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Op 28 mei 2010 werd de prominente milieuactivist en filantroop Karma Samdrup 
veroordeeld tot 15 jaar celstraf wegens ‘grafschennis, heling en handel in gestolen 
antieke goederen’. De aanklachten tegen Karma Samdrup dateren uit 1998.  
Hij werd toen in vrijheid gesteld, maar werd eerder dit jaar alsnog opgepakt. 

In 2006 werd hij nog uitgeroepen tot  
filantroop van het jaar door staatsom-
roep CCTV. Volgens critici is zijn veroor-
deling dan ook politiek gemotiveerd. 
De werkelijke aanleiding voor zijn aan-
houding lijkt het verdedigen van zijn 
twee broers – eveneens milieuactivisten 
– die werden opgepakt nadat ze open-
baar maakten dat lokale autoriteiten 

zich schuldig maken aan het stropen 
van beschermde diersoorten.

De vrouw van Karma Samdrup en zijn 
Chinese advocaat Pu Zhiqiang hebben 
de politie beschuldigd van marteling  
tijdens hechtenis. In zijn verklaring in 
de rechtbank zei Karma dat hij, tijdens 
maanden van ondervraging, door offi-
cieren werd geslagen, dagen achtereen 
werd onthouden van slaap en drugs 
werd toegediend die zijn ogen en oren 
deden bloeden.

Naast zijn veroordeling verloor Karma 
Samdrup zijn politieke rechten voor 
vijf jaar en kreeg hij een boete van 
10.000 yuan (€ 1.200,-). ICT heeft bij 
de EU aangedrongen om deze zaak  
met Chinese autoriteiten op te nemen  
tijdens de mensenrechtendialoog met 
China op 29 juni 2010. 

Karma Samdrup

Op 23 juni 2010 riep het Interna-
tionale Netwerk van Parlementariërs 
over Tibet (INPaT) de leiders van de 
G20 op om een proactieve rol te  
spelen bij een oplossing voor de crisis 
in Tibet via dialoog. 

In een brief aan de Canadese premier 
Stephen Harper aan de vooravond 
van de G20-top in Toronto, drongen 
de parlementariërs ook aan op multi-

p o l i t i e k

Internationale oproep parlementariërs 
aan G20 over Tibet

dalai lama tijdenS oprichting inpat

Lees verder op pagina 2



Beste Tibet-vrienden,

Met grote belangstelling heb ik de verkiezingen in 

Nederland gevolgd. Invloed uitoefenen op degenen die 

aan de macht zijn, is beslist niet vanzelfsprekend. In Tibet 

is dit een illusie en wordt alleen al de roep om democratie 

op brute wijze afgestraft.

Soms lijkt het alsof onze stem in Nederland niet meetelt 

vanwege het politieke getouwtrek in Den Haag. Maar 

onze invloed moet niet worden onderschat. Alleen 

democratie geeft ons de mogelijkheid om wanbeleid 

en corruptie bij een volgende verkiezing af te straffen. 

Alleen door openlijk politiek debat en feedback vanuit de 

bevolking kan de juiste middenweg gevonden worden. 

Juist het ontbreken van democratie maakt Tibetanen 

machteloos tegen willekeur en machtsmisbruik door de 

Chinese regering. 

Op 6 juli is de Dalai Lama 75 jaar geworden. In deze 75 

jaar is hij uitgegroeid tot een alom gerespecteerd politiek 

en religieus wereldleider. Zijn boodschap van waarheid, 

mededogen en de middenweg zijn een leidraad voor 

miljoenen mensen over de hele wereld. Niet voor niets is 

hij 50 jaar geleden direct na zijn aankomst in ballingschap 

in India begonnen met democratische hervormingen. Als 

tegenwicht tegen het totalitaire Chinese regime, maar ook 

om uitdrukking te geven aan de boeddhistische principes 

van waarheid en de middenweg. Met oprechte trots vieren 

de Tibetanen in ballingschap dan ook op 2 september 2010 

de 50ste verjaardag van onze democratie in ballingschap.

Landen krijgen, net als mensen, te maken met diepe, 

uitzichtloze ellende wanneer ze hun vrijheid verliezen. 

Het is belangrijk dat we onze democratische waarden op 

robuuste wijze uitdragen in ons buitenlands beleid. Niet 

alleen door de juiste regering te kiezen, maar ook door 

onze leiders hierop te blijven aanspreken. Zelf zal ik niet 

rusten voor Tibetanen in Tibet ook democratie hebben. En 

voor mij maakt het alle verschil dat u er net zo over denkt. 

