ‘Het is tijd om de dubbele
standaard te beëindigen.’

De hoop die u mijn landgenoten geeft, geeft mij alle
vertrouwen op een betere toekomst voor Tibet. Hiervoor
mijn welgemeende dank.
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Dalai Lama brengt
bezoek aan omstreden
grensplaats Tawang

Politiek

Met onze verkiezingsactie hebben we in ieder geval een
helder signaal afgegeven aan het politiek bestuur hoe
belangrijk mensenrechten en Tibet zijn. Ik ben er trots op
dat alle belangrijke partijen hun steun voor Tibet hebben
toegezegd. Dit is een uitstekende basis om politieke steun
voor Tibet in de Tweede Kamer te versterken.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

Nieuws

‘Zowel de Democratische als de Republikeinse
presidenten hebben het belang van de bescherming van de
mensenrechten in Tibet en zijn unieke religieuze, culturele
en taalkundige erfgoed benadrukt, maar we kunnen en
moeten meer doen’, aldus congreslid McGovern.

Tibetaanse jongeren nemen deel aan Tibet Lobby Dagen,
7 maart 2017, Europees Parlement
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Mensenrechtenverdediger Nyima Lhamo bezoekt Nederland
Op uitnodiging van ICT bracht Nyima Lhamo,
de nicht van de in 2015 in de Chinese gevangenis
overleden politieke gevangene Tenzin Delek
Rinpoche, in maart dit jaar een kort bezoek aan
Nederland, als onderdeel van haar Europese tour.
Nyima Lhamo ontvluchtte in 2016 Tibet om
aandacht te vragen voor haar onder verdachte
omstandigheden overleden oom en de schrijnende
situatie van politieke gevangenen in Tibet.
Tijdens haar Europese tour had Nyima Lhamo
ontmoetingen met het Europees parlement, de VNMensenrechtenraad, regeringen en de media. In
Nederland ontmoette zij Amnesty International en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Op 10 maart 2017 nam Nyima Lhamo samen met
200 Tibetanen en supporters ook deel aan de 58e
herdenking van de Tibetaanse volksopstand voor

de Chinese ambassade, en aan de vredesmars door
Den Haag, georganiseerd door ICT en andere Tibetorganisaties. Als eregast vertelde zij de aanwezigen
hoe Tibetanen binnen Tibet rekenen op steun van
hun Tibetaanse broeders en zusters in ballingschap.
Tijdens ICT’s speciale donateursbijeenkomst in de
Rode Hoed in Amsterdam op 11 maart vertelde
Nyima Lhamo haar ontroerende verhaal over de
arrestatie, marteling en uiteindelijke dood van
haar oom, haar eigen schokkende ervaringen en de
vervolging door de Chinese autoriteiten.
Haar aangrijpende verhaal inspireerde de
aanwezigen, waarbij ze de hoop en dankbaarheid
uitsprak die het Tibetaanse volk in Tibet heeft
dankzij de steun van ICT’s donateurs. Ze sloot haar
indringende lezing af met het verzoek het Tibetaanse
volk niet in de steek te laten.

Nyima Lhamo bij de herdenking van Tibetaanse Volksopstand, 10 maart, Chinese Ambassade
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Nyima Lhamo met Madelon Nouwen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en Tsering Jampa

Nogmaals dank
voor de hartverwarmende
ontvangst van
Nyima Lhamo en uw
steun voor haar oproep!

Ontmoeting Nyima Lhamo met ICT donateurs, 11 maart 2017
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ICT-actie bij de VN

Angela Merkel met Richard Gere, Voorzitter van ICT, 9 februari 2017

Angela Merkel ontmoette ICT-voorzitter
Richard Gere
De Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoette op 9 februari 2017 in Berlijn Richard Gere, acteur en
voorzitter van International Campaign for Tibet. Richard Gere was in Duitsland voor de première van zijn
nieuwste film The Dinner, een verfilming naar de bestseller van Herman Koch, die werd vertoond als onderdeel
van het 67e International Film Festival.
De twee bespraken onder andere de huidige situatie in
Tibet. Richard Gere gaf de bondskanselier een update
over recente ontwikkelingen in Tibet en kaartte aan hoe
de internationale gemeenschap zou kunnen helpen bij de
Tibetaanse zaak.

