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ZET TIBET TERUG 
OP DE KAART!



Met vriendelijke groet, 

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Beste Tibet vrienden,

Om de veranderende positie van China in de wereld een 
plaats te geven, presenteerde de Nederlandse regering 
afgelopen mei haar Chinabeleid voor de komende jaren. 
Verbijsterend genoeg ontbreekt Tibet volledig in de 
beleidsnotitie over China.

Tibetanen is altijd voorgehouden dat China als vanzelf 
zou transformeren tot een open en moderne samenle-
ving. Geduld en stille diplomatie zouden de sleutelwoor-
den zijn. Nu China zich openlijk afkeert van ‘verdorven 
westerse waarden als democratie en vrije meningsuiting’, 
lijkt herbezinning geboden.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 9 sep-
tember was ik in de gelegenheid mijn verontrusting hier-
over kenbaar te maken aan onze volksvertegenwoordi-
gers en te wijzen op de desastreuze gevolgen van zwij-
gen over mensenrechten in Tibet.

Zo kon partijsecretaris Chen Quanguo van 2011 tot 2016 
ongestoord een controlesysteem van talloze beveiligings-
camera’s en politieposten opzetten in Tibet. In een land 
waar voor de bezetting van 1950 geen Chinezen waren, 
wordt nu iedere Tibetaan dag en nacht door China in de 
gaten gehouden. Niet verwonderlijk dat dezelfde Chen 
Quanguo nu gesterkt door het westerse zwijgen dit 
schrikbewind gewoon voortzet met de bouw van grote 
heropvoedingskampen in buurland Xinjiang.

Onder het mom van staatsveiligheid en sociale stabiliteit 
probeert China de Tibetaanse identiteit systematisch uit 
te wissen. Wat rest is Tibet als strikt gecontroleerde 
Disneyland-achtige attractie voor de miljoenen Chinese 
toeristen, met Tibetanen in de rol van figurant.

Nu wist de Nederlandse regering ook Tibet uit haar 
beleid. Volgens de beleidsnotitie over China zijn mensen-
rechten blijkbaar geen universele rechten, maar een 
kwestie van waarden. Precies wat China wil.

Met dit zwijgen geeft Nederland een uiterst zorgwekkend 
signaal af. Ondanks de onderdrukking blijven Tibetanen 
zich vreedzaam verzetten voor een betere toekomst. 
Zelfs Chinese mensenrechtenