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Race for Tibet-update

De renners werden aangemoedigd door 
een Tibet-supportersteam dat aan de 
finish in Zaandam stond. De hardlopers 
kwamen ieder met een Tibetaanse vlag 
over de finish en werden daar gehuldigd 
met een traditionele Tibetaanse cere-
moniële sjaal, de khatag. Verder deden 
op 7 oktober twintig lopers mee aan de 
Utrechtse Singelloop (10 kilometer), vier 
lopers aan de Bredase Singelloop (15 
en 21 kilometer) en op 21 oktober ruim 
twintig lopers aan de ING Amsterdam 
Marathon. Bij iedere loop deelde het 

supportersteam informatie uit aan het 
publiek over de situatie in Tibet.

Nadat ICT’s Race for Tibet-campagne op 8 augustus officieel van start ging  
met een kleurrijke fietstour in drie grote steden, liepen zeventien Race for  
Tibet-lopers mee op verschillende afstanden tijdens de Dam tot Damloop  
van Amsterdam naar Zaandam. 

De fietsacties op 8 augustus waren 
een groot succes; zij vormden het 
startschot van exact een jaar aftel-
len tot de Olympische Spelen in 
Beijing in 2008. Tiental-
len leden van ICT en het  
Tibet-supportteam stap-
ten in Amsterdam, 
Rotterdam en Den 
Haag in Race for  
Tibet-shirts op de 
fiets en reden de 
steden rond met 
Tibetaanse vlaggen. 
In Amsterdam was 
de opkomst met 65 
deelnemers het grootst, 
waaronder veel leden van 
de Tibetaanse gemeenschap 
in Nederland. Het was een indruk-
wekkende tocht die veel bekijks kreeg 

in de stad en ook op AT5 Nieuws te 
zien was. Rond het middaguur voegde 
het team zich bij de start van de 

10.000 kilometer lange voettocht 
van Britt Das. Zij loopt van 

Amsterdam naar Lhasa. Er 
was ruimschoots media-

aandacht en er wer-
den foto’s in diverse 
kranten gepubli-
ceerd. Een van Am-
sterdams bekende 
fietstaxi’s rijdt sinds 
die tijd rond met de 
grote Race for Tibet-

posters. 

In vele landen over de hele 
wereld werd stilgestaan bij  

het feit dat de Olympische Spelen 
Lees verder op pagina 2
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Beste Tibet-vrienden,

Op 22 september was ik in Münster, waar de Dalai 
Lama een eredoctoraat in de chemie ontving.  
Hij wordt niet alleen gewaardeerd om zijn spiritueel 
leiderschap en zijn inzet voor vrede en mensenrech-
ten, maar hij is ook een bezielend voorbeeld voor 
moderne wetenschappers. Vaak heeft hij zijn bewon-
dering uitgesproken voor de wetenschappelijke geest 
die op een open manier zoekt naar waarheid en 
heeft hij gewezen op de overeenkomsten met analy-
tische methoden van de boeddhistische filosofie.

In oktober neemt de Dalai Lama de hoogste Ameri-
kaanse onderscheiding in ontvangst, de Gold Medal. 
Dergelijke gebeurtenissen herbevestigen dat zijn  
inspanningen in de hele wereld erkend worden.

Ondanks deze onderscheidingen is er vaak weinig 
politieke steun van regeringsleiders voor zijn inspan-
ningen voor zijn volk. Maar het kan anders. Bonds-
kanselier Angela Merkel besloot niet te zwichten 
voor de Chinese druk en koos voor een moreel ver-
antwoorde buitenlandse politiek. Hiermee stijgt zij 
uit boven veel andere politieke leiders in Europa.

De Dalai Lama wordt ouder en de tijd die de Chinese 
regering heeft om met hem tot een constructieve  
oplossing te komen, verstrijkt snel. Daarom moet 
China deze historische kans niet voorbij laten gaan.

Soms denk ik: als je zoals de Chinese regering geen 
constructieve dialoog durft aan te gaan met de Dalai 
Lama en met iemand als hij niet tot overeenstemming 
kunt komen, met wie kom je er dan wel uit? Het lijkt 
me ook voor westerse regeringen belangrijk dat ze 
zich bezinnen op hun houding jegens China, want 
niet alleen de toekomst van de Tibetanen staat op het 
spel, maar ook onze westerse normen en waarden. 