Tijdens zijn bezoek had Richard Gere ook een gesprek
met Claudia Roth, vicepresident van de Bondsdag. Zij bespraken de stand van zaken in Tibet, evenals de politieke
situatie in de Verenigde Staten.

Politiek

Kies Tibet Actie
De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vormden het
uitgelezen moment om politici aandacht te vragen voor Tibet. Wij vroegen hun via onze actie Kies Tibet hoe zij staan
tegenover mensenrechten, Tibet en handelsbetrekkingen
met China, en of de Nederlandse regering zich wel actief
genoeg opstelt.
De VVD, SP, D66 en ChristenUnie reageerden vrijwel
direct op ons verzoek. Om de overige politieke partijen
ook bij onze actie te betrekken, hebben we bezoekers van
onze website gevraagd die partijen via e-mails alsnog
om een reactie te vragen. En met doorslaand succes: de
mailboxen van de politici werden overspoeld met vragen
en zorgden er daarmee voor dat alle belangrijk partijen al
binnen twee dagen hun standpunten bekendmaakten.
In hun reacties gaven de partijen aan de
mensenrechtenschendingen in Tibet af te keuren en dat
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De Dalai Lama in de Tweede Kamer, 12 mei 2014
hierover met China de dialoog moet worden aangegaan.
Mensenrechten moeten stevig verankerd zijn in het
buitenlandse beleid, bilateraal en in EU-verband, ook als
de economische belangen groot zijn. Daarnaast moet het
parlement de Dalai Lama blijven ontvangen, als die in
Nederland is.
Deze succesvolle actie geeft een vliegende start aan ons
lobbywerk bij de Tweede Kamer in de komende jaren.
Kijk voor meer over deze actie op www.kiestibet.nl.
Hartelijk dank voor uw inzet!

Tijdens de 34e VN-Mensenrechtenraad in
Genève legde ICT een verklaring af over de
disproportionele impact op de Tibetaanse
bevolking van de nieuwe Chinese
antiterrorismewet. De verklaring drong er
bij China op aan de wet in te trekken of te
herzien naar internationale standaarden.
ICT verzocht de VN-Mensenrechtenraad
vragen te stellen aan de Chinese regering
over het toenemende gebruik van nationale
veiligheidswetgeving bij de criminalisering
van het uitoefenen van fundamentele
mensenrechten in China.
Op 10 maart 2017 was ICT een van de
sprekers op een drukbezochte briefing
over Tibet, georganiseerd door The Society
for Threatened People. ICT presenteerde
zijn nieuwe antiterrorismerapport en uitte
bezorgdheid over het uitblijven van de EUChina-mensenrechtendialoog. Voorafgaand
op de VN-Mensenrechtenraad stuurden
mensenrechtenorganisaties, waaronder
ICT, een gezamenlijke brief naar de
vertegenwoordiging van regeringen bij de VN
en drongen er bij hen op aan om de Chinese
regering ter verantwoording te roepen over
haar schending van mensenrechten in China
en Tibet.

Organisatie

Wij stellen aan u voor:
Sharmila Jaipal en
Peter Goudkamp
Wij verwelkomen graag twee nieuwe collega’s die ons
team versterken op het gebied van fondsenwerving en
communicatie op het ICT-kantoor in Amsterdam.
Sharmila Jaipal
Sharmila is een ervaren communicatiespecialist met werkervaring in
marketingcommunicatie, online marketing,
pr en sociale media. Voorheen was zij
werkzaam in corporate communicatie
bij Mensen met een Missie en was zij
redacteur bij Tibet Nu Magazine. Sharmila
gaat bij ICT aan de slag als Marketing &
Communication Officer.
Peter Goudkamp
Peter is een fondsenwerver in hart
en nieren, die al lang actief is in
goededoelenland in meerdere rollen en
functies, onder meer bij campagnes voor
Giro 555. Hij is ook geen onbekende van
ICT, en is blij dat hij zich nu kan inzetten
voor vrijheid in Tibet. Peter is vanaf 1 april
Head of Fundraising.

