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Allereerst feliciteer ik International Campaign for Tibet 
natuurlijk met hun 30-jarige bestaan. Ik draag ICT een 
warm hart toe, steun hen financieel en help af en toe 
als vrijwilliger met grafische vormgeving. 

Waarom?
Sinds mijn studie Sinologie in Leiden ben ik al geboeid 
door de Tibetaanse cultuur en het Tibetaans boeddhisme. 
Dit is door de jaren heen alleen maar sterker geworden. 
De Tibetanen vormen een minderheid in eigen land en 
worden verplicht de Dalai Lama en hun geloof af te zwe-
ren. Door invoering van voornamelijk Chinees georiën-
teerd onderwijs dreigen de eigen identiteit en cultuur
verloren te gaan.

De wijze waarop ICT zich inzet om de Tibetaanse cultuur 
te behouden en de Tibetanen die zich daarvoor inzetten 
te beschermen, verdient naar mijn mening meer steun en 
meer aandacht. 

Het Tibetaans boeddhisme getuigt van diepe wijsheid en 
is vreedzaam van aard. Hoe ironisch is het dan ook dat 
schending van de mensenrechten, marteling en onder-
drukking juist hier stelselmatig plaatsvinden. 

Daarnaast wordt Tibet ook als land uitgebuit en leegge-
roofd; bomen worden massaal gekapt en naar China 

getransporteerd, evenals waardevolle delfstoffen als 
goud, ijzer, olie en uranium. Ik zal nooit het onrecht dat in 
Tibet gebeurt accepteren en zolang het Tibetaanse volk 
niet vrij is, blijf ik ICT steunen. 

Ik zou het enorm waarderen als, net als ik, alle andere 
Nederlanders ook ICT zouden steunen.

DONATEUR AAN HET WOORD

Geert Vons
Directeur Sea Shepherd
52 Jaar, Amersfoort

‘I always describe that
the supporter of Tibetan cause
is not pro-Tibetan, but rather
pro-justice.’

15 Maart 2018 markeerde het 30ste jaar van International Campaign for Tibet in dienst van het Tibetaanse volk. 
We stonden stil bij dit bijzonder moment door een krachtige videoboodschap van steun van de Dalai Lama te 
delen. Bekijk de video op onze website via: savetibet.nl/videodalailama



Ter gelegenheid van zijn 29ste verjaar-
dag hebben wij op 25 april een petitie 
aangeboden aan de Tweede Kamer 
om aandacht te vragen voor de situa-
tie van de Panchen Lama.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat we 
niets over het lot van een van de be-
langrijkste religieuze leiders van Tibet 
hebben gehoord sinds hij na zijn ont-
voering door de Chinese regering in 
1995 haastig van het toneel verdween. 
De zorgwekkende stilte rondom het lot 
van de 11de Panchen Lama Gedhun 
Choekyi Nyima is symbool geworden 
van de kritieke situatie waarin de Tibe-
taans boeddhistische, religieuze en 
culturele identiteit zich bevindt.

Het huidige religieuze beleid van 
China in Tibet is gebaseerd op een
legalistisch raamwerk, waarbij volg-
zaamheid centraal staat en politiek

onwelgevallige uitingen van diep ge-
voelde persoonlijke overtuigingen be-
straft worden.

Tibetanen worden geconfronteerd met 
een zeer reëel en actueel gevaar in 

hun strijd om die religie te bescher-
men en uit te oefenen. Die religie 
vormt een integraal onderdeel van
hun identiteit. Door de jaren heen heb-
ben Tibetanen zich, ondanks de grote 
gevaren, met enorme doorzettings-
vermogen en veerkracht ingezet om 
hun religie te behouden.

De politieke macht en inmenging in het 
dagelijks leven van mensen door een 
overheid, die openlijk atheïsme bevor-
dert en geen grenzen accepteert in 
haar bevoegdheden, is voor ons hier 
wellicht moeilijk voorstelbaar, maar 
werkelijkheid voor Tibetanen in Tibet.