De weg naar verbetering is niet altijd de makkelijkste 
weg. Vasthouden aan morele beginselen kan leiden 
tot conflicten en onaangename situaties. Daarom 
moeten we uitgaan van onze kracht en zelf bepalen 
waar we heen gaan. 

Dit is in het geval van Tibet en China niet anders. Het 
blijft noodzakelijk dat we ons constructief inzetten 
voor zaken waar we in geloven. Ik ben dan ook trots 
op en dankbaar voor de inzet van de Dalai Lama, het 
vreedzame verzet van Tibetanen in Tibet en de inzet 
van ICT en van zijn leden in Nederland. Mijn harte-
lijke dank hiervoor.

Tsering Jampa
Directeur

o r g a N i s a t i e
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over een jaar plaats gaan vinden. In Frankrijk, België, 
Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Taiwan en  
Japan werden acties georganiseerd, vaak rond sporteve-
nementen. In India vonden grote evenementen plaats. 
Het Tibetaanse nationale voetbalelftal speelde een his-
torische wedstrijd tegen India, vertegenwoordigd door 
de Delhi-XI, en won met 6-0. Het spannendst was het 
in China, waar de organisatie Students for Free Tibet in 
het oog springende acties organiseerde door een groot 
spandoek op de Chinese Muur op te hangen en een pro-
test op het Plein van de Hemelse Vrede te houden. De 
actievoerders werden later gearresteerd en gerepatrieerd. 
Op 4 augustus vestigde Team Tibet in de Verenigde Staten 
de aandacht op Tibet tijdens de seizoensopening van het 
nieuwe honkbalseizoen in elf grote stadions (384.000 toe-
schouwers). Tientallen miljoenen televisiekijkers waren 
hier thuis getuige van.

In november en december bezoekt Kelsang Dorjee, cap-
tain van het Tibetaanse voetbalteam, Nederland. Hij is 
hier op uitnodiging van ICT. Rondom zijn bezoek zijn vele 
activiteiten georganiseerd. In 2008 neemt ICT de leiding 
bij het organiseren van grote Europese evenementen in 
Londen en Parijs en gaat ICT verder met het organiseren 
van campagnes rond sportevenementen in samenwerking 
met sportscholen en -clubs. ICT nodigt iedereen uit zelf 
ook lokaal acties te organiseren, bijvoorbeeld door de 
film The Forbidden Team te vertonen, over het Tibetaanse 
nationale voetbalelftal. Daarnaast is er in april het Ticket 
for Tibet-festival met een compleet Tibet-dorp en mede-
werking van de bekende Nederlandse band Bløf. Ga naar 
de website van Race for Tibet voor meer informatie hier-
over en lees wat u kunt doen. ICT helpt u graag met uw 
ideeën en plannen.

ICT’s Race for Tibet-campagne is nu in volle gang. Het is 
zeer bemoedigend dat veel van onze leden onze acties 
steunen en vaak zelf lokale acties voor de Race for Tibet 
organiseren. De steun van onze leden voor deze dure 
campagne is zeer groot, getuige de vele bijdragen die wij 
ontvangen. Wij hopen dat wij in de toekomst op u kun-
nen blijven rekenen. Als u via e-mail op de hoogte wilt 
blijven van onze activiteiten, stuurt u dan een e-mail naar 
Jan Willem den Besten (janb@savetibet.org) of registreer 
uzelf op http://www.racefortibet.org/act/signup.php.

Vervolg pagina 1: Race for Tibet-update 
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C u l t u u r

ICT: ‘Wat is het belang van de stijging 
van het aantal beoefenaars van het 
boeddhisme in het Westen, in het bij-
zonder het Tibetaanse boeddhisme?’
Robert Thurman: ‘Het boeddhisme 
biedt een soort van dienstverlening 
aan mensen, voor je emoties, je geest; 
het is als een soort psychotherapie. 
Door meditatie wordt je kalm en ge-
zonder, je wordt je meer van jezelf 
bewust. Het is duidelijk dat mensen 
daar behoefte aan hebben. Ook heeft 
het boeddhisme idealen zoals geweld-
loosheid die betrekking hebben op de 
samenleving. Mensen hebben dat echt 
nodig in een wereld vol militarisme 
en geweld. Je ziet een vorm van flexi-
biliteit. Je kunt zaken gemakkelijker 
accepteren. Tibetanen doen mensen 
versteld staan van hun aanpassings-
vermogen en flexibiliteit door hun 
boeddhistische overtuiging. Daarom 
zijn ze succesvol in een moderne,  
pluralistische maatschappij.’ 