Rapport Freedom House bestempelt Tibet als
´minst vrije regio´
Freedom House is een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar, en ondersteuning biedt op het gebied
van democratie, politieke vrijheid en mensenrechten. Elk jaar geeft zij een rapport uit over politieke rechten en
burgerlijke vrijheden in de wereld.
Freedom House rangschikt het door China bezette Tibet als minst vrije regio onder de onderzochte landen en
gebieden. Volgens het op 17 januari 2017 uitgebrachte rapport Freedom in the World 2017 was er in 2016 in
67 landen, waaronder China, sprake van een nettodaling in politieke rechten en burgerlijke vrijheden.
Het rapport stelt: ‘China’s neerwaartse trend is een gevolg van het afschrikwekkende effect van cyberbeveiliging
en buitenlandse ngo-wetgeving, het toegenomen internettoezicht en zware straffen tegen mensenrechtenadvocaten,
microbloggers, grassrootsactivisten en gelovigen.’
Het volledige rapport van Freedom House is beschikbaar op haar website:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017.
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Zelfverbrandingen

Nieuws

Larung Gar volledig vernietigd

Op 18 maart stak de boer Pema Gyaltsen (24
jaar) zichzelf in brand in de stad Karze nabij het
Tsoga-klooster in Nyarong in Oost-Tibet. Zijn
zelfverbranding was de eerste in Tibet dit jaar.
Volgens een bericht in de Tibet Post International
zou Pema zich in brand hebben gestoken uit protest
tegen de aanhoudende Chinese repressie in zijn
geboorteland. Hij riep op voor de terugkeer van de
Dalai Lama naar Tibet en voor vrijheid in Tibet. De
politie heeft het ernstig verbrande lichaam direct
weggevoerd naar Chengdu. Pema was de oudste
van vijf kinderen en de kostverdiener in zijn gezin.
Volgens berichten zou hij zijn zelfverbranding
hebben overleefd.
Tibetaanse toeschouwers en familieleden van Pema
die alleen maar getuige waren van de verbranding,
werden aangehouden en bruut geslagen door de
politie. Internet en mobieletelefoonverbindingen
werden na de zelfverbranding geblokkeerd in
de regio. Pema Gyaltsen is de 147e Tibetaan die
zichzelf sinds 2009 in brand heeft gestoken.

populariteit. Begonnen als een kleine hermitage in een
afgelegen vallei groeide Serthar uit tot een plek om onderdak
te bieden aan duizenden monniken en nonnen van over heel
Tibet en China, onder wie Chinese boeddhisten.

Het cultureel rijke Larung Gar vόόr de sloop

De schokkende sloop met bulldozers van de
kenmerkende rode hutten begon afgelopen zomer
en is nu een jaar later bijna voltooid. Het Chinese
decreet van 2016 voor de afbraak van het befaamde
Tibetaans-boeddhistische instituut Larung Gar is nu
realiteit. 5000 woningen van monniken, nonnen en
leken zijn gesloopt, waarmee de bevolking van het
instituut is gehalveerd.

‘Terwijl bulldozers de woningen van de nonnen
afbreken, valt er een schaduw van stof over de zon.
Verhalen van verdriet vullen de bergen en valleien.
Wij, de nederige mensen, mogen hier niet blijven.
Degenen onder ons die mogen blijven, zullen sterk
zijn. De waarheid staat aan onze kant.’
– Tibetaanse auteur Woesel Nyima
Toegenomen populariteit van het Tibetaans
boeddhisme en Larung Gar
De boeddhistische instituten Larung Gar en Yachen
Gar in Kardze in Oost-Tibet, zijn de thuisbases voor de
studie van het Tibetaans boeddhisme voor duizenden
monniken en nonnen. Tibetanen en Chinezen studeren
hier zij aan zij aan het boeddhistische instituut in een
uitgestrekte nederzetting aan de heuvels van Kardze. Het
Serthar-instituut, opgericht door de overleden religieuze
leraar Khenpo Jigme Phuntsog na de Culturele Revolutie
in 1980, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van
de belangrijkste centra voor Tibetaans-boeddhistische
wetenschap en meditatie, en enorm toegenomen in