Mijn innige dank daarvoor. 

o r g a N i s a t i e
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Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

laterale samenwerking om het kwetsbare milieu van Tibet te 
beschermen – cruciaal voor heel Azië en de wereld. 

In de brief wordt verder gesteld: ‘De bescherming en ontwik-
keling van de unieke Tibetaanse identiteit in al haar aspecten 
dient het grotere belang van de mensheid in het algemeen 
en die van het Tibetaanse en Chinese volk in het bijzonder.  
En er wordt een oplossing gevormd voor de Tibetaanse 
kwestie die verenigbaar is met reeds bestaande principes 
over auto nomie, zoals omschreven in de grondwet van de 
Volksrepubliek China.’ 

Het INPaT brengt 133 parlementariërs uit 30 parlementen 
bijeen om de Tibetaanse zaak bij overheden wereldwijd te 
bevorderen. ICT speelt een belangrijke rol binnen dit voor 
Tibet belangrijke netwerk, en fungeert als secretariaat voor de 
organisatie. 

o r g a N i s a t i e

In juni bracht ICT twee nieuwe rapporten uit, A Raging 
Storm en Dangerous Crossing. 

A Raging Storm
In dit nieuwe rapport bericht ICT over de vervolging van meer 
dan 50 Tibetanen, waaronder schrijvers, andere kunstenaars 
en ambtenaren die in de gevangenis zitten. Ze zijn ‘verdwenen’ 
of gemarteld omdat ze zich kritisch hebben uitgelaten over 
Chinese onderdrukking na de protesten van 2008. Het rap-

port bevat informatie over de  
gevestigde essay schrijver en 
bekende ambtenaar Shogdung 
en zijn nieuwe boek ‘The Line 
between Sky and Earth’. Het 
boek geeft een gedetailleerde  
analyse van de voorjaars-
protesten van 2008 als weder-
geboorte van het Tibetaans 
nationaal bewustzijn en soli-
dariteit. In het boek beroept 
hij zich op het recht tot bur-
gerlijke ongehoorzaamheid in 
navolging van Gandhi's voor-
beeld van geweldloosheid.

Dangerous Crossing
Dangerous Crossing is een jaarlijks ICT verslag over Tibetanen  
die via Nepal Tibet proberen te ontvluchten. In 2009 is de  
situatie voor Tibetanen in Nepal verder verslechterd als  
gevolg van de sterk toegenomen Chinese invloed in Nepal.  
Na de protesten van maart 2008 is de grenscontrole nog  
verder aangescherpt. 

In 2009 maakten 838 Tibetanen de gevaarlijke overtocht over 
de Himalaya via Nepal naar India. In 2008 waren dit er 652. 
Deze getallen liggen ruim onder de 2.500 tot 3.500 die in de 
afgelopen jaren de oversteek wisten te maken. De dramatische 
daling in aantallen kan worden toegeschreven aan de toege-
nomen onderdrukking die Tibetanen in Tibet ondergaan als 
onderdeel van de lopende campagne, dat een reactie is op de 
protesten van 2008. 

a raging Storm

Nieuwe ICT-rapporten
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Vervolging van Tibetaanse schrijvers 
en artiesten

Hoewel zij in de buitenwereld vaak 
minder bekend zijn dan geprofileerde 
Chinese dissidenten zoals Liu Xiaobo 
en Hu Jia, zijn veel van deze Tibe-
taanse intellectuelen beroemd onder 
Tibetanen. Op dit moment zitten 31 
schrijvers, bloggers, intellectuelen en 
kunstenaars in de gevangenis, omdat 
ze openlijk het Chinese overheids-
beleid in Tibet hebben bekritiseerd. 
Een van de bekendste is de schrijver 
Shogdung. Zijn boek ‘The line between  
sky’ and earth behoort tot de grootste 
uitdagingen voor het Chinese beleid in 
Tibet van de laatste 50 jaar. 
Een andere beroemde Tibetaanse 
schrijfster, Woeser, zegt hierover:  
‘Tibetanen proberen de terreur te 
overstijgen door erover te schrijven’. 
De drijvende krachten achter deze  
beweging zijn goed bekend met digitale 
technologie, met Chinese literatuur en 
Chinees overheidsbeleid, en vaak ook 
met in China verboden verslagen van 
Tibetaanse geschiedenis. Daarnaast ne-
men ook veel zangers en onderwijzers 
deel aan deze culturele vernieuwing, 
die sterk is gegrond in een gevoel van  
Tibetaanse identiteit.

Uitdaging
Doordat deze nieuwe generatie de 
officiële lezing van de gebeurtenissen 
in maart 2008 durft tegen te spreken, 
vormt deze een directere uitdaging 
voor de communistische partij dan 
voorheen. Als gevolg daarvan nemen 
de schrijvers ook een groot risico. Voor 
het eerst sinds het einde van de Cultu-

rele Revolutie in 1976 zijn schrijvers 
en kunstenaars het doelwit geworden 
van de systematische onderdrukking 
van de Tibetaanse cultuur waarin bijna 
elke niet-geautoriseerde uitdrukking 
van de Tibetaanse identiteit kan wor-
den bestempeld als ‘separatistisch’ of 
‘deel uitmakend van de Tibetaanse 
onafhankelijkheidsbeweging’.

Censuur
De censuur in Tibet, zowel naar binnen 
toe als naar buiten, is sinds de protes-
ten in 2008 nog verder aangescherpt. 
Dit blijkt uit een recente uitspraak  
van Wang Chen, hoofd  
van het Informatie-
bureau van het Chinese  
kabi net: ‘Wij zullen  
schadelijke infor matie  
van buiten China harder  
aanpakken (en) ‘online penetratie van 
informatie door vijandige overzeese 
krachten tegenhouden.’

De Chinese overheid probeert in Tibet 
systematisch al het nieuws over arres-
taties, martelingen, verdwijningen en 
moord te blokkeren. Daarbij zien de 
autoriteiten de literaire beweging van 
Tibetaanse intellectuelen en kunste-
naars als een enorme bedreiging. Deze 
beweging verspreidt het nieuws mon-
deling en is zeer populair onder Tibeta-
nen. Daarnaast controleert de Chinese 
overheid scherp op de verspreiding 
van onschuldig lijkende informatie. Zo 
is eerder dit jaar een wet aangenomen 
die telecom- en internetbedrijven ver-
plicht om de overheid te informeren 
als hun klanten de situatie in Tibet  
bespreken. Daarmee strijdt de overheid 

tegen het ‘verspreiden van en luisteren 
naar geruchten’. Een Tibetaanse vrouw, 
Norzin Wangmo, kreeg een gevangenis-

straf van vijf jaar opgelegd omdat ze  
de huidige situatie in Tibet met het  
buitenland besprak via de telefoon. 

De Chinese overheid zou alle uitdruk-
kingsvormen van de Tibetaanse identi-
teit wel kunnen typeren als ‘reactionair’  
of ‘afscheidend’. Wat toelaatbaar is, 
kan van de ene op de andere dag 
veranderen. De Tibetaanse activiste 
Dechen Pemba stelt: ‘China heeft er 
zo ongeveer patent op dat het oké is 
totdat het niet meer oké is’. Zoals in 
alle totalitaire regimes, weet men niet 
van tevoren wanneer de rode lijn is ge-

passeerd. De populaire 
zanger Tashi Dhondup 
is veroordeeld tot 15 
maanden werkkamp, 
alleen omdat hij heeft 
gezongen over het  

Tibetaanse lijden na het keiharde  
optreden van Chinese autoriteiten in 
maart 2008. 

Internet
In hun zoektocht om zichtbaarder te 
worden, is voor Tibetanen het internet 
een goede nieuwe bondgenoot geble-
ken. Neem Woeser: nadat haar boe-
ken werden verbannen, begon ze zich 
te profileren op internet. Haar blog 
woeser.middle-way.net heeft sinds de  
oprichting begin 2009 wereldwijd meer 
dan 3 miljoen bezoekers ontvangen. 
Het is voor veel Tibetanen de popu-
lairste website en biedt een alternatief 
voor de eenzijdige berichtgeving van 
Chinese propaganda. 

De nieuwe generatie van Tibetaanse  
intellectuelen en kunstenaars biedt 
hoop en inspiratie aan Tibetanen door 
tegenwicht te bieden aan de Chinese 
vervolging van Tibetanen en aan de  
Chinese versie van de recente ge-
schiedenis van Tibet. De populariteit 
van deze schrijvers is van onschat-
bare waarde voor de ontwikkeling van  
Tibet. 

