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Verklaring van de
Dalai Lama op 10 maart
Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond
tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet.
Daarnaast herdenken we de vreedzame
protesten die in maart 2008 overal in
Tibet zijn losgebarsten. Ik wil hierbij
mijn eer bewijzen aan alle dappere
Tibetaanse mannen en vrouwen die
hun leven hebben gegeven voor Tibet,
en ik bid dat het lijden van de onder
drukten in Tibet snel tot een einde zal
komen.
t i b e t

Ondanks het feit dat de Tibetanen het
al decennialang zwaar te verduren heb
ben, hebben ze nooit de moed verlo
ren en zijn ze nog altijd vastbesloten
om hun menslievende cultuur en hun
unieke identiteit te behouden. Het is
zeer inspirerend dat ook een nieuwe
generatie Tibetanen zich blijft inzetten
voor de Tibetaanse zaak.
Lees verder op pagina 2
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Dhondup Wangchen
Tibetanen komen te hulp in de eerste uren na de beving

De Autonome Tibetaanse Prefectuur Yushu werd op 14 april 2010 getroffen door
een verwoestende aardbeving van 7,1 op de schaal van Richter. Meer dan 1.900
mensen werden gedood en meer dan 12.000 mensen raakten gewond.
De meeste slachtoffers vielen in de stad Yushu. De materiële schade is enorm:
meer dan 90 procent van de gebouwen en infrastructuur ligt in puin.
Het merendeel van de bewoners van het rampgebied zijn Tibetanen.
ICT steunt een inzamelingsactie voor de slachtoffers. U kunt hen steunen
door een bedrag over te maken op giro 4223 onder vermelding van Aard
beving in Yushu, of via onze website www.savetibet.nl.
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Beste Tibet-vrienden,
Een verwoestende aardbeving trof op 14 april 2010 de stad
Yushu in Oost-Tibet. Veel Tibetanen verloren hun leven,
raakten gewond of zijn dakloos. Geschokt keek ik naar
beelden van ontredderde Tibetanen. Ik zag monniken met
blote handen zoeken naar overlevenden tussen het puin
en werd overmeesterd door een gevoel van verdriet en
machteloosheid.
Omdat er permanent een legermacht aanwezig is in deze
voor China strategische regio, waren Chinese hulpverleners
relatief snel ter plaatse. Ook president Hu Jintao bezocht het
rampgebied. Iedere steun is uiteraard positief. Hu Jintao kan
veel doen op materieel gebied en wellicht leidt dat in Beijing
tot meer begrip voor Tibet. Naast materiële hulp hebben
Tibetanen nu echter behoefte aan geestelijke steun van de
Dalai Lama. Hij had graag het getroffen gebied bezocht,
maar dat was uitgesloten.
De Dalai Lama hield in Dharamsala een herdenkingsdienst.
Het was een menselijk gebaar geweest van China om
Tibetanen toe te staan dit op zijn minst via internet te
volgen. Toch moesten zij helaas afscheid nemen van hun
geliefden zonder de troostende woorden van de Dalai Lama.
ICT heeft een hulpactie opgezet en ik ben dankbaar dat al
veel donateurs reageerden.
Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het Poolse
volk. President Kaczynski en prominente Polen kwamen bij
een vliegramp om het leven. De Polen staan mede door hun
ervaringen met een communistische dictatuur sympathiek
tegenover de Tibetanen. De president ontving de Dalai Lama
meermaals, ondanks dreigende taal van China.
De Westerse opstelling tegenover China is een uitdaging voor
het komende decennium. Tibet vormt daarbij een graadmeter.
De Chinese regering breidt haar invloed steeds verder uit en