De verwoesting van het boeddhistisch instituut en de
woninguitzettingen maken deel uit van het Chinese
beleid. De toenemende belangstelling in het Tibetaans
boeddhisme moet zowel ingedamd als uitgebuit
worden. Lokale autoriteiten omschreven de sloop als
‘constructiewerkzaamheden’ die deel uitmaken van
een proces van ‘versnelde verstedelijking’ op weg naar
een ‘ordelijk, mooi, veilig en vreedzaam land’. Door
ontwikkeling van het toerisme probeert de Chinese
regering munt te slaan uit de enorme belangstelling voor
het Tibetaans boeddhisme bij de Chinese bevolking,
terwijl ze tegelijk de kern van het Tibetaans boeddhisme
ondermijnt en de vrijheid van religie van de Tibetanen
aan banden legt.
In Larung Gar en Yachen Gar, en ook in de omringende
lokale steden, vindt een grootschalige opbouw van
beveiligings- en bewakingsinfrastructuur plaats. Nieuwe
mobiele politiebureaus en de stationering van militaire
troepen bevestigen de trend van systematische controle
over alle aspecten van de samenleving in Oost-Tibet, sinds
in 2009 de golf van zelfverbrandingen begon in Ngaba.
Patriottische heropvoeding
Uitgezette monniken en nonnen moeten ook een
‘patriottische heropvoeding’ ondergaan in hun
woonplaats. In een recent opgedoken video is te zien
hoe uitgezette nonnen Mao toezingen met Chinese
volksliederen. Een andere video laat zien hoe twaalf
uitgezette nonnen van Larung Gar gekleed in hun rode
gewaden moderne danspassen uitvoeren op bekende
popliederen die geassocieerd worden met vieringen van
de Chinese Communistische Partij.
Cultuur van vrede en geweldloosheid
De Tibetaanse leraren, die de leiding hebben over
het instituut en een grote aanhang hebben in China,
maanden tijdens de sloop tot kalmte, en stelden dat het
belangrijk is om zich te focussen op de boeddhistische
leer en Tibetaanse veerkracht, niet op de vernietiging van
de woningen.

De puinhopen ná de sloop
Na lobby door ICT uitten zes Speciale Rapporteurs van
de VN-Mensenrechtenraad bij de Chinese regering hun
bezorgdheid over de vernietiging van Larung Gar en
Yachen Gar. Lees meer in ons nieuwe rapport Shadow of
Dust across the Sun: How tourism is used to counter
Tibetan Cultural resilience op onze website: savetibet.nl.
Stop het indammen en uitbuiten van het boeddhisme:
uw steun is dringend nodig!

Europees Parlement
neemt resolutie aan
over Larung Gar
Op 15 december 2016 nam het Europees Parlement een
resolutie aan over Larung Gar, waarmee het er bij de
Chinese autoriteiten op aandringt om te stoppen met
de sloopwerkzaamheden van het bekende Tibetaansboeddhistische instituut. De resolutie, die volgt op het
bezoek van de Dalai Lama aan het Europees Parlement
in september, gaat ook over diverse Tibet-gerelateerde
zaken, zoals de veroordeling van Tibetanen die
deelnamen aan de viering van de 80e verjaardag van de
Dalai Lama en de toename van veiligheidscontroles door
de overheid in Tibet. De resolutie roept verder op de
Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten.

Pema Gyaltsen (24)
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Goed nieuws: vrijgelaten politieke gevangenen...

...maar er zitten
er nog veel vast!

Samen met u voert ICT actie voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet.
Dankzij onze inzet zijn tussen september van 2016 en februari van dit jaar, elf Tibetanen vrijgelaten.

Namens hen dankt ICT u voor uw steun.
Dukpe,
opgepakt in maart 2017

Pema Thinley (26),
zat vast van 2012 tot
oktober 2016

Lobsang Konchok (23),
zat vast van 2011 tot eind maart 2017.

Dolma Tso (33),
zat vast van 2013 tot
december 2016.

Lobsang Dargye,
opgepakt in
maart 2017

Akhu Gyatak (65),
zat vast van 2012 tot
december 2016.

Lobsang Sangye,
zat vast van 2012 tot
november 2016.

Amchok Phuljung (38),
bekende Tibetaanse zanger zat
vast van 2012 tot februari 2017.