ICT: ‘Wat is de staat van het Tibe-
taanse boeddhisme in Tibet en wat 
zou de impact zijn van de nieuwe 
maatregelen die de Chinese regering 
heeft ingevoerd in september met  
betrekking tot tulku´s in Tibet?’
Robert Turman: ‘Het is krankzinnig! 
Het zal de Chinezen een excuus geven 
om nog meer Tibetaanse monniken 
en lama’s te vervolgen. Het zal net 
zo gaan als met de kwestie van de er-
kenning van de elfde Panchen Lama: 
de Tibetanen accepteren de door de 
Chinezen aangewezen Panchen Lama 
niet. Het gaat de Chinese regering om 

controle en macht. Het is een soort 
van vergevorderde staat van culturele 
genocide. De Chinezen doen er alles 
aan om van mensen af te komen die 
niet 100 procent tegen het Tibetaanse 
boeddhisme zijn. In de praktijk bete-
kent dat dus vrijwel alle Tibetanen in 
Tibet.’

ICT: ‘Wat maakt de Tibetaanse zaak 
bijzonder, vergeleken met andere 
culturen en volkeren in de wereld die 
ook aandacht verdienen?’
Robert Thurman: ‘Allereerst denk ik 
niet dat Tibet belangrijker is dan an-
dere issues. Ik genoot er zo van, toen 
de Dalai Lama in een van zijn toespra-
ken zei: ‘Als je wilt weten wat je kunt 
doen om Tibet te helpen, dan is dat 
anderen helpen. Help arme mensen in 
de achterstandswijken, help de dieren, 
help het milieu.’ Zo liet hij zien dat de 
Tibet-zaak onderdeel is van andere 
soorten van universele verantwoorde-
lijkheden. Hij dringt erop aan om met 
elkaar in gesprek te gaan. Tibetanen 
nemen het initiatief als het gaat om 
het nastreven van vrijheid en geweld-
loosheid. Daarom is het zo dom van 
de Chinezen te verkondigen dat de 
Dalai Lama zo slecht is, want iedereen 
houdt van hem. De populairste man 
op aarde zegt dat het niet te laat is 
om te zeggen dat geweldloosheid de 
grond moet worden waarop we lo-
pen. Deze overtuiging staat centraal 
in de Tibetbeweging en doet Tibet zijn 
eigen lot overstijgen. Dat is een essen-
tiële benadering voor een positieve 
uitkomst voor iedereen.’

ICT: ‘Hoe ziet de toekomst eruit  
volgens u, vooral in de aanloop naar 
de Olympische Spelen?’
Robert Thurman: ‘Als iemand  
binnen de Chinese regering blijk 
zou geven van een greintje ver-
stand, dan zou die het meeste uit dit  
momentum halen door echte con-
cessies te doen naar de Dalai Lama 
en de Tibetaanse regering in balling-
schap. Dan zou China de situatie nu 
oplossen. De autoriteiten kunnen 
dit in een handomdraai doen. Als je 
vraagt om een prognose, dan zeg ik: 
ik ben ervan overtuigd – emotioneel 
en rationeel – dat China uiteindelijk 
een oplossing zal zoeken, samen 
met de Dalai Lama, dat die er nog  
tijdens het leven van de huidige 
Dalai Lama zal komen, en dat er iets 
uit zal komen waarmee de Tibetanen 
uiteindelijk zullen kunnen leven.’

ICT: ‘Wat kunnen westerse boeddhis-
ten doen voor Tibet?’
Robert Thurman: ‘Ik weet zeker  
dat veel van ICT’s 43.000 leden 
ook boeddhist zijn of ten minste 
sympathisant zijn, dus zijn zij op 
zekere hoogte al actief. Ze zou-
den echter nog meer kunnen doen: 
ze zouden er bij onze boeddhis-
tenbroeders in Azië en hun orga-
nisaties op aan kunnen dringen 
echt druk op de Chinezen uit te  
oefenen, zodat de Chinese auto-ri-
teiten de vervolgingen in China en 
Tibet beëindigen.’ 

