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De 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. 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.
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ICT is bijzonder enthousiast dat 
Christa Meindersma ons team 
komt versterken als directeur 
advocacy, communication en 
fondsenwerving. 
 
Christa is internationaal jurist. 

Zij werkte ondermeer als onderhan-
delaar en politiek adviseur voor de
Verenigde Naties, adjunct-directeur 
van het Den Haag Centrum voor 
Strategische Studies en directeur van 
het Prins Claus Fonds.

In de jaren ’80 heeft Christa in Tibet 
gewoond en gewerkt, als tolk voor 
het Rode Kruis. 

Zij heeft zich gedurende haar vol-
wassen leven nauw met Tibet en de 
Tibetanen verbonden gevoeld. 

“Ik kijk er enorm naar uit om mij in 
deze functie in te kunnen zetten 
voor het versterken van de stem 
van Tibetanen in Tibet en voor het 
betrekken van meer mensen bij 
Tibet,” zegt Christa.

Op 10 maart, de 60ste herdenking van de 
Tibetaanse volksopstand, lieten meer dan 200 
Nederlanders de Tibetaanse vlag wapperen uit 
solidariteit met het Tibetaanse volk. 

ICT hield een wedstrijd voor de mooiste ingezonden foto 
met de wapperende Tibet-vlag. Sjon uit Zuiderwijk kwam 
als winnaar uit de bus en ontving Het boek van vreugde 
van de Dalai Lama en Desmond Tutu.
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SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL
Al eens aan een periodieke schenking gedacht? Het is makkelijk en voordeling, want uw gift is
aftrekbaar voor de belasting. 

Met een periodieke schenking draagt u voor langere tijd bij aan ICT’s werk voor Tibet. En u kunt een groot deel 
van uw bijdrage terugontvangen via de belasting. U kunt uw huidige steun aan ICT makkelijk omzetten in een 
periodieke schenking. Op https://secure.savetibet.nl/periodiek-schenken/ leest u hoe dit precies werkt en kunt u 
het meteen online regelen. Of neem contact op met Peter Sonderman via e-mail: peter.sonderman@savetibet.nl 
of telefoon: 020 - 330 8265.



Tegelijkertijd ervaart het Tibetaans 
plateau de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering. De temperatuur 
op het plateau stijgt twee keer zo snel 
als wereldwijd. 

Hierdoor smelten de gletsjers, stijgt 
het waterpeil in rivieren en vermindert 
de biodiversiteit. Het klimaatpanel van 
de Verenigde Naties voorspelt dat in 
2100 een derde van alle gletsjers in 
de Himalaya verdwenen zal zijn.

China ziet op korte termijn vooral de 
voordelen van verhoogde afvloeiing 
uit Tibet. Om zijn watervoorziening 
veilig te stellen, maakt China onder 
het mom van goed ecologisch beheer 
internationaal goede sier door hon-
derdduizenden vierkante kilometers 
grasland als nationale parken te be-
stempelen. Intussen worden Tibe-

taanse nomaden, van oudsher de 
hoeders van Tibets fragiele ecosys-
teem, verdreven naar troosteloze
betonnen woonblokken, in plaats van 
hun waardevolle kennis in te zetten 

voor klimaatadaptatie en conservatie.
ICT pleit voor onafhankelijk onderzoek 
naar de effecten van klimaatverande-
ring op het Tibetaans plateau en 
adaptatiestrategieën waarin de rech-
ten en kennis van Tibetanen geres-
pecteerd worden. 

Als een van de 50 deelnemende or-
ganisaties liep ICT samen met Tibeta-
nen en supporters tijdens de klimaat-
mars op 10 maart mee door de straten 
van Amsterdam om bij het publiek 
aandacht te vragen over het desas-
treuze Chinese milieubeleid in Tibet.

Met vriendelijke groet, 

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Beste Tibet vrienden,

Terwijl ik dit schrijf, treft ons Tibet-actieteam de nodige 
voorbereidingen om samen met andere Nederlanders
op 5 mei Bevrijdingsdag te vieren en aandacht te vragen 
voor vrijheid in Tibet. Voor Tibetanen in Tibet lijkt bevrij-
ding nog ver weg. Al meer dan 70 jaar houdt China mijn 
land in een ijzeren greep, net als nazi-Duitsland ons land 
bijna 75 jaar geleden.