Met vriendelijke groet, 

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Beste Tibet vrienden,

In veel opzichten is dit voor mij persoonlijk en ook voor 
onze organisatie een bijzonder jaar. In de eerste plaats 
komt de spirituele leider van het Tibetaanse volk, de 
Dalai Lama, later dit jaar naar Nederland. 

Naast de inspiratie die dit bezoek mij en talloze andere 
Nederlanders brengt, is dit ook een uitstekende gelegen-
heid om aandacht te vragen voor de onderdrukking in
Tibet.

Dit jaar is het ook 30 jaar geleden dat ICT werd opgericht 
in een directe reactie op de opstand in mijn land die 
China bloedig onderdrukte. Ondanks het brute geweld
en de verwoesting van alles wat hun dierbaar is, is het
Tibetaanse volk al deze tijd blijven vasthouden aan
geweldloosheid. 

In deze afgelopen periode hebben we veel bereikt en
zijn we uitgegroeid tot de professionele internationale
organisatie die we nu zijn. We zijn trots op ons nieuwe, 
speciaal voor deze gelegenheid ontworpen logo met 
daarin onze vlam, die het licht symboliseert dat wij met 
z’n allen brandend houden voor Tibet. Dit is de eerste 
stap naar onze frisse en nieuwe uitstraling, die we het
komende jaar internationaal zullen gaan uitrollen.

Voor ons is deze gelegenheid niet zozeer een viering, 
maar meer een tijd om de trouw en inzet van onze
wereldwijze achterban te huldigen. Dit zijn mensen uit 
alle lagen van de bevolking, die zich belangeloos inzetten 
voor gerechtigheid en het Tibetaanse volk.

We hadden ons ook geen beter begin van dit jaar kunnen 
voorstellen dan de hereniging van filmmaker en activist 
Dhondup Wangchen met zijn familie in de VS, na een
jarenlange gevangenisstraf in China. Zijn jarenlange
detentie is een indringende herinnering aan de grimmige 
realiteit van Tibetanen onder de Chinese bezetting. 

Als we terugkijken op de afgelopen dertig jaar, voel ik
me bemoedigd en bevoorrecht om ook in de toekomst 
invulling te geven aan de speciaal voor ICT gemaakte
videoboodschap van de Dalai Lama. Hierin bedankt hij 
ons en verzoekt ons het Tibetaanse volk te blijven steunen 
in hun aspiraties voor vrijheid en mensenrechten.
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ZELFVERBRANDINGEN
TIBET NIEUWS CAMPAGNE

Sinds ons laatste Tibet Journaal hebben drie
bevestigde zelfverbrandingen plaatsgevonden
uit protest tegen de Chinese onderdrukking. 

7 MAART 2018
Tsekho Tugchak, een Tibetaanse man van in de veer-
tig, stak zichzelf in brand en stierf in Ngaba, Oost-
Tibet. Dit markeerde de eerste zelfverbranding
van 2018. Het gebeurde 
tijdens een periode van 
intense militarisering voor-
afgaand aan de herden-
king van de volksopstand 
van 10 maart 1959 en de 
tiende herdenking van de 
protesten van 2008 die in 
Tibet uitbraken. Tsekho is 
overleden.

23 DECEMBER 2017 
Een jonge Tibetaanse man genaamd Konpe stak zich-
zelf in brand en stierf in Ngaba (Oost-Tibet), vlakbij de 
plaats van de allereerste zelfverbranding in Tibet in 2009.

Konpe, ongeveer 30 jaar 
oud, werd onmiddellijk 
door de politie wegge-
haald.

De volgende ochtend 
was hij gestorven volgens 
twee monniken in balling-
schap in Dharamsala.

26 NOVEMBER 2017
Tenga, een populaire Tibetaanse monnik van in de
zestig die vrijwillig als leraar had gewerkt, stak zichzelf
in brand en stierf in Kardze in Oost-Tibet. Volgens Tibe-
taanse bronnen riep hij 
op tot vrijheid voor Tibet 
terwijl hij in brand stond 
en de gewapende politie 
meteen kwam aansnellen 
om zijn lichaam weg te 
halen. Er was een onmid-
dellijke lockdown in het 
gebied, met blokkering 
van de internetcommuni-
catie. Tenga is aan zijn 
verwondingen overleden.