ICT: ‘Denkt u dat de interesse in het  
Tibetaanse boeddhisme onder Chinezen 
een significante ontwikkeling is?’
Robert Thurman: ‘Dat is een heel 
goede ontwikkeling. Hoe meer  
China’s razende industrialisatie het 
milieu vernietigt en familiestructu-
ren nog meer verstoord raken dan 
ten tijde van het communisme, hoe 
verder steeds meer Chinezen zul-
len kijken en hun leven gaan her-
zien. Het Tibetaanse boeddhisme  
zal dan steeds populairder worden.  
De Chinezen hebben een Shangri-la-
beeld van Tibet en dat is goed. Op de 
lange duur zal dit impact hebben op 
het begrip over het Tibetaanse boed-
dhisme onder de Chinese bevolking. 
Dat is waarom ik op de lange ter-
mijn erg veel vertrouwen heb in het 
succes van de Tibet-beweging. Ik 
ben erg optimistisch. Ik weet zeker 
dat we ons doel zullen bereiken en 
dat Tibet nagenoeg onafhankelijk zal 
zijn. Tibet zal autonoom zijn!’
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Interview met Robert Thurman 
Robert Thurman is professor Indo-Tibetaanse boeddhistische studies op Columbia 
University en auteur van vele boeken over het Tibetaanse boeddhisme. Op uitnodiging 
van het International Buddhist Film Festival was hij in Nederland. ICT sprak met hem.

Jan WillEm dEn bEsTEn in gEsprEk mET profEssor r. Thurman
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p o l i t i e k

Gedurende het bezoek van de Dalai 
Lama aan Portugal van 13 tot 16 sep-
tember nam ICT-Europe deel aan een 
aantal belangrijke politieke bijeenkom-
sten. Portugal is tot 1 januari 2008 
EU-voorzitter. Op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken gaf ICT een briefing 
over de nieuwe reïncarnatiewetgeving 
in Tibet. Een redactioneel stuk over dit 
onderwerp dat ICT had geschreven, 
werd geplaatst in Portugals grootste 
krant, op de dag dat de Dalai Lama in 
Portugal aankwam.
Daarnaast overhandigde ICT een petitie 

die gericht was aan premier Socrates. 
Meer dan 9.000 ICT-leden hadden  
deze petitie ondertekend, waarin de 
president werd gevraagd om de Dalai 
Lama te ontmoeten. Ook onderteken-
den meer dan 9.000 ICT-leden de steun-
verklaring aan de Dalai Lama voor zijn 
aanhoudende pogingen om een vreed-
zame en geweldloze oplossing te vin-
den voor de toekomst van Tibet. Deze 
werden door ICT officieel overhandigd 
aan de Dalai Lama. De handtekeningen 
voor deze twee acties werden in slechts 
twee weken verzameld. dalai lama

ICT actief tijdens bezoek 
Dalai Lama aan Portugal

t i b e t  N i e u w s

In de provincie Lithang (Sichuan) 
heerst een gespannen sfeer, nadat 
een lokale Tibetaanse nomade (Rung-
gye Adak) op 1 augustus gevangen 
genomen werd. Hij sprak een grote 
Tibetaanse menigte toe die bijeen 
was voor een lokaal, jaarlijks paar-
denracefestival. Runggye sprak zich 
uit voor de terugkeer van de Dalai 

Lama naar Tibet en voor de vrijlating 
van de elfde Panchen Lama, Gedhun 
Choekyi Nyima, en van Tenzin Delek 
Rinpoche, een hooggeplaatste lama 
die uit deze omgeving afkomstig is en 
sinds 2004 een levenslange gevange-
nisstraf uitzit. 

Berichten die ICT al enkele weken 
voor deze onrust bereikten, spreken 
van Chinese dwang van monniken 
van kloosters in Lithang om een  
petitie te ondertekenen waarin ze zich 
moesten uitspreken tegen de terug-
keer van de Dalai Lama naar Tibet.

Volgens verschillende bronnen re-
fereerde Runggye ook aan een zelf-
standige status van Tibet en bepleitte 
hij vrijheid van religie voor de bevol-
king in Lithang. Daarnaast riep hij de  

Tibetanen op om de rust te bewaren. 
Door het stringente beleid van de 
Chinese regering is er veel span-
ning onder de nomaden in Lithang. 
De Chinese autoriteiten hebben het 
land van de nomaden opgedeeld, 
waardoor het eeuwenoude gebruik 
van land en water door de nomaden 
onder druk komt te staan. Door de 
Chinese regelgeving raken de noma-
den in conflict met elkaar over het 
gebruik van land en water.