Shogdung
Woeser: 'Tibetanen proberen  
de terreur te overstijgen door  

erover te schrijven.'

Dechen Pemba: 'China heeft er zo  
ongeveer patent op dat het oké  
is totdat het niet meer oké is.'

norzin wangmo

Er vindt een fundamentele literaire en culturele vernieuwing plaats in Tibet sinds de protesten van 2008 tegen het Chinese  
beleid in Tibet. Schrijvers hebben hierin het voortouw genomen. Daarbij maken ze gebruik van de reguliere media en het  
internet, in zowel het Tibetaans als Chinees. 
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p o l i t i e k

ICT neemt deel aan EU-China- 
mensen rechtenseminar

Als recent nieuw lid van de Interna-
tionale Federatie voor Mensenrechten 
(FIDH) was ICT eind juni 2010 uitge-
nodigd om een bijdrage te leveren 
aan het EU-China-mensenrechten-
seminar. Dit seminar vond plaats op  
26 en 27 juni in Madrid, tijdens de 
laatste dagen van het Spaanse  
EU-voorzitterschap.
 
Doel van de EU-China-mensenrechten-
seminars is om ‘de weg vrij te maken 
voor een constructieve discussie tus-
sen Europese en Chinese belangheb-
benden over mensenrechten’ en om 

‘een bijdrage te leveren aan de men-
senrechtendialoog tussen de EU en 
China (die op 29 juni plaatsvond) 
door middel van open, professionele 
discussies tussen deskundigen - ter 
verrijking van de officiële dialoog’. 

De twee discussiethema’s van dit  
seminar waren ‘vrijheid van informatie 
en het recht op privacy’ en ‘de imple-
mentatie van economische, sociale en 
culturele rechten door nationale men-
senrechtenorganisaties’. 

Vincent Metten, ICT EU Policy Direc-
tor, gaf een presentatie met als titel 

‘Minderheden en de bescherming en 
bevordering van economische, sociale 
en culturele rechten’. De presentatie 
was gericht op de rechten van minder-
heden in Europa en in de Volksrepu-
bliek China. 

ICT benadrukte de grote zorgen die 
er zijn over het gebrek aan respect en 
over de implementatie van economi-
sche, sociale en culturele rechten, met 
name in Tibet. 

Het seminar werd bijgewoond door  
23 Chinese deelnemers.

C a m p a g N e s

Tenzin Deleg Rinpoche
Tenzin Deleg Rinpoche zit een levens-
lange straf uit in Tibet. Zijn gezond-
heid is sterk achteruitgegaan en is op 
dit moment zorgwekkend. Om deze 
reden is ICT samen met het Interna-
tional Support Group Network een  
petitie gestart waarin we bij de Chinese 
president Hu Jintao aandringen op ge-
paste medische verzorging. We hebben 
40.000 handtekeningen verzameld en 
die inmiddels aan hem aangeboden. 

Dhondup Wangchen
In maart van dit jaar hernieuwde ICT 
haar campagne rondom de vrijlating 
van filmmaker Dhondup Wangchen. 
Inmiddels zijn vele honderden handte-
keningen binnengekomen, maar meer 
handtekeningen zijn nog steeds hard 
nodig. Volgens de meest recente in-
formatie is Dhondrup Wangchen over-
geplaatst naar een andere gevangenis. 
Zijn slechte gezondheidstoestand is 
helaas niet verbeterd; onze campagne 
voor zijn vrijlating gaat dan ook onver-
minderd door.

Panchen Lama 
Op 25 april vierde Gedhun Choekyi 
Nyima zijn 21ste verjaardag. Het is 
alweer 16 jaar geleden dat hij door de 
Chinese regering werd ontvoerd, en 
nog steeds is er geen spoor van hem 
te bekennen. Ter gelegenheid van zijn 
verjaardag drong ICT samen met de 
Tibetaanse gemeenschap in Nederland 
en TSG er bij president Hu Jintao op 
aan om een onafhankelijk onderzoeks-
team toe te laten en zijn verblijfplaats 
bekend te maken. Dit in navolging van 
de aanbeveling van het VN-Kinderrech-
tencomité in 2005.

tenzin deleg rinpoche: levenSlang

dhondup wangchen: 6 jaar

Een van de speerpunten in alle ICT-campagnes is de vrijlating van politieke gevan-
genen. Sinds de protesten in het voorjaar van 2008 zitten er meer dan 600 Tibeta-
nen vast en worden honderden anderen nog vermist. Naast onze algemene lobby-
activiteiten, besteden we aan enkele vooraanstaande Tibetanen speciale aandacht 
in onze campagnes: 

Politieke gevangenen

panchen lama: 16 jaar vermiSt
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t i b e t  N i e u w s

Hulp voor slachtoffers Yushu aardbeving
De wereldwijde reacties op de aard-
beving in Yushu waren overweldi-
gend. In Nederland hebben op ICT’s 
oproep om de slachtoffers te steunen 
952 mensen gereageerd die in totaal 
e 24.000 hebben geschonken.

Er is nog steeds dringend behoefte 
aan basisvoorzieningen, zoals water,  

voedsel en onderdak. Als gevolg 
van de aardbeving zijn 2.698 men-
sen overleden, worden 270 mensen 
vermist. Naar schatting zijn 15.000  
huizen verwoest en leven 100.000 
mensen zonder dak boven hun hoofd. 

ICT heeft besloten de bijdrage zorg-
vuldig te verdelen onder een aantal 

hulporganisaties die jarenlange erva-
ring hebben in het getroffen gebied. 
Het geld wordt besteed aan gezond-
heid en aan de opvang van wezen en 
ouderen.

Tijdens de 14e zitting van de VN-
Mensenrechtenraad in juni 2010 is ook 
aandacht besteed aan de mensenrech-
tensituatie in Tibet.  

ICT-medewerker Leslie Butterfield legde 
drie verschillende verklaringen af over 
schending van mensenrechten in Tibet. 
Zij betwistte de beoordeling van de huidi-
ge mensenrechtensituatie in Tibet van de 
Chinese regering. In haar verklaring riep 

zij de Chinese regering op om Tibetanen 
te laten deelnemen aan de wederop-
bouw van Yushu, een verklaring af te 
geven over de verblijfplaats en het wel-
zijn van de 11de Panchen Lama, Gedhun 
Choekyi Nyima, en om mee te werken 
aan een onafhankelijk onderzoek naar 
Chinese censuur van Tibetaanse intellec-
tuelen. Andere regeringen, waaronder de 
Europese Unie en de Verenigde Staten, 
veroordeelden de mensenrechtenschen-
dingen van de Chinese regering in Tibet. 

Verder presenteerde ICT haar nieuwe rap-
port ‘A Raging Storm’ aan leden van de 
VN, Speciale Rapporteurs en internatio-
nale delegaties. De Speciale Rapporteur 
op het gebied van de bevordering en be-
scherming van het recht op vrijheid van 
meningsuiting zegde toe om te praten 
met de Chinese regering over de gevallen  
die in het rapport worden genoemd. 

p o l i t i e k

ICT en de VN

leSlie Butterfield legt verKlaring af

p o l i t i e k

Kamerleden op de bres voor Tibet

Op de vooravond van de verkie-
zingen, organiseerde ICT een bij-
eenkomst van Nederlandse politici 
samen met Penpa Tsering, voorzit-
ter van de Tibetaanse parlement in 
ballingschap. Harry van Bommel 
(SP), Mariko Peters (GroenLinks) en 

Christa Meindersma (D66) namen  
deel aan de discusie. 

Penpa Tsering pleitte voor meer 
uitwisseling tussen Nederlandse en 
Tibetaanse parlementsleden, voor 
Nederlandse ontwikkelingshulp 
aan Tibetanen, en voor een samen-
hangende steun vanuit de EU voor 
de Middenweg aanpak van de Dalai 
Lama. 

De Nederlandse deelnemers be-
nadrukten het belang van een 
vreedzame oplossing in Tibet en 
de belangrijke rol die de nieuwe 
Nederlandse regering hierin dient 
te spelen in haar betrekkingen met 
China. 

penpa tSering met  
harry van Bommel (Sp)

Wereldwijde reacties op de aardbeving  
in Yushu waren overweldigend.

De veroordeling van Sonam Tsering 
is opgelegd in het kader van de ex-
treme repressie die in gang is gezet  
na de vreedzame protesten van  
10 maart 2008. Hij is inmiddels de  
zevende Tibetaan van wie bekend is dat 
hij ter dood veroordeeld is naar aan-
leiding van deze protesten. In oktober 
2009 werden twee Tibetanen, Lobsang  
Gyaltsen en Loyak, geëxecuteerd wegens 
brandstichting. De EU en andere landen 
veroordeelden destijds deze executie. 
China is een van de weinige landen ter 
wereld die nog steeds regelmatig de 
doodstraf ten uitvoer legt. 

t i b e t  N i e u w s

Sonam tSering 

Opnieuw Tibetaan 
ter dood 

veroordeeld
In mei 2010 werd Sonam Tsering ter 
dood veroordeeld vanwege deelname 
aan de protesten in maart 2008.  
Door onder te duiken wist hij anderhalf 
jaar lang de Chinese autoriteiten te 
ontlopen. 
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C a m p a g N e s

Felicitaties aan de Dalai Lama voor zijn 75ste verjaardag
Op 6 juli 2010 vierden miljoenen mensen over de hele wereld de 75ste verjaardag van de Dalai Lama. In de afgelopen  
75 jaar heeft hij met tomeloze inzet een unieke bijdrage geleverd aan de wereldvrede. Daarnaast heeft hij op mondiaal 
niveau universele verantwoordelijkheid en mededogen onder de aandacht van de mensen weten te brengen.  
Uit dankbaarheid en respect vierde ICT zijn verjaardag met uiteenlopende feestelijke activiteiten. 

Een aantal Nederlandse prominen-
ten, onder wie Erica Terpstra, rabbijn  
Soetendorp, Ruud Lubbers en Peter 
Slager (BLØF), feliciteerde de Dalai 

Lama in een persoonlijke videobood-
schap waarin ze hun steun uitspraken 
voor een spoedige en vreedzame op-
lossing voor Tibet. Tweede Kamerle-
den Harry van Bommel (SP) en Mariko 
Peters (GroenLinks) gaven naast hun 
gelukwensen aan ook in de nieuwe 
Tweede Kamer de Tibetaanse zaak 
te zullen blijven steunen. De video-
boodschap is te zien op onze website  
www.savetibet.nl.

Meer dan 100.000 ICT-leden in Neder-
land, Duitsland en de Verenigde Staten  
deden mee aan onze oproep een ver-
jaardagswens in te sturen. Ook op de 
website van ICT lieten veel mensen 
voor de Dalai Lama een hartverwar-
mende gelukwens achter. 

Op 6 juli 2010 vierde de Tibetaanse 
gemeenschap in Nederland, ICT en 
andere Tibet-supporters de verjaardag 
van de Dalai Lama in Ruigoord. 

Ter gelegenheid van zijn verjaardag 
distribueerde ICT meer dan 60.000 
Boomerangkaarten in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht.  
Bezoekers van allerlei culturele gele-
genheden, maar ook van bioscopen 
en cafés konden de verjaardagskaart 
aan de Dalai Lama insturen. Alle ver-
jaardagswensen zijn op 6 juli 2010 
aan de Dalai Lama overhandigd. Hij 
was zeer ontroerd door het enorme 
blijk van sympathie in Nederland voor 
hem en zijn volk.

Met incidentele giften levert u een 
belangrijke bijdrage aan de Tibe-
taanse zaak. Voor hetzelfde geld 
kunt u ons echter nog beter steunen. 
Via een notariële schenkingsakte 
kunt u namelijk een bijna dubbel zo 
groot bedrag schenken zonder dat u 
meer betaalt; zo’n schenking is  
volledig aftrekbaar van de belasting.

Een periodieke schenkingsakte is een  
geweldige steun, omdat daarmee lang-
durige campagnes beter gepland kun-
nen worden. Acties voor het Tibe-
taanse volk en zijn cultuur worden 
daarmee effectiever en doelmatiger.

Met de schenkingsakte zegt u ons 
jaarlijks een vast bedrag toe. Dat 
bedrag bepaalt u uiteraard zelf. De 
schenking wordt via de notaris vast-
gelegd en geldt voor ten minste vijf 
aaneengesloten jaren. ICT bespaart 
met deze procedure veel kosten,  
zodat we u de akte kunnen aanbie-
den zonder kosten voor de schenker 
te laten opmaken.

Bent u geïnteresseerd? Bel dan Mem-
bership coordinator, Tom Zwollo op 
020 - 330 8265. Wij sturen u graag 
aanvullende informatie toe.

o r g a N i s a t i e

Voor hetzelfde geld dubbele steun

wapperende geBedSvlaggetjeS Bij nam tSo meer in tiBet

dalai lama werd 75 jaar, 6 juli 2010

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 orga nisaties. 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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