23 jaar geleden werd Gedhun Choekyi Nyima, de 11e Panchen Lama van
Tibet, om politieke redenen ontvoerd door de Chinese autoriteiten. Op het 
moment van zijn ontvoering was hij zes jaar oud. Nog steeds wordt hij
samen met zijn familie op onbekende locatie vastgehouden. 

Op 29 maart bracht ICT-president 
Matteo Mecacci samen met
Tsering Jampa en Vincent Metten 
een bezoek aan het Franse parle-
ment en aan de vertegenwoordigers 
van het ministerie van Buiten-
landse Zaken. 

Het hoofddoel van deze ontmoe-
tingen was om de betrokkenen 
te informeren over de ‘Reciprocal 
Access to Tibet Act’ van het Ameri-
kaanse Congres, die een vrije toe-
gang tot Tibet wil bevorderen voor 
zowel Amerikaanse burgers als 
voor Tibetanen zelf. 

Tegelijkertijd was dit ook een
gelegenheid om af te tasten hoe 
dit initiatief het beste in Frankrijk 
en de rest van Europa kan worden 
bevorderd. Tot nu toe is het begrip 
wederkerigheid voornamelijk be-
perkt tot discussies over handel en 

economische betrekkingen. Onze 
insteek is om deze discussie uit te 
breiden tot respect voor grondrech-
ten en internationale verdragen, 
waaronder de vrijheid van bewe-
ging en vrije toegang tot Tibet.

WAAR IS GEDHUN CHOEKYI NYIMA,
 DE 11E PANCHEN LAMA? 

Matteo Mecacci en Tsering Jampa met leden van de Franse senaat
WILT U ALS EERST OP DE HOOGTE ZIJN 
VAN NIEUWS UIT TIBET, MELD U DAN 
AAN OP SAVETIBET.NL/NIEUWSBRIEF

‘SAMEN ZULLEN WE ZO LANG ALS
NODIG IS ONZE VLAM LEVEND HOUDEN 
VOOR TIBET.’

Tsering Jampa biedt petitie aan de Tweede Kamer aan voor de Panchen Lama

POLITIEK

ICT BEZOEKT 
FRANSE SENAAT



Met veel opluchting ontving ICT het 
nieuws over Shokjang. Deze zeer 
gerespecteerde Tibetaanse schrijver 
werd op 19 maart na 3 jaar gevange-
nisstraf vrijgelaten.
 

Shokjang schreef kritische artikelen 
over actuele kwesties, zoals het Chi-
nese etnische beleid en de gedwon-
gen herhuisvesting van Tibetaanse 
nomaden.

In de dagen voorafgaand aan zijn
arrestatie schreef hij een blog over
de inzet van de Chinese veiligheids-
troepen in Tibet, wat mogelijk de aan-
leiding is geweest voor zijn arrestatie. 

Shokjang werd na zijn arrestatie een 
jaar in het geheim vastgehouden zon-
der proces. Op 17 februari 2016 werd 

hij uiteindelijk veroordeeld voor ‘het 
aanzetten tot separatisme’ en ‘het
verstoren van de sociale stabiliteit’. 

Mensenrechtenorganisaties en rege-
ringen hebben de afgelopen jaren 

herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit 
over zijn lot. Ook ICT heeft uitgebreid 
actie gevoerd voor de vrijlating van 
Shokjang. Meer dan 9000 mensen, 
waaronder mensen zoals u, tekenden 
de petitie voor zijn vrijlating.

POLITIEKE GEVANGENEN

SHOKJANG NA 3 JAAR VRIJ 
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Dertig jaar geleden, op 15 maart 1988, werd ICT officieel 
opgericht in Washington. De directe aanleiding was de 
bloedig onderdrukte volksopstand in Lhasa het jaar daar-
voor. Vandaag, dertig jaar later, zijn er inmiddels kantoren 
bijgekomen in Amsterdam, Berlijn en Brussel. 

Een onderzoeksteam van ICT monitort in Dharamsala de 
actuele ontwikkelingen in Tibet en interviewt Tibetaanse 
vluchtelingen.