Al die tijd hebben talloze Tibetaanse politieke gevange-
nen in de frontlinie gestaan voor het behoud van hun
cultuur en eigen manier van leven. Hoewel de hele
Tibetaanse bevolking immens geleden heeft onder de 
Chinese bezetting, is met name deze groep mensen het 
doelwit geweest van de Chinese agressie tegen afwij-
kende meningen en kritiek. Deze Tibetaanse helden 
hebben grote offers gebracht en soms letterlijk hun leven 
gegeven voor hun vaderland, opdat andere Tibetanen in 
vrijheid en zonder angst en vervolging kunnen leven.

Afgelopen maand had ik in Zwitserland een inspirerende 
ontmoeting met Dhondup Wangchen, Golog Jigme en 
Phuntsok Nyidon. Deze bekende politieke gevangenen 
hebben lange tijd onder erbarmelijke omstandigheden in 
Chinese gevangenissen gezeten. In plaats van verbitte-
ring en haat trof ik veerkracht en bezieling aan. Strijdbaar-
der dan ooit hebben ze hun onverzettelijke geloof in een 
rechtvaardige wereld niet verloren en blijven ze ervan 
overtuigd dat Tibet daar deel van uit zal maken.

Doel van onze bespreking was het Lodi Gyari Tibetan 
Empowerment Program, een nieuw programma van ICT 
ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden grondleg-
ger van ICT, die er een groot voorstander van was dat
Tibetanen zelf actief het voortouw nemen bij het zoeken 
naar een vreedzame oplossing voor Tibet. Een onderdeel 
van dit programma is politieke gevangenen een platform 
te bieden en vaardigheden bij te brengen om hun poli-
tieke aspiraties bij Tibet voort te zetten.

Het geeft me een intens gevoel van vreugde dat ICT zich 
voor deze bijzondere mensen gaat inzetten en dat zijzelf 
ook zeer enthousiast zijn om met ons samen te werken. 

Met jullie steun weet ik zeker dat we dit tot een groot 
succes gaan maken.
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ZELFVERBRANDINGEN

DHONDUP WANGCHEN
GEHULDIGD

TIBET NIEUWS TIBET NIEUWS

Sinds 2009 is het aantal zelfverbrandingen
opgelopen tot 155. 

4 NOVEMBER 2018 
Dorbe, 23 jaar, heeft zichzelf in brand gestoken in
Ngaba, terwijl hij zei: “Lang leve de Dalai Lama! 
Mogen wij spoedig zijn gouden verschijning aanschou-
wen!” Volgens twee Kirti monniken in ballingschap, kwam 
Dorbe uit Jakorma (Xiakunma in het Chinees), een dorp in 
de landelijke buurtschap Choejema (Qiujima) in Ngaba.

8 DECEMBER 2018
Een jongeman genaamd Drugkho van onbekende leeftijd 
heeft zichzelf in brand gestoken in Ngaba (Aba in het 
Chinees) in de Tibetaanse regio Amdo. Het nieuws over 
de zelfverbranding circuleerde in de Tibetaanstalige
media, maar het was moeilijk om het nieuws meteen te 
bevestigen omdat de Chinese regering het uitwisselen 
van informatie heeft geblokkeerd in de regio. Het is niet 
zeker of Drugkho nog in leven is.

De voormalige Tibetaanse politieke gevangene 
Dhondup Wangchen heeft de prestigieuze
Courage Award ontvangen van de Geneva Summit 
voor Mensenrechten en Democratie! 

De filmmaker van Leaving 
fear behind, wist na zes 
jaar gevangenisstraf, in 
december 2017 uit Tibet 
te ontsnappen. Hij werd 
gehuldigd voor zijn ge-
weldloze inzet en zijn werk 
om mensen bewust te 
maken van de hachelijke 
situatie van het Tibetaanse 
volk. In zijn dankwoord zei 
Dhondup Wangchen: ‘De 
moed die u gisteren hebt 
getoond, heeft mijn van-
daag veranderd, en door 
de moed die we vandaag 

tonen, zullen we de toe-
komst van Tibetanen in 
Tibet veranderen.’

Het Tibetaans plateau is van groot belang voor het klimaat in de rest van
de wereld. Het plateau is de bron van elf grote rivieren en herbergt 45.000 
gletsjers. Stroomafwaarts in Azië zijn meer dan een miljard mensen afhanke-
lijk van water uit Tibet. 

Afgelopen maart keurde de 
VN-Mensenrechtenraad in Genève 
het eindrapport goed van China’s 
derde Universal Periodic Review 
(UPR), die plaatsvond op
6 november 2018.

In de UPR stonden ruim 350 aan-
bevelingen, waaronder oproepen tot 
respecteren van de rechten van
Tibetanen en Oeigoeren en de vrijla-
ting van vastzittende mensen-
rechtenverdedigers.

Tamelijk cynisch stelde China dat 
veel van deze aanbevelingen ‘al
geïmplementeerd’ waren en 
negeerde hiermee de ernstige
mensenrechtenschending in Tibet 
volledig. De Chinese delegatie wees 
alle beschuldigingen van de hand en 

blokkeerde Tibetaanse deelnemers 
om vrijelijk deel te nemen aan de 
UPR-sessie. In plaats daarvan zet 
China ‘eigen’ niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) in om het 
Chinese mensenrechtenbeleid op te 

hemelen. Toch zag ICT kans om via 
een andere ngo de grimmige reali-
teit van de mensenrechten in Tibet 
onder de aandacht te brengen. 

Het gedrag van China toont aan dat 
het land nog steeds niet van plan is 
het VN-mensenrechtenconvenant na 
te leven.

KLIMAATVERANDERING IN TIBET 

Chinese delegatie bij de VN-mensenrechtenraad in Genève, maart 2019

‘MET JULLIE STEUN WEET IK ZEKER 
DAT WE DIT TOT EEN GROOT SUCCES 
GAAN MAKEN.’

ICT Actieteam tijdens klimaatmars, Amsterdam 10 maart 2019

POLITIEK

CHINA NEGEERT AANBEVELINGEN VN

Dorbe Drugkho

Dhondup met onderscheiding

TIBET NIEUWS
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Daarom was 10 maart dit jaar een 
gelegenheid om zowel stil te staan bij 
de historische gebeurtenissen in Tibet 
en het lot van Tibetanen onder
Chinese bezetting als terug te kijken 
op de opmerkelijke wederopbouw in 
ballingschap, waar Tibetanen met 
recht trots op kunnen zijn. 

Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook vra-
gen over de toekomst: hoe kan een 
vreedzame oplossing voor de kwestie 
Tibet worden bereikt, hoe kan het 
doel van de ‘middenwegbenadering’, 
namelijk werkelijke autonomie van 
Tibet binnen de Volksrepubliek China, 
worden gerealiseerd? Maar ook: hoe 
kunnen we vanuit Europa bijdragen 
aan een positieve oplossing?

Naar bekend liet de Chinese leiding 
onder Mao Zedong al gauw na de 

communistische machtsgreep in 1949 
het oog vallen op het onafhankelijke 
Tibet. In 1950 begon het Chinese 
leger met de verovering van het oos-
telijke deel van Tibet, en kort daarop 
overheerste het feitelijk het gehele 
Tibetaanse grondgebied. 

In 1951 moesten de Tibetanen onder 
druk het zogenoemde 17 puntenak-
koord met de Volksrepubliek tekenen, 
dat hun binnenlandse autonomie en 
vrijheid van godsdienst moest garan-
deren, terwijl de vertegenwoordiging 
van het buitenlandbeleid van Tibet 
aan Beijing werd overgedragen. 

Al snel werd duidelijk dat de garanties 
van het Chinese leiderschap niets 
waard waren. Het verzet tegen 
gedwongen collectivisatie werd door 
Chinese troepen bruut onderdrukt, 

kloosters werden vernietigd en Tibeta-
nen die protesteerden, moesten dat 
met de dood bekopen.

IN 1959 KOMT HET TOT EEN 
VOLKSOPSTAND TEGEN DE
CHINEZE BEZETTERS

In het voorjaar van 1959 komt het
uiteindelijk tot een nationale volksop-
stand tegen de Chinese overheersing. 
Deze wordt bloedig neergeslagen, 
tienduizenden Tibetanen komen om, 
de Dalai Lama moet naar India vluch-
ten en meer dan 80 duizend Tibeta-
nen volgen hem in ballingschap. 

Voor de in Tibet achtergeblevenen 
verslechtert de situatie nog verder. 
Tijdens de jaren van Mao’s ‘Grote 
Sprong Voorwaarts’ sterven tiendui-
zenden Tibetanen de hongerdood en 
neemt de onderdrukking verder toe. 

Bijzonder hard wordt Tibet geraakt 
tijdens de tien jaar durende Culturele 
Revolutie. Talloze kloosters en tem-

pels worden letterlijk met de grond 
gelijkgemaakt, culturele eigendom-
men van onschatbare waarde worden 
vernietigd of geroofd, en mensen en 
hele families wordt onbeschrijfelijk 
leed aangedaan.

Alleen tijdens de zogenaamde hervor-
mingen onder Deng Xiaoping in de 
jaren 80 is de situatie in Tibet wat 
draaglijker. Een deel van de ver-
woeste kloosters kan worden her-
bouwd, ontheiligde tempels kunnen 
weer in gebruik worden genomen. Het 
land blijft echter stevig in de greep 
van Chinese Communistische Partij. 
Deze investeert zwaar in de uitbrei-
ding van infrastructuur. In serie 
geschakelde waterkrachtcentrales 
reguleren de wilde rivieren in Tibet, 
de aangelegde wegen en spoorwe-
gen brengen Chinese kolonisten en 
Chinese troepen het land in en maken 
een systematische plundering van 
Tibets grondstoffen mogelijk.

In de aanloop naar de Olympische 
Spelen van 2008 wordt bijna heel 
Tibet overspoeld door een golf van 
protesten tegen het Chinese wanbe-
leid. Peking reageert met harde hand. 
Duizenden worden gearresteerd of 
‘verdwijnen’, foltering is aan de orde 
van de dag en geweldloze protesten 
worden bestraft met lange gevange-
nisstraffen. Een in 2002 geopend dia-
loogproces met vertegenwoordigers 
van de Dalai Lama wordt in 2010
zonder resultaat afgebroken.

Het afgelopen decennium vindt in 
Tibet een groot aantal zelfverbrandin-
gen plaats uit wanhoop en protest 
tegen de Chinese onderdrukking en 

systematische vernietiging van de 
Tibetaanse cultuur en identiteit. Inmid-
dels hebben meer dan 150 Tibetanen 
van alle leeftijden en uit alle lagen van 
de bevolking zichzelf in brand gesto-
ken, de meesten van hen zijn aan hun 
verwondingen bezweken.

Onder Xi Jinping verergert de onder-
drukking alleen maar. De Chinese 
overheersing in Tibet wordt geken-
merkt door extreme vormen van con-
trole en toezicht en ernstige schendin-
gen van de mensenrechten. Actuele 
voorbeelden hiervan zijn: Shonu 
Palden en Tashi Wangchuk, die omdat 
ze opkwamen voor hun Tibetaanse 
rechten veroordeeld zijn tot jaren-
lange gevangenisstraffen, en de 
verregaande verwoesting van het 
boeddhistische studiecentrum Larung 
Gar door de Chinese autoriteiten.
In ballingschap slaat de ontwikkeling 
echter een geheel andere weg in. 

Onder leiding van de Dalai Lama komt 
een levendige gemeenschap op gang, 
met name in India. In Tibetaanse scho-
len krijgt de jongere generatie een 
uitgebreide opleiding, die de eisen 
van moderne samenlevingen verenigt 
met het behoud van het Tibetaanse 
erfgoed. Met de ‘Central Tibetan 
Administration’ (CTA) wordt een 
Tibetaanse regering in ballingschap 
gevestigd in Dharamsala, waaraan de 
Dalai Lama in 2011 ook het politieke 
leiderschap overdraagt. 

Vanaf dat moment is de Dalai Lama 
alleen nog de geestelijk leider van de 
Tibetanen en worden Tibetanen gere-
geerd door een democratisch geko-
zen parlement en president.

10 maart 1959 is een bijzonder dramatische datum in de Tibetaanse geschie-
denis. Het begin van de Tibetaanse volksopstand was eveneens het startschot 
voor de vlucht van de Dalai Lama, samen met tienduizenden Tibetanen, en 
voor de wederopbouw van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. 
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Dalai Lama met Richard Gere in Ahoy Rotterdam, September 2019

De Dalai Lama (3.v.r.) tijdens zijn vlucht naar India in maart 1959

COLUMN

VRIJE TOEGANG
TOT TIBET 
Nederland moet zich in Europa 
sterk maken voor onbelem-
merde toegang tot Tibet. De 
VS heeft in 2008 de Recipro-
cal Access to Tibet Act aange-
nomen. De wet beoogt Ameri-
kaanse diplomaten, journalis-
ten en burgers toegang tot 
Tibet te verschaffen op gelijke 
voet met de toegang die Chi-
nezen tot Amerika hebben. 

Wederkerigheid moet onder-
deel uitmaken van de nieuwe 
Nederlandse China-strategie. 
Chinese organisaties, officiële 
delegaties en bedrijven kun-
nen zich in Nederland vrijelijk 
bewegen. China misbruikt 
deze vrijheid. De AIVD waar-
schuwt al jaren voor spionage 
en de Tweede Kamer wil na 
het spionageschandaal met 
ASML geen 5G met Huawei. 
Ook voert China via universi-
teiten en diplomaten een waar 
propaganda-offensief om de 
publieke en politieke opinie 
over Tibet te beïnvloeden.

Omgekeerd geldt dit niet. Ti-
bet zit sinds 2008 potdicht. 
Buitenlandse journalisten, di-
plomaten, vertegenwoordigers 
van de VN krijgen nagenoeg 
geen toestemming naar Tibet 
te reizen. De Foreign Corres-
pondents Club in Beijing waar-
schuwt dat hierdoor onafhan-
kelijke nieuwsgaring onmoge-
lijk wordt.

Wederkerigheid moet het uit-
gangspunt zijn in de relatie 
van Europese landen met 
China. Niet alleen als het gaat 
om handelsrelaties maar juist 
als het gaat om toegang tot
Tibet en bewegings- en 
persvrijheid.

Christa Meindersma, 
directeur advocacy,
communicatie en financiën
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Ter gelegenheid van de 60ste herdenkingsdag van de Tibetaanse nationale opstand kwamen op 10 maart 
ongeveer 3.500 Tibetanen en Tibet-aanhangers uit heel Europa bijeen in Brussel voor de 4de Europese 
Solidariteitsmars voor Tibet.

Wereldwijd markeerden Tibetanen en supporters op 25 april de 30ste verjaardag van de Panchen Lama en 
stonden stil bij zijn al 24 jaar durende gedwongen verdwijning. 

In Nederland organiseerde ICT een demonstratie bij de Chinese ambassade in Den Haag en bood een petitie aan 
gericht aan Xi Jinping, waarin ICT aandrong op zijn onmiddellijke vrijlating. Om politieke redenen ontvoerden de 
Chinese autoriteiten in 1996 de destijds 6-jarige door de Dalai Lama erkende Panchen Lama en sindsdien weigeren 
ze informatie te verstrekken over zijn verblijfplaats, ondanks herhaalde verzoeken van de VN. Het NOS Journaal 
besteedde uitgebreid aandacht aan de actie bij de ambassade.

CAMPAGNE

4DE EUROPESE SOLIDARITEITSMARS VOOR TIBET 

CAMPAGNE

LANDELIJKE AANDACHT VOOR PANCHEN LAMA-ACTIE 

Op hun tocht door de straten van de 
Europese hoofdstad trotseerden de 
deelnemers weer en wind om aan-
dacht te vragen voor de afgrijselijke 
mensenrechtensituatie in Tibet.

Na de mars verzamelden de deel-
nemers zich op de Kunstberg voor 
een uitgebreid programma met toe-
spraken van onder meer de minister 
van Binnenlandse Zaken van de 

Tibetaanse regering in ballingschap. 
Een aantal Europese parlementsleden, 
onder wie de Britse Molly Scott Cato 
en de Franse senator Jacqueline
Eustache-Brinio, drukten hun steun
uit voor het Tibetaanse volk. 