Volgens een ooggetuige blokkeerden 
de Chinese politie en het leger het 
terrein waar de nomaden zich ophiel-
den. Het leger voerde charges uit en 
vuurde traangas af op de Tibetaanse 
nomaden. Bij deze acties is Runggye 
gearresteerd. Naaste familieleden zijn 
enkele dagen later ook gearresteerd.

Onrust in district Lithang

ChinEsE soldaTEn in liThang

t i b e t  N i e u w s

Vanaf 1 september 2007 heeft de 
Chinese regering nieuwe maatre-
gelen aangekondigd die er in voor-
zien dat de staat voortaan bepaalt 
wie er als gereïncarneerde lama 
(tulku) goedgekeurd wordt. Deze 
maatregelen raken het hart van het 
Tibetaanse boeddhisme. Zij worden 
geïntroduceerd om de Tibetaanse 

religieuze hiërarchie aan te tasten 
en de autoriteit van religieuze lei-
ders te ondermijnen. Het directe 
gevolg van deze nieuwe maatrege-
len is dat tulku’s die de Chinese  
autoriteiten niet officieel goed- 
gekeurd hebben, ‘illegaal’ zijn. Wie 
loyaliteit aan de Dalai Lama toont, 
wordt gestraft. Een voorbeeld hier-

van is natuurlijk de gevangenne-
ming van de Panchen Lama en het 
aanwijzen van een ‘eigen’ Panchen 
Lama door China. Het Tibetaanse 
boeddhisme vormt een integraal 
element van de Tibetaanse nati-
onale identiteit. Daarom zien de  
Chinese autoriteiten het als een ge-
vaar voor de eenheid van de staat.

Tulku’s onder striktere controle 



Angela Merkel is de eerste Duitse 
regeringsleider die de Dalai Lama 
officieel heeft ontvangen. Dit ge-
beurde tijdens het bezoek van de 
Dalai Lama aan Duitsland op 23 
september. Zij heeft de Dalai Lama, 
als leider van de oppositie, al wel 
eerder ontmoet in 2005. 

Het beleid van bondskanselier Merkel 
staat in schril contrast met dat van  
haar voorganger Gerhard Schröder. 
Schröder focuste vooral op de econo-
mische banden tussen Duitsland en 
China. Merkel is meer uitgesproken 
en heeft China al eerder opgeroepen 
haast te maken met politieke hervor-
mingen en het stoppen van schendin-
gen van de mensenrechten.

De Dalai Lama reisde naar Berlijn, 
nadat hij in Münster op 20 september 
een eredoctoraat kreeg aangeboden 
door de Universiteit van Münster. De 
motivatie van de universiteit was: ‘zijn 
onvermoeibare inzet om wetenschap-
pelijk onderwijs te introduceren in 
boeddhistische kloosters en zijn aan-
sporingen aan wetenschappers om 
buiten hun grenzen te kijken gecombi-
neerd met zijn diepe geloof in weten-
schappelijke methodologie.’

Uit handen van president George 
W. Bush heeft de Dalai Lama op 17  
oktober de prestigieuze Congressio-
nal Gold Medal ontvangen. De Dalai 
Lama ontvangt deze onderscheiding 
voor zijn levenslange, vreedzame in-
spanningen voor de Tibetaanse zaak 
en zijn onvermoeibare inzet voor de 
wereldvrede. Deze onderscheiding is 
de hoogste burgeronderscheiding in 
de Verenigde Staten voor personen die 
een uitzonderlijke bijdrage hebben 
geleverd aan vrede. Om deze onder-
scheiding toe te kennen is een twee-
derdemeerderheid nodig van de in 
totaal 535 leden in het doorgaans ver-
deelde Congres. De Dalai Lama wordt 
met deze onderscheiding toegevoegd 
aan een rij illustere voorgangers als 
Nelson Mandela, Martin Luther King, 
Rosa Parks en Paus Johannes Paulus 
de Tweede.

p o l i t i e k

Merkel en Bush  
ontmoeten Dalai Lama

o r g a N i s a t i e

Door een notariële schenkingsakte 
af te sluiten kunt u ICT een dubbel 
zo hoog bedrag schenken zonder dat 
het u meer kost, omdat zo’n schen-
king volledig aftrekbaar is. Voor ons 
is een periodieke schenkingsakte een 
geweldige steun, omdat wij daarmee 
onze activiteiten voor Tibet effectie-
ver kunnen plannen en het beleid op 
langere termijn veel eerder concreet 
gemaakt kan worden.