De missie van ICT is nog even actueel als 30 jaar geleden, 
namelijk het bevorderen van mensenrechten en democrati-
sche vrijheid in Tibet, en het mobiliseren van steun van de 
internationale gemeenschap voor het Tibetaanse volk. 

Om zijn 30-jarig bestaan te markeren organiseerde ICT op 
6 maart 2018 een speciale gebeurtenis in het Amerikaanse 
Congres in aanwezigheid van Congresleden, ambtenaren 
van het State Department, ngo’s, Tibetaanse Amerikanen 
en Tibetsupporters. 

In zijn openingsspeech zei ICT-voorzitter Richard Gere dat 
de inzet geen geldelijk gewin is, maar, zoals de Dalai Lama 
aangeeft, gaat om rechtvaardigheid, mededogen en liefde. 
Gere zei dat het gaat over mensen die de waarheid
vertellen, over hoe om te gaan met elkaar en om elkaar
te omarmen. Hij bedankte iedereen voor de gezamenlijke 
weg over de afgelopen dertig jaar en ziet ook uit naar een
gezamenlijke toekomst en een vrij Tibet.

ICT 30 JAAR

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET BESTAAT 30 JAAR

ORGANISATIE

ONZE NIEUWE LOOK
Het in New York gevestigde reclamebureau Opperman Weiss heeft ons zon-
der enige kosten verblijd met een compleet nieuwe huisstijl en een moderni-
sering van onze communicatie platformen om zo ook de harten van nieuwe 
generaties te bereiken.

De nieuwe huisstijl wordt gekenmerkt door een frisse en moderne aanpak 
en draagt nog steeds de vlam.
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Geweldig nieuws uit San Francisco. Daar is Dhondup 
Wangchen in de laatste week van 2017 herenigd met zijn 
familie na een geslaagde vluchtpoging uit Tibet. 

Dhondup kreeg in 2008 wereldwijd bekendheid door de 
film ‘Leaving Fear Behind’, waarin hij gewone Tibetanen in-
terviewt over de situatie in Tibet en de Olympische Spelen 

in Beijing van 2008. Dit kwam hem op zes jaar gevangenis-
straf te staan. Mede door acties van ICT en steun van de 
Amerikaanse president Obama werd Dhondup op 5 juni 
2014 vrijgelaten. Maar dat betekende nog niet dat hij kon 
leven in vrijheid. 

Zijn doen en laten werd constant gecontroleerd door de 
Chinese autoriteiten. Ook zijn familie en vrienden liepen 
door het contact met Dhondup onbedoeld gevaar.

Hierdoor had hij weinig andere keus dan te vluchten en zijn 
geliefde Tibet achter zich te laten.

Shokjang na zijn vrijlating op 19 maart 2018

Dhondup Wangchen samen met zijn familie bij aankomst in San Francisco

ICT viert 30-jarig bestaan in het Amerikaans congres met Richard Gere op 6 maart 2018

‘NA VELE JAREN GENIET IK VOOR HET EERST VAN HET GEVOEL VAN VEILIGHEID EN
VRIJHEID. IK WIL GRAAG IEDEREEN BEDANKEN DIE HET MOGELIJK HEEFT GEMAAKT OM 
MIJN VROUW EN KINDEREN WEER IN MIJN ARMEN TE SLUITEN. IK VOEL ECHTER OOK
DE PIJN VAN HET ACHTERLATEN VAN MIJN LAND, TIBET.’

POLITIEKE GEVANGENEN

DHONDUP WANGCHEN VRIJ 



Dit jaar viert ICT zijn dertigjarig jubileum. Hieronder hoogtepunten uit ons werk.

1988
 • ICT opent zijn eerste kantoor op
15 maart 1988 in Washington, DC.

1991
 • ICT helpt bij het organiseren van een 
ontmoeting tussen de Dalai Lama en 
president George H.W. Bush.

 • President George H.W. Bush onder-
tekent de wetgeving, die vaststelt 
dat volgens internationaal recht
Tibet een bezet land is. 

1993
 • ICT helpt bij de eerste ontmoeting 
tussen de Dalai Lama en president 
Bill Clinton.