Dhondup Wangchen, een voormalig 
politieke gevangene, onderstreepte 
het belang van de internationale 
steun, die niet alleen heeft bijgedra-

gen aan zijn eigen vrijlating, maar ook 
zorgt voor een betere behandeling 
van andere Tibetaanse politieke 
gevangenen in Tibet. 

Naast andere optredens maakten 
met name de aangrijpende liederen 
van de Drapchi Singing Nuns, die ze 
samen zongen in de beruchte 
Drapchi-gevangenis in Lhasa.

Europese Solidariteitsmars voor Tibet in Brussels, 10 maart 2019

In een op 18 april aangenomen resolutie heeft het 
Europees Parlement de Chinese autoriteiten opgeroepen 
‘de taalkundige, culturele, godsdienstige en andere 
fundamentele vrijheden van Tibetanen te respecteren’.  

Voorafgaand had ICT in een briefing zijn bezorgdheid over 
de mensenrechtensituatie in Tibet aan de EU kenbaar
gemaakt. Mede hierdoor bracht de EU de situatie van 
vastzittende mensenrechtenverdedigers naar voren. De 
antwoorden van de Chinese delegatie aan de EU en haar 
weigering om in discussie te gaan met mensenrechtenorga-
nisaties, stelden diep teleur.

Op 9 april, tijdens de 21ste EU-China-top, organiseerde ICT 
samen met andere niet-gouvernementele organisaties een 

demonstratie voor het hoofdkwartier van de EU in Brussel. 
De betogers drongen er bij de EU op aan om de ernstige 
mensenrechtenkwesties aan de orde te stellen bij de
Chinese premier Li Keqiang. De ongeveer 200 deelnemers 
riepen op om de vrijheid van godsdienst van Tibetanen te 
respecteren en de ‘politieke heropvoedingskampen’ in 
Xinjiang te sluiten.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk verzekerde 
dat hij de mensenrechten en een aantal individuele geval-
len bij Li had aangekaart. Het algemene en weinig
concrete resultaat maakt de vraag acuut in welke mate
de EU mensenrechten wil laten meewegen in haar
economische betrekkingen.

POLITIEK

EUROPEES PARLEMENT
BEKRITISEERT CHINA   

Begin april hielden de EU en China hun jaarlijkse
mensenrechtendialoog in Brussel. 

Voorafgaand had ICT in een briefing zijn bezorgdheid 
over de mensenrechtensituatie in Tibet aan de EU kenbaar
gemaakt. Mede hierdoor bracht de EU de situatie van vast-
zittende mensenrechtenverdedigers naar voren. De ant-
woorden van de Chinese delegatie aan de EU en haar
weigering om in discussie te gaan met mensenrechtenorga-
nisaties, stelden diep teleur.

Op 9 april, tijdens de 21ste EU-China-top, organiseerde ICT 
samen met andere niet-gouvernementele organisaties een 
demonstratie voor het hoofdkwartier van de EU in Brussel. 
De betogers drongen er bij de EU op aan om de ernstige 
mensenrechtenkwesties aan de orde te stellen bij de
Chinese premier Li Keqiang. De ongeveer 200 deelnemers 
riepen op om de vrijheid van godsdienst van Tibetanen te 
respecteren en de ‘politieke heropvoedingskampen’ in
Xinjiang te sluiten.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk verzekerde 
dat hij de mensenrechten en een aantal individuele geval-
len bij Li had aangekaart. Het algemene en weinig concrete 
resultaat maakt de vraag acuut in welke mate de EU
mensenrechten wil laten meewegen in haar economische 
betrekkingen.

POLITIEK

MENSENRECHTENDIALOOG 
EN TOP   

Jean-Claude Juncker, Li Keqiang en Donald Tusk tijdens EU-China summit

WILT U ALS EERST OP DE HOOGTE ZIJN 
VAN NIEUWS UIT TIBET, MELD U DAN 
AAN OP SAVETIBET.NL/NIEUWSBRIEFICT Panchen Lama actie in NOS Journaal, 25 april 2019