past een succesvolle verdeel-en-heerspolitiek toe. President
Kaczynski was een voorbeeld voor politici die weigeren de
mensenrechten op te offeren aan Chinese intimidatie.
Het is belangrijk dat onze wereld voor iedereen een veilige
plaats wordt. In Nederland staan de Kamerverkiezingen voor
de deur. Dat de regering en het parlement zich inzetten
voor de mensenrechten en dit krachtig naar het buitenland
uitdragen, is – ook voor Tibet – essentieel. Veel partijen en
politici zetten zich al jarenlang in voor Tibet. Voor mij is het
aanmoedigend dat ook een van de bestuursleden van ICT,
Christa Meindersma (www.christameindersma.nl), op een
kieslijst staat, namelijk die van D66.
Ik ben dankbaar dat Nederlanders Tibet een warm hart
toedragen. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst om
me samen met u in te zetten voor het Tibetaanse volk.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe
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Waar de Tibetanen in ballingschap ook terecht zijn gekomen,
we zijn erin geslaagd om onze bijzondere culturele en spiri
tuele tradities in ere te houden en te bevorderen.
Op dit moment voeren de Chinese autoriteiten talloze
politieke activiteiten uit, waaronder een campagne voor
patriottische heropvoeding, in veel kloosters in Tibet.
De monniken en nonnen worden in gevangenisachtige
omstandigheden neergezet, waardoor ze niet meer in vrede
hun religie kunnen praktiseren. Door deze omstandigheden
beginnen de kloosters steeds meer op musea te lijken, en zo
probeert men het Boeddhisme moedwillig te vernietigen.
Of de Chinese regering het nu erkent of niet, de situatie in Tibet
is zeer problematisch. Zoals internationaal bekend is, blijkt dit
uit de enorme militaire macht die in Tibet aanwezig is, en uit
het feit dat de mogelijkheden om te reizen er beperkt zijn. Dat
is voor geen van beide partijen goed. Ik probeer al meer dan
30 jaar lang om het gesprek aan te gaan met de Volksrepubliek
China, en de Tibetaanse kwestie op te lossen via de Middenweg
benadering die met beide partijen rekening houdt.
Het stemt ons trots en tevreden dat onze voor beide partijen
gunstige Middenwegbenadering en onze strijd voor Tibet
elk jaar op meer begrip en steun kunnen rekenen van de
internationale gemeenschap, en in het bijzonder van Chinese
intellectuelen. Het is duidelijk dat de Tibetaanse kwestie
geen strijd is tussen het Chinese en het Tibetaanse volk, maar
voortkomt uit het ultralinkse beleid van de Chinese commu
nistische autoriteiten.
Aangezien het Chinees-Tibetaanse probleem uiteindelijk door
de twee volken onderling moet worden opgelost, probeer
ik zo veel mogelijk in contact te komen met Chinezen om
wederzijds begrip te kweken. Daarom is het belangrijk dat
Tibetanen overal ter wereld proberen in nauwer contact te
komen met Chinese mensen, en proberen hen bewust te
maken van de waarheid over de Tibetaanse zaak en de
huidige situatie in Tibet.
Het is ook essentieel dat alle 1,3 miljard Chinezen vrij toegang
krijgen tot informatie over hun eigen land en daarbuiten,
evenals informatie over vrijheid van meningsuiting en een
eerlijk rechtssysteem. Als er in China meer transparantie was,
zou er ook meer vertrouwen zijn, en dat is de basis voor het
bevorderen van harmonie, stabiliteit en vooruitgang. Daarom
moeten alle betrokkenen hun inspanningen daarop richten.
Ten slotte zal ik met mijn gebeden vragen om geluk en
welzijn voor alle weldenkende mensen.
p o l i t i e k