 • ICT publiceert een baanbrekend 
rapport: Nuclear Tibet.

1995
 • De Dalai Lama reikt ICT’s Light
of De Truth Award uit aan onder 
meer Richard Gere.

 • ICT neemt deel aan de 4de VN-
Wereldvrouwenconferentie in Beijing.

 • ICT voert actie tegen de ontvoering 
van de Panchen Lama door China.

1996
 • ICT publiceert ‘Een seizoen van
zuivering: Religieuze repressie in
Tibet’, dat de detentie van de
Panchen Lama documenteert.

1999
 • ICT produceert ‘Tibet’s Stolen Child’, 
een documentaire over het lot van 
de Panchen Lama.

 • ICT opent zijn eerste Europese kan-
toor in Amsterdam.

2001
 • ICT faciliteert de eerste ontmoeting 
tussen de Dalai Lama en president 
George W. Bush.

2002
 • De Dalai Lama reikt ICT’s Light of
De Truth Award uit aan Heinrich 
Harrer, die voor de Chinese inval
7 jaar in Tibet verbleef.

2003
 • ICT opent een kantoor in Berlijn, 
Duitsland.

 • ICT is medeorganisator van een
Europese Tibet-manifestatie in
Brussel bij de EU-instituties.

2005
 • ICT krijgt de Geuzenpenning 2005 
toegekend van de Stichting Geuzen-
verzet 1940-1945 voor zijn consis-
tente geweldloze inzet voor de men-
senrechten van het Tibetaanse volk.

 • De Dalai Lama reikt ICT’s Light of
De Truth Award in Berlijn uit aan
onder andere Václav Havel.

2006
 • ICT ontvangt in Washington Phuntsok 
Nyidron, de laatste van de gevangen 
‘zingende nonnen’. Zij wordt vrijgela-
ten na 15 jaar in de gevangenis.

 • ICT richt een kantoor op in Brussel, 
België, voor zijn EU-lobbywerk.

 • De Dalai Lama reikt ICT’s Light
of De Truth Award uit aan o.a. Aarts-
bisschop Desmond Tutu.

2007
 • De Dalai Lama neemt de Gold
Medal van het Amerikaanse
Congres in ontvangst, de hoogste 
Amerikaanse civiele onderscheiding.

 • Bondskanselier Angela Merkel
ontvangt de Dalai Lama.

2008
 • ICT voert de campagne ‘Race for
Tibet’ tegen de Olympische Spelen 
in Beijing.

 • Grootschalige protesten barsten uit 
op het Tibetaanse plateau in maart.

2009
 • Dalai Lama ontmoet minister Tim-
mermans van Buitenlandse Zaken.

 • ICT organiseert mede de Wereld 
Parlementaire Conferentie over
Tibet in Rome.

2010
 • President Barack Obama ontmoet 
de Dalai Lama en prijst zijn Midden-
weg Benadering.

2011
 • ICT wordt lid van de Internationale 
Federatie voor Mensenrechten 
(FIDH).

2012
 • De Dalai Lama draagt alle politieke 
bevoegdheden over aan de demo-
cratisch gekozen leider, premier 
Lobsang Sangay.

 • ICT publiceert ‘60 jaar Chinese
Wanbestuur: Argumenten voor
culturele genocide in Tibet’.

 • ICT organiseert mede de Wereld 
Parlementaire Conferentie over
Tibet in Ottawa, Canada.

2013
 • De Dalai Lama reikt ICT’s Light of
De Truth Award uit aan Robert Ford, 
een voor Tibetaanse regering werk-
zame Britse Radio medewerker, die
tijdens de Chinese inval in Tibet
gevangen werd genomen. 

2014
 • ICT presenteert zijn rapport over 
zelfverbrandingen in Tibet bij de 
VN-Mensenrechtenraad.

 • De Tweede Kamer ontvangt de
Dalai Lama tijdens zijn bezoek
aan Nederland.

 • Het Amerikaanse Huis van Afgevaar-
digden en de Senaat introduceren de 
‘Wederzijdse toegang tot Tibet Wet’, 
met de oproep gelijke toegang voor 
Amerikaanse burgers te verschaffen 
tot Tibet zoals Chinese burgers die 
hebben tot de Verenigde Staten.

2015
 • Het Amerikaanse Congres neemt 
een resolutie aan ter gelegenheid 
van de 80ste verjaardag van de 
Dalai Lama, waarin diens inzet voor 
een vreedzame oplossing voor Tibet 
wordt gehuldigd.

 • ICT publiceert zijn rapport: Tibets 
Water en de wereldwijde klimaat- 
verandering op de Parijse klimaat-
conferentie COP21.

2017
 • Democratisch leider Nancy Pelosi 
leidt een Congressionele delegatie 
naar Dharamsala voor ontmoetingen 
met de Dalai Lama en het Tibe-
taanse leiderschap.

 • Angela Merkel ontvangt Richard 
Gere in haar ambtswoning in Berlijn.

 • ICT organiseert een Europese tour 
voor Nyima Lhamo, die campagne 
voert voor haar in 2015 onder ver-
dachte omstandigheden overleden 
oom Tenzin Delek Rinpoche. 

2018
 • ICT viert zijn 30-jarig bestaan met 
de lancering van een nieuw logo en 
een vernieuwde huisstijl.
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ORGANISATIE

30 JAAR ICT IN VOGELVLUCHT 

Opening hoofdkantoor ICT

President Clinton ontvangt de Dalai Lama

Uitreiking Geuzenpenning

Desmond Tutu ontvangt Light of Truth Award

Angela Merkel en de Dalai Lama

Uitreiking Gold Medal aan de Dalai Lama

President Obama ontvangt de Dalai Lama Richard Gere in het Amerikaans congres

Nyima Lhamo met Harry van Bommel

De Dalai Lama bezoekt de Tweede Kamer

 Premier Lobsang Sangay en de Dalai Lama

Dalai Lama opent Panchen Lama tentoonstelling

Protest tijdens Wereldvrouwenconferentie

Vaclav Havel ontvangt Light of Truth Award



Op deze datum herdenken we ook de massale protesten, 
die precies tien jaar geleden in Lhasa begonnen en zich 
over heel Tibet verspreidden. Dit jaar vonden er demon-
straties plaats in meer dan dertig steden, waaronder Lon-
den, New York, Tokio, Sydney, Lissabon, Parijs en Mexico-
stad. In Den Haag organiseerde ICT een demonstratie en 
vredesmars bij de Chinese ambassade. Daarnaast was ICT 
medeorganisator van een Europese vredesmars in Genève 
bij de VN. Meer dan 3500 Tibetanen en Tibet supporters 
vanuit heel Europa reisden af naar Genève om hieraan deel 
te nemen aan de 59e herdenking en vredesmars.

1.  Tsering Jampa bij de Chinese Ambassade in Den Haag op 10 maart

2. Vredesmars in Genève op 10 maart

CAMPAGNE

10 MAART – 59E HERDENKING VAN DE TIBETAANSE
VOLKSOPSTAND VAN 1959 
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De Jowo Shakyamuni Boeddha, een 
enorm grote beeltenis van de histori-
sche Shakyamuni-boeddha, is gehuis-
vest in de Jokhang-tempel. 

Dit bijzondere Boeddhabeeld heeft 
een lange geschiedenis en zou door 
de Boeddha zelf gezegend zijn. Het 
beeld is door Songsten Gampo’s
Chinese vrouw Prinses Wencheng 

bij haar huwelijk naar Tibet gebracht.  
De Jokhang-tempel biedt ook onder-
dak aan meer dan 3000 Boeddha-
beelden en andere goden en histori-
sche figuren. Sinds 2000 staat de 
Jokhang-tempel op de Unesco 
Werelderfgoedlijst. 

Op de tweede dag van het Tibetaanse 
Nieuwjaar (Losar) bereikte de buiten-

wereld het verontrustende nieuws 
over een grote brand in de Jokhang-
tempel in Lhasa. Video’s die op zater-
dag 17 februari online zijn geplaatst 
tonen dramatische beelden van door 
het dak uitslaande vlammen van de 
zevende-eeuwse tempel. Huilende en 
biddende Tibetanen waren op de ach-
tergrond te horen, terwijl ze toekeken.