Sonam Tashi (20),
opgepakt in
januari 2017

Chakdor (36),
zat vast van 2012 tot
oktober 2016

Lobsang Tsultrim,
opgepakt in
februari 2017

Kunme,
zat vast van 2013 tot
december 2016.
Choezin,
zat vast van 2013 tot september 2016

Thinley Tsering,
zat vast van 2009 tot eind maart 2017.
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Jigme Guri (50),
ook bekend als Jigme Gyatso,
zat vast van 2011 tot oktober 2016

Tenpa (18),
opgepakt in
december 2016
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Steun onze actie!

Waar is Gedhun Choekyi Nyima,
de 11e Panchen Lama?
De Panchen Lama is een van de belangrijkste religieuze leiders van Tibet.
Kort nadat de 6-jarige Gedhun Choekyi Nyima op 17 mei 1995 erkend
werd door de Dalai Lama als de 11e Panchen Lama, werd hij samen
met zijn familie ontvoerd door de Chinese autoriteiten. Daarna wees
China een eigen Panchen Lama aan, die als marionet van de Chinese
regering wordt ingezet. Ondanks inspanningen van ICT en internationale
mensenrechtenorganisaties is de verblijfplaats van Gedhun Choekyi
Nyima nog steeds onbekend. Inmiddels is de echte Panchen Lama 28 jaar
oud en wordt hij al 22 jaar vermist.
ICT blijft actie voeren voor de vrijlating van de Panchen Lama.
Alleen samen kunnen wij het verschil maken!
Steun onze petitie op waarisdepanchenlama.nl

Haal meer uit uw gift:
stort periodiek
Uw giften aan ICT zijn via de belasting aftrekbaar, met een drempel
van 1% (minimaal € 60,-) en een maximum van 10% van uw
verzamelinkomen. Bij een periodieke gift geldt dit niet en krijgt u dus
meer geld terug. Geeft u dit fiscale voordeel ook aan ICT, dan geeft
u meer zonder dat het u meer kost! Bij een periodieke gift schenkt
u jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Dit wordt
schriftelijk vastgelegd.

Nalatenschap
Aan ICT geven kan bij leven, maar ook na overlijden kunt u het werk
van ICT ondersteunen,namelijk via uw testament. Lees alles over nalaten aan ICT in de brochure Uw nalatenschap: een duurzame gift voor
Tibet. De brochure bevat ook praktische informatie om u te helpen bij
uw persoonlijke afwegingen of bij het opstellen van uw eigen testament.
Zoals een van onze donateurs ons onlangs liet weten: ‘Toen mijn echtgenote drie jaar geleden overleed, liet ik direct vastleggen wat er met mijn
geld moet gebeuren. Dat is zeer rustgevend!’
Meer weten?
Wilt u meer weten over periodieke giften of nalaten? Of wilt u liever
persoonlijk advies of een gesprek? We komen graag bij u langs. Voor al
uw vragen kunt u contact opnemen met Peter Goudkamp via
peter.goudkamp@savetibet.nl of 020-330 82 65.

Panchen Lama
Als 6-jarige ontvoerd door China.
Al 22 jaar gevangen gehouden door China.
Springlevend in ieder Tibetaans hart door jou.

Colofon
Tibet Journaal is een uitgave van
International Campaign for Tibet
Nederlandse Stichting International
Campaign for Tibet (ICT) zet zich in
voor het bevorderen van mensenrechten
en democratische vrijheden voor het
Tibetaanse volk. U ontvangt deze
informatie, omdat u ons al eerder hebt
gesteund. ICT bewaart uw gegevens en
gebruikt deze om u op de hoogte te houden
van onze projecten en activiteiten en van
verwante organisaties. Als u hier geen prijs
meer op stelt, kunt u dit bij ons melden.
ICT is opgericht in 1988 als een stichting
zonder winstoogmerk. Uw gift is fiscaal
aftrekbaar.
Redactie
International Campaign for Tibet Europe
Tsering Jampa
Shiba Degenhart
Peter Goudkamp
Sharmila Jaipal
Fotografie
ICT
Adres
Funenpark 1D, 1018 AK Amsterdam
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www.savetibet.nl
K.v.K. 34119094
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