ICT en Verenigde Naties
Tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad
in Genève op 8 april legde Tsering Jampa een verklaring
af over de elfde Panchen Lama, die in 1995 op 6-jarige
leeftijd is ontvoerd en verdwenen.
China weigert al sinds 1997 het bewijsmateriaal te leveren
waar de VN om vroeg. China negeerde ook een oproep van
het VN-Kinderrechtencomité om toestemming te geven de
Panchen Lama te laten bezoeken door onafhankelijke des
kundigen. Op 25 april werd Gedhun Choekyi Nyima 21
jaar. ICT drong er bij de Chinese autoriteiten op aan dat zij
bewijs leveren voor hun recente beweringen dat Gedhun
Choekyi Nyima een gelukkig leven leidt in Tibet.
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p o l i t i e k

Europees Economisch en Sociaal Comité
bezoekt Dharamsala
Na een bezoek aan de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in oktober
vorig jaar, reisde een delegatie van het Europees Economisch
en Sociaal Comité (EESC) van 8 tot 11 maart voor een
feitenonderzoek naar Dharamsala, het hoofdkwartier van de
Tibetaanse regering in ballingschap. De delegatie werd
vergezeld door Vincent Metten, EU Policy Director, ICT Europe.
Leden van de delegatie woonden de opening van het Tibetaanse
Parlement bij en ontmoetten de vertegenwoordigers van de
Tibetaanse regering, leden van de Tibetaanse Kamer van Koop
handel en ngo’s gerelateerd aan Tibet. Op 9 maart kwam de
delegatie op audiëntie bij de Dalai Lama. De delegatie bracht
ook een bezoek aan het Tibetaanse ontvangstcentrum, de
Tibetan Children's Village en de Transit School, een school voor
de opvang van Tibetaanse vluchtelingen. De delegatie was ‘zeer
onder de indruk’ van het maatschappelijke en democratische
model van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.
Het hoofd van de delegatie, Anne-Marie Sigmund, beschreef
tijdens de persconferentie het doel van hun bezoek: ‘We zijn
hier om feitenonderzoek te doen. Als we straks weer naar
huis gaan, hopen we dat we veel kennis hebben opgedaan, en
mogelijkheden hebben ontdekt om netwerken te creëren zodat
we een aantal concrete activiteiten in gang kunnen zetten.’
Henri Malosse, voorzitter van de Werkgeversgroep van het
EESC, beaamde het doel om concrete projecten op te starten
door te zeggen dat zijn organisatie ‘meer wilde dan alleen op

Leden van de EESC bij het Tibetaanse kabinet in India

de foto met de Dalai Lama.’ Hij benadrukte het belang van de
ontwikkeling van een sterkere zakelijke relatie tussen de EU
en Tibet. ‘We willen bijdragen aan een sterkere lokale burger
maatschappij en onderzoeken hoe we contacten kunnen leggen
en kunnen samenwerken met Europese en andere partners.’
Madi Sharma, lid van de EU-India Follow-up Commissie zei:
‘We willen meer vrouwen bij het besluitvormingsproces in de
gemeenschap betrekken, want het zijn de vrouwen die voor de
volgende generatie moeten zorgen.’ Sharma was positief over
haar bezoek aan de Tibetaanse Children's Village en zei dat ze
een ondernemersprogramma zal opzetten waarbij studenten
met behulp van microkrediet gestimuleerd worden om zelf te
gaan ondernemen.

p o l i t i e k

c a m p a g n e

Negende ronde dialoog

Dhondup Wangchen

In januari namen twee vertegenwoordigers van de Tibetaanse regering in
ballingschap, speciaal gezant Lodhi
Gyari en gezant Kelsang Gyaltsen, deel
aan de negende ronde van dialoog
met de Chinese regering in Peking.
Na een hiaat van 15 maanden, produ
ceerde de dialoog voor beide partijen
enkele elementen om op voort te

bouwen. Tijdens het gesprek presen
teerde de Chinese kant de resultaten
van het Vijfde Werkforum over Tibet,
die twee weken ervoor werd gehouden.
Het Forum was een conferentie van
300 Chinese hoge ambtenaren die zich
bogen over het Chinees politiek beleid
in Tibet op de lange termijn. In een
verklaring na terugkomst in Dharamsala
benadrukte speciaal gezant Lodi Gyari
‘een gemeenschap
pelijke inspanning
om de realiteit op
de grond vast te
stellen in de geest
van onderscheid
maken tussen feit
en fictie Alleen op
die manier kunnen
de verschillen van
beide kanten wor
den overbrugd.’

Filmmaker Dhondup Wangchen

ICT herlanceerde de campagne voor de
vrijlating van de Tibetaanse filmmaker
Dhondup Wangchen tijdens het Movies
that Matterfestival in maart. Teken de
petitie aan president Hu Jintao op
onze homepage www.savetibet.nl.

Speciale gezant Lodi Gyari tijdens de 9de ronde in Peking
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Interview met Ngawang Choephel
voor het bedekken van je dak, en zelfs
voor het melken van de jak. Zang heeft
een positieve invloed op de stemming
van het dier en zorgt ervoor dat het nog
meer melk geeft.’