Ondanks de ongerustheid van de 
Tibetanen, hebben de Chinese autori-
teiten tot nu toe geen nadere informatie 
naar buiten gebracht over de oorzaak 
en omvang van de brand, waardoor 
de zorg over de werkelijke grootte 
van de schade toeneemt. Lhasa was 
zoals gebruikelijk tijdens Losar en in 
aanloop naar de 10 maart herdenking 
van de volksopstand in 1959 en de 
protesten van 10 jaar geleden al strikt 
afgegrendeld. 

China’s inspanningen om informatie te 
beperken over de brand zijn een min-
achting van de Tibetaanse gevoelens 
en ook een indicatie van het belang 
van de Jokhang-tempel in religieus, 
cultureel en ook politiek opzicht. De in 
het hart van het Barkhor gebied gele-
gen Jokhang is voor Tibetanen vaak 
een aangewezen locatie geweest van 
tal van vreedzame protesten tegen de 
Chinese overheersing.
 
Lees ICT’s rapport over de brand op 
onze website: savetibet.nl/jokhang

De Jokhang tempel tijdens de brand op 17 februari 2018

De Jokhang is het meest heilige gebouw van al Tibets religieuze gebouwen 
en wordt beschouwd als het spirituele hart van Tibet. De tempel is gebouwd 
in het jaar 647 door koning Songsten Gampo, die onder meer ook het Potala 
Paleis liet bouwen. De tempel is een belangrijk boeddhistisch bedevaartsoord 
voor Tibetanen, die vanuit heel Tibet vaak lange tochten ondernemen om naar 
het heiligdom te komen.

CULTUUR

BRAND IN 7DE-EEUWS HEILIGDOM JOKHANG 

Tibetanen prostreren voor de Jokhang

Tibetanen en Tibet-supporters over de hele wereld gingen op 10 maart de straat op om voor de 59e keer de
Tibetaanse volksopstand in 1959 tegen de Chinese bezetting te herdenken.

1.

2.

2.

‘BIJNA 60 JAAR GELEDEN STOND HET
TIBETAANSE VOLK STANDVASTIG TEGEN-
OVER ONDERDRUKKING EN GEWELD. 

GELEID DOOR HUN STERKE GELOOF EN 
GROTE WAARDIGHEID WEIGERDE HET
TIBETAANSE VOLK TE ZWIJGEN - EN DE 
REST VAN DE WERELD HOORDE HUN ROEP 
OM VRIJHEID EN RECHTVAARDIGHEID.’

Tsering Jampa
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ICT is, als medeorganisator van 
de komst van de Dalai Lama naar 
Nederland, zeer verheugd dat de 
Dalai Lama heeft toegezegd na 
4 jaar ons land opnieuw met een 
bezoek te vereren. 

Het bezoek zal plaatsvinden van 14
tot en met 17 september dit jaar. Zijn 
programma in Nederland bestaat uit 
o.a. een openbare lezing en een 
boeddhistisch onderricht. Voor de 
openbare lezing en het boeddhis-
tisch onderricht kunt u kaarten 
kopen via de website van Ahoy en 
Stichting Bezoek Dalai Lama (meer 
info op savetibet.nl/bezoekdalailama).

Het is een voorrecht dat de Dalai 
Lama heeft toegezegd om op zondag-
ochtend 16 september, voorafgaand 
aan zijn openbare lezing, in het kader 
van het 30-jarig bestaan van ICT spe-
ciaal tijd voor ons in te ruimen.

Daarnaast zal ICT op zondagavond 
aansluitend voor zijn donateurs en 
genodigden een receptie organiseren 
in Ahoy. 

Voor de receptie kunt u zich nu al 
aanmelden via e-mail: 
icteurope@savetibet.nl. 

Al eens aan een periodieke 
schenking gedacht? Het is 
gemakkelijk en voordelig, want 
uw gift is dan aftrekbaar voor 
de belasting.

Een voorbeeld:
Mevrouw Brugman heeft een jaarin-
komen van € 55.000. 

