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UW 
nalatenschap: 
EEN DUURZAME 
GIFT VOOR TIBET 

De Mandala Society  
International  
Campaign for Tibet

Overweeg InternatIOnal 

CampaIgn fOr tIbet Op te 

nemen In uw testament.

Voor nadere informatie of een gesprek over 
uw nalatenschap kunt u contact opnemen 
met de membership coordinator van ict via 
telefoonnummer 020 3308265.



 Een speciale groep ICT-donateurs geeft 
door hun nalatenschapsbegunstiging aan de 
mandala Society een bijzondere blijk van 
hun betrokkenheid door ervoor te zorgen dat 
international campaign for tibet ook toe
komstige 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.

 Waarom de naam Mandala Society? De 
mandala is een cirkel of een wiel dat symbool 
staat voor het mededogen en de liefde van een 
verlicht wezen voor alle andere wezens. De 
mandala wordt vaak weergegeven in de vorm 
van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk 
evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu 
als voor de wereld.

 in de tibetaanse context wordt de zand
mandala vaak gecreëerd als uitdrukking van 
vergankelijkheid en onthechting. nadat de 
mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele 
wijze afgebroken en wordt het zand naar een 
rivier gedragen, om het aan de natuur terug  
te geven voor het toekomstige welzijn van al  
het leven.

 

“I would like to commend 
International Campaign for Tibet  
for the tremendous contribution it 
has made in gathering support for 
the cause of Tibet. ICT has been  
at the forefront of raising the Tibet 
issue. On behalf of the Tibetan 
people, I extend my heartfelt 
appreciation to ICT and its  
members and all people of good  
will who have helped our cause.”

- HIS HOlINESS THE 14TH DAlAI lAMA

Wat iS De  
Mandala Society? 
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 Uw nalatenschap wordt gevormd door uw 
bezittingen in geld, onroerend goed, en roer
ende goederen zoals antiek, sieraden en kunst na 
uw overlijden. De verdeling ervan naar de erfge
namen is geregeld in het erfrecht. erfgenamen 
zijn uw familieleden, maar kunnen ook door u 
bepaalde personen zijn of bijvoorbeeld een goed 
doel als ict. over een nalatenschap moet door 
de erfgenamen successierecht worden betaald. 
Goede doelen met een ANBI status zoals ICT 
zijn hiervan sinds 1 januari 2006 vrijgesteld. 
Het geld dat u via de mandala Society aan  
ict nalaat komt dus geheel ten goede aan de 
activi teiten om de vrijheid van het tibetaanse 
volk dichterbij te brengen en hun cultuur te  
beschermen.

Waarom een nalatenschap voor 
International Campaign for Tibet?

 Uw nalatenschap is van groot belang voor 
de volgende generaties tibetanen. Want u helpt 
ict op deze wijze de mensenrechten in tibet 
te blijven bevorderen en het milieu in tibet te 
beschermen. andere belangrijke activiteiten 
van ict zijn campagne voeren voor tibetanen 
die gevangen zitten vanwege hun politieke of 
godsdienstige overtuiging en werken aan het 
behoud van de unieke cultuur van tibet.

 Door ict in uw testament te begun stigen, 
helpt u ons te streven naar een duurzame oplos
sing voor tibet tot ver in de toekomst.

Wat iS een   
nalatenschap? 

 Nalatenschappen via de Mandala Society 
aan ICT dragen ertoe bij dat wij ons kunnen 
blijven inzetten voor Tibet.
met deze duurzame financiële middelen kunnen 
wij bijdragen aan een vreedzame oplossing voor 
tibet door middel van de dialoog. en wanneer 
tibet werkelijk autonoom wordt, dan helpt ict 
de wederopbouw van tibet te realiseren, nieuw 
leiderschap en economische ontwikkeling te 
sti mu leren en het tibetaanse culturele erfgoed 
te behouden.

 als u besluit om begunstiger te worden van 
de mandala Society van ict dan sluit u zich 
aan bij een bijzondere groep mensen die tibet 
ondersteunen.

 Wij houden u dan op de hoogte en 
betrokken via een exclusief mandala Society
programma. 

U ontvangt dan:

•  uitnodigingen voor speciale gelegenheden 
over tibet;

•  speciale informatie van de directeur van ict 
met ontwikkelingen rondom tibet en het 
werk van ict;

•  films over tibet, ictpublicaties en speciale 
rapportages over tibet.
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 ict opnemen in uw nalatenschap is 
een zeer persoonlijke keuze. er zijn meerdere 
manieren om in uw testament instructies op 
te nemen voor uw familie om het vermogen te 
verdelen dat u hebt opgebouwd. belangrijk is 
dat u uw wensen vastlegt in een testament dat u 
door een notaris dient te laten opmaken. alleen 
dan zijn uw wensen rechtsgeldig. 

Twee gebruikelijke manieren zijn:

•  Erfstelling: 
  U schenkt uw gehele nalaten schap of een 

gedeelte daarvan in de vorm van een bepaald 
percentage aan ict.

•  Een legaat: 
 U begunstigt ict met een speci fiek bedrag 
 of specifiek bezit.

erfStelling   
of legaat?  

76