Deze donateur ging u voor!
Donateur Arre Hüsen sloot in augustus 
2007 een notariële akte af. Hij zegt 
daarover: 
‘Naast Amnesty en Artsen zonder 
Grenzen heb ik ICT gekozen als be-

gunstigde voor een schenking, omdat 
ICT zich naar mijn mening op een 
bijzonder ethische manier inzet voor 
de belangen van de mensen in Tibet. 
Ik bewonder het doorzettingsvermo-
gen, de vasthoudendheid en het niet-
aflatende enthousiasme van de me-

dewerkers van ICT. Het omzetten van 
de terugkerende giften in een schen-
king is simpelweg terug te voeren 
tot een economisch principe. Door 
het aftrekken van de schenking bij 
de aangifte inkomstenbelasting kan 
ICT ongeveer het dubbele ontvangen 
zonder dat dit voor mij een financiële 
consequentie heeft. Mooi toch?’

Neem contact op
Wil u net als de heer Hüsen ICT  
begunstigen? Neem dan contact op 
met David Heyer, coördinator Fond-
senwerving, via telefoonnummer 
020-330 82 65 of via email: 
dheyer@savetibet.org. Wij sturen u 
graag aanvullende informatie toe.
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Sluit een notariële schenking af 

Bestel nu de 
Tibet-kalender 

2008 

o r g a N i s a t i e

yaks biJ lakE namTso

ICT heeft ook dit jaar weer een fraaie 
kalender voor u. De kalender Maps of 
Tibet bevat unieke, oude landkaarten 
uit een periode voordat Tibet bezet was 
door China. 
Door de Tibet-kalender 2008 te bestel-
len haalt u niet alleen een prachtige 
kalender in huis, u ondersteunt tegelijk 
het werk van ICT voor mensenrechten 
en democratische vrijheden voor het 
Tibetaanse volk. Als lid van ICT betaalt u 
slechts € 10,- voor deze kalender (plus 
eenmalig € 5,95 verzendkosten). U kunt 
gebruikmaken van de bestelkaart bij 
deze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u ge-
bruikmaken van deze bestelkaart om een 
extra bijdrage aan ICT over te maken.

angEla mErkEl onTvangT dE dalai lama op bondskansElariJ
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d o N a t e u r  a a N  h e t  w o o r d

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  
deze van verwante organisaties. Als u 
hierop geen prijs 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
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Donateur aan het woord 
Onze trouwe leden maken het ICT mogelijk om ons werk zo 
goed mogelijk te doen. Samen hebben we al veel bereikt. 
Feedback van onze achterban vinden wij belangrijk. Daarom 
deze keer vanuit het zuidelijkste puntje van Nederland 
(Mheer) de heer van Buchem (76) aan het woord.

Huisarts in ruste de heer van Buchem zit alles behalve stil. 
Hij is een grootafnemer van ICT-rapporten en deelt ze uit 
in zijn omgeving aan iedereen die interesse heeft in de Ti-
betaanse zaak. Zijn eigen betrokkenheid dateert vanaf het 
moment dat hij in Tibet is geweest: ‘In 1987, juist voor het 
begin van de onrust en de protesten in Lhasa, waren wij in 
Tibet. Ik heb toen Tibet en de Tibetanen leren kennen. In 
Nepal ben ik met een Tibetaans gezin bevriend geraakt. Ik 
was in de gelukkige omstandigheid dat ik hun opleiding 
kon sponsoren. Later konden zij een bestaan in Canada 
opbouwen. Ik hoop dat organisaties als ICT dankzij mijn 
bijdrage effectief kunnen zijn. SHAT heeft ook mijn be-
langstelling en steun. Ik zie het Tibetaanse boeddhisme als 
een tegenwicht voor het materialisme in deze wereld. Dat 
gedachtegoed moet voor het nageslacht bewaard blijven 
en gekoesterd.’

dE hEEr van buChEm, uiT mhEEr

o r g a N i s a t i e

Nieuw ICT- rapport over 
impact spoorlijn in november 

ICT zal begin november een nieuw 
rapport publiceren over de impact van 
de Qinhiai-Tibet-spoorlijn die op 1 juli 
2006 geopend is en onderdeel is van 
het Chinese beleid om Tibet volle-
dig bij China te integreren. Door de 

spoorlijn aan te leggen verstevigt China 
zijn politieke en economische controle 
over Tibet. Zie voor de actueelste infor-
matie over de publicatiedatum van dit 
rapport: www.savetibet.org 

Qinhiai-TibET spoorliJn