Ngawang Choephel

Ngawang Choephel is 2 jaar als hij in
1959 met zijn gezin Tibet ontvlucht.
Hij studeert muziek in India en komt met
een studiebeurs terecht in de VS. Hij reist
naar Tibet in 1994 om het traditionele
Tibetaanse lied en de Tibetaanse dans
vast te leggen. Daar wordt hij gearresteerd op grond van ‘spionage en anti
revolutionaire activiteiten’. In 2002 komt
hij vrij. Eind maart bezoekt hij Nederland
voor de vertoning van zijn film Tibet in
Song op het Movies that Matterfestival,
waar de film de publieksprijs won.
Hij sprak met Tom Zwollo van ICT:
ICT: Wat motiveerde jou om naar Tibet
te gaan?
Ngawang Choephel: ‘Muziek is mijn
grote passie en ik wilde op zoek naar
de wortels van mijn eigen cultuur.
Ondanks het hoge risico wilde ik naar
Tibet om de traditionele dans en muziek
te documenteren. Muziek en dans spe
len een belangrijke rol in het dagelijks
leven van Tibetanen. We hebben voor
alles een lied: voor het roeren van boter,

drukking Tibetanen nog steeds niet in
de gelegenheid om hun cultuur vrijuit te
praktiseren. Door de enorme aanwezig
heid van Chinezen in Tibet, zijn we nu
een minderheid in eigen land.’

ICT: Waarom moet de Tibetaanse
ICT: Wat inspireerde jou om tijdens je
muziekcultuur behouden blijven?
gevangenschap gemotiveerd te blijven?
Ngawang Choephel: ‘Mijn boeddhistische
Ngawang Choephel: ‘De muziek komt
van onze verre voorvaderen en is een
geloof heeft me die tijd erg geholpen.
van de pijlers waarop onze cultuur is
Wij Tibetanen nemen het lijden van
gebouwd. Vele gene
medemensen op in
Via de volksliederen geven wij onze
raties hebben deze
onze gebeden en
muziek overgedra waarden door aan de jonge generatie
proberen bewust
gen. Wij Tibetanen
de gevoelens van
zeggen dat er in elke vallei een ander
mededogen te cultiveren. Door positieve
volk leeft en dat elke lama zijn eigen reli
gevoelens te ontwikkelen voor anderen,
gie heeft. Maar buiten deze verscheiden
vergeet je je eigen zorgen.’
heid om, zijn alle Tibetanen met elkaar
verbonden door de waarden besloten in
‘In de gevangenis ging ik door met
volksmuziek. Daarom is het zo belangrijk
het verzamelen van traditionele liederen
dat deze muziekcultuur blijft voortvan mijn medegevangenen. Ik schreef de
bestaan. Ik denk, dat een van de redenen
teksten van deze liederen op sigaretten
dat mensen zo van zingen houden is, dat
pakjes. Op een dag werd dit ontdekt
je zo je zorgen vergeet.’
door de Chinese gevangenisbewaarders.
Zij vernietigden de pakjes voor mijn
ICT: Wat zijn de grootste bedreigingen
ogen. Daarna begon ik de liedjes uit
mijn hoofd te leren. Daar konden ze
voor het behoud van de Tibetaanse
immers niet bij.’
cultuur in Tibet?
Ngawang Choephel: ‘De Chinese onderdrukking en communistische propaICT: Wat is nu de uitdaging voor
ganda vormen de grootste bedreiging
Tibetanen in ballingschap om hun
voor het overleven van onze cultuur.
cultuur te behouden?
Tijdens de culturele revolutie was het
Ngawang Choephel: ‘Tibetaanse vluchverboden om Tibetaanse volksliederen
telingen behoren tot de meest succeste zingen en werd elk verzet bloedig
volle vluchtelingen. Ondanks de vaak
neergeslagen. Mao gebruikte muziek als
armoedige omstandigheden zijn ze er
wapen om Tibetanen over te halen tot
relatief in geslaagd hun cultuur te
de communistische ideologie. Hij zei:
behouden. De grote uitdaging voor
“20 toneelspelers zijn beter dan 1.000
Tibetanen in ballingschap is ervoor te
soldaten.” De Chinese regering maakte
zorgen dat de Tibetaanse taal en cultuur
er vooral misbruik van in Tibet, met
in al hun rijkdom kunnen worden over
zijn rijke muziekcultuur. Vandaag de dag
gedragen aan de jeugd van nu, de derde
schellen er in Lhasa overal Chinese
generatie. Het voortbestaan van de
popliederen uit de luidsprekers als
Tibetaanse cultuur is alleen mogelijk als
onderdeel van de communistische prodeze jonge generatie het stokje over
paganda. 50 jaar later stelt de onder
neemt.’