Daarbij hoort 40,85% inkomstenbe-
lasting. Jaarlijks schenkt zij ICT € 200. 
Dit bedrag is niet aftrekbaar, omdat 

het onder de 1% drempel (€ 550) 
van haar jaarinkomen valt.

Zij besluit om de schenking voor
de komende vijf jaar via een perio-
dieke akte te regelen en verhoogt 
haar schenking aan ICT naar € 338. 
Door de belastingteruggave van € 
138 kost het haar nog steeds € 200. 
Mevrouw Brugman geeft dus veel 
meer, terwijl haar dat hetzelfde 
kost!

Het werk van ICT ondersteunen kan bij leven, maar ook nog daarna: via uw testament. Daarmee wordt u lid 
van de Mandala Society en hoort u bij een speciale groep ICT-donateurs. Met de bijzondere blijk van betrok-
kenheid van deze groep zorgen zij dat International Campaign for Tibet ook toekomstige generaties Tibetanen 
kan helpen. Door een gedeelte van hun nalatenschap via een legaat of erfstelling aan ICT te schenken,
leveren de leden van de Mandala Society een belangrijke, duurzame bijdrage aan de toekomst van Tibet.

Lees hierover alles in de brochure ‘Uw nalatenschap: een duurzame gift voor 
Tibet’, met daarin informatie om u te helpen bij uw persoonlijke afwegingen of bij 
het opstellen van uw testament.  

Wilt u meer weten over de Mandala Society of wilt u liever persoonlijk advies
of een gesprek? We horen het graag! Voor al uw vragen kunt u contact opnemen 
met Peter Goudkamp via peter.goudkamp@savetibet.nl of 020-3308265.

Een van onze donateurs liet ons onlangs weten: ‘Toen mijn echtgenote drie jaar 
geleden overleed, liet ik direct vastleggen wat er met mijn geld moet gebeuren: 
een rustgevende gedachte!’

ORGANISATIE

AANKONDIGING BEZOEK DALAI LAMA AAN NEDERLAND

HAAL MEER UIT UW GIFT
MET EEN PERIODIEKE SCHENKING

MANDALA SOCIETY

MAAK EEN GEBAAR VOOR DE TOEKOMST VAN TIBET

President Xi Jinping heeft de afgelopen jaren in China vrijwel de absolute macht naar zich toegetrokken en afwijkende 
meningen worden genadeloos vervolgd. Ook in Tibet worden Tibetanen willekeurig opgepakt, gemarteld en gevangen 
gezet en wordt moderne technologie zonder enige terughoudendheid ingezet om het Tibetaanse volk te onderdrukken 
en monddood te maken.

CAMPAGNE

CHINA IS GEEN NORMALE PARTNER

Ondanks dat China zich openlijk afkeert van de mensen-
rechten en andere fundamentele waarden, lijkt de Neder-
landse regering economische belangen en handel boven 
mensenrechten te plaatsen en China als een normale
partner te beschouwen.

Wij vinden het onacceptabel dat mensenrechten een 
ondergeschikte rol spelen in onze betrekkingen met 
China. Daarom willen we met onze actie ‘China is geen 
normale partner’ onze bewindslieden bewegen mensen-
rechten serieus te nemen. Via deze succesvolle actie zijn
in korte tijd meer dan 16.000 handtekeningen opgehaald 
om voormalig minister Zijlstra en premier Rutte te bewegen 
mensenrechten in Tibet tijdens hun recente bezoeken aan 
China aan te kaarten met hun Chinese gesprekspartners.

Voormalig minister Zijlstra heeft inderdaad gehoor gegeven 
aan onze oproep, maar tijdens de recente handelsmissie 
naar China onder leiding van onze minister-president Rutte, 
bleef het zeer teleurstellend stil rond Tibet en mensen-
rechten. 

Inmiddels zijn we zeer geïnteresseerd naar de verklaring 
van de minister-president en zijn antwoord op de hierover 
gestelde Kamervragen.

ICT petitiekaart 

China is geen
normale partner!

ICT campagne poster

Deze deur werd
geopend.

Deze deur bleef
gesloten.