t i b e t

n i e u w s

China opent museum over Tibetaanse cultuur in Peking
Eind maart opende de Chinese regering het museum over Tibetaanse Cultuur in
Peking. In 7 zalen zijn er in de tentoonstelling 'Waardevolle spiegel van het door
sneeuw bedekte land' meer dan 2.000 stuks archiefmateriaal te zien, met religieuze relikwieën, boeddhistische standbeelden en gerestaureerde landschappen.
Het museum is een poging van de
Chinese regering om de geschiedenis
van Tibet te herschrijven en zet een oud
Tibet tegenover een nieuw Tibet, waarbij
het nieuwe gedeelte de 'bevrijding' toont
van de 'feodale theocratie' onder het

communistische regime en de econo
mische vooruitgang in Tibet sinds 1950.
De Dalai Lama komt niet meer voor
in de geschiedenis van Tibet na 1959.
Lian Xiangmin, een Chinese academicus
betrokken bij het museum, zegt hierover:

‘Dit is een Tibetmuseum en wij erkennen
hem niet meer als deel van Tibet.’
Tsering Jampa, directeur ICT Europa:
‘Het is ironisch dat de Chinese regering
de Tibetaanse cultuur in een museum
in Peking vereert, terwijl ze onze levende
cultuur in Tibet zelf systematisch ver
nietigt. Dit is precies waar wij Tibetanen
altijd bang voor zijn geweest.’
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n i e u w s

Tibetanen in Nepal kwetsbaarder door opgevoerde
Chinese druk
Het is onmiskenbaar dat de Chinese autoriteiten de druk
hebben opgevoerd om pro-Tibetdemonstraties in Nepal
tegen te houden tijdens de zeer gevoelig liggende
herdenkingsperiode van maart 2010.
Er is ook bewijs dat de Chinese regering bezig is met doordachte
strategieën om in Nepal invloed uit te oefenen op de regering,
het rechtssysteem en de burgermaatschappij. De Chinese druk
komt in een politieke overgangs periode in Nepal en
leidt tot toenemende kwetsbaarheid van de daar wonende
Tibetaanse gemeenschap.
Het ‘herenakkoord’ dat Tibetaanse vluchtelingen een vei
lige doorgang door Nepal garandeert, is – voor zover
bekend – nog altijd van kracht. Toch heeft de Nepalese
regering voor een hardere lijn gekozen tegen zowel de
Tibetaanse gemeenschap die voor langere tijd in Nepal
verblijft, als tegen Tibetaanse vluchtelingen op doorreis naar
India.

t i b e t

Als de Nepalese regering zich voegt naar de Chinese eisen,
betekent dat een bedreiging voor de integriteit van de
Nepalese democratische en wettelijke instellingen. Boven
dien zou het indruisen tegen de sterke culturele en reli
gieuze band die van oudsher tussen de volkeren in de
Himalayaregio bestaat.

Nepalese politie houdt Tibetaanse demonstranten tegen,
Katmandu

n i e u w s

Protesten ondanks aangescherpte maatregelen
Tijdens protesten van honderden mensen in Amdo, OostTibet, hebben ze de aandacht gevestigd op de beperkingen
in vrijheid die hen worden opgelegd.
Op 10 maart verspreidden meer dan 400 monniken uit
het Ditsaklooster in Amdo folders in het kloostercomplex,
en plakten posters op met steunbetuigingen aan de Dalai
Lama en een oproep tot een vrij Tibet.

Chinese soldaten marcheren voor het Potala paleis

Ondanks aangescherpte veiligheidsmaatregelen en een
opgevoerde militaire aanwezigheid, hebben de Tibetanen op
10 en 14 maart 2010 herdenkingsacties gehouden voor de
Volksopstand in 1959 en de golf van protesten in maart 2008.

Bij twee van de demonstraties waren scholieren betrok
ken: in Machu en in Tsoe-stad in de provincie Gansu. Hun
scholen zijn nu door militairen gesloten. De sfeer in Lhasa
was tussen 10 en 14 maart gespannen en de stad leek
volgens een Tibetaanse inwoner wel een ‘oorlogsgebied’.

p o l i t i e k

Obama ontvangt de Dalai Lama in het Witte Huis
Ondanks aanhoudende bedreigingen van de Chinese
regering ontving president Obama op 18 februari 2010
de Dalai Lama in het Witte Huis. Het Witte Huis roemde
de Dalai Lama in een officiële verklaring voor zijn tome
loze inzet voor de ‘unieke religieuze, culturele, en taal
kundige identiteit en de bescherming van mensenrech
ten voor Tibetanen binnen de Volksrepubliek China.’
Obama loofde de Middenwegaanpak van de Dalai Lama,
zijn toewijding aan geweldloosheid en zijn inspannin
gen voor dialoog met de Chinese regering.

Obama in gesprek met de Dalai Lama in het Witte Huis
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Afscheid met Tibetaans tintje

Feestelijke afscheid van Kees van der Jagt

Al jaren zijn we overtuigd donateur
van ICT, omdat we willen dat de
situatie in Tibet onder de aandacht
blijft en de verhouding met China
bespreekbaar blijft.
Met name de opvang van de vluch
telingen – vooral de kinderen – in
Dharamsala is belangrijk. Zij kunnen
daar worden onderwezen in hun
eigen cultuur en religie, zodat ze deze
kunnen uitdragen. Afgelopen februari
nam ik, na ruim 25 jaar gewerkt te

t i b e t

hebben als orthopedisch chirurg in
het Laurentius Ziekenhuis Roermond,
afscheid met een minisymposium over
mijn prachtige vak, gevolgd door een
klein Barokconcert. In plaats van het
gebruikelijke afscheidscadeau heb ik
een donatie gevraagd voor ICT. Dit
voorstel werd zeer enthousiast ont
vangen en gehonoreerd: het zieken
huis heeft een zeer substantieel bedrag
aan ICT overgemaakt. Misschien iets ter
navolging? ICT, veel succes!

Cees van der Jagt

n i e u w s

Google werpt zich in de strijd
tegen internetcensuur van China
Internetgigant Google besloot zich
regelmatig gearresteerd wanneer ze
in maart terug te trekken uit China
informatie versturen over Tibet naar
en verhuisde zijn hoofdkantoor naar
de buitenwereld. Gyaltsing uit Sog
Hong Kong. Als voornaamste reden gaf
werd in december 2009 veroordeeld
Google de extreme censuur van de
tot 3 jaar gevangenisstraf wegens
Chinese regering
het versturen van
op internetgebruik. Internetcensuur Chinese regering foto's van de Dalai
De beslissing komt
Lama naar het bui
reden voor vertrek Google
op een moment
tenland. Kunchok
dat de Chinese autoriteiten infor
Tsephel werd in november 2009
matieverspreiding verder crimina
veroordeeld tot 15 jaar gevangenis
liseren en tegenhouden met de
straf, op grond van het verspreiden
zogenaamde ‘Great firewall of
van informatie over de protesten in
China’. In Tibet zijn de regels voor
Tibet van 2008, en voor de inhoud
censuur nog strenger dan in andere
van zijn Tibetaanse website Chödme
delen van China. Tibetanen worden
(Boterlamp).

o r g a n i s a t i e

Met uw nalatenschap kunt u Tibet
blijven helpen
Als u volgende generaties Tibetanen
hoop wilt geven, dan kunt u over
wegen om ICT op te nemen in uw
nalatenschap. Naast familieleden
kunt u namelijk ook een goed doel
benoemen. Een financieel voordeel is
dat ICT door de ANBI-status is vrijgesteld van successierechten. Door
ons geld na te laten, helpt u alle activiteiten op de lange termijn. Daarmee
komt een duurzame oplossing voor
Tibet dichterbij. Door ICT als begunstigde in uw testament op te nemen,
wordt u lid van de exclusieve Mandala
Society waardoor u heel direct be
trokken blijft. Vraag meer informatie
aan bij Tom Zwollo.

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.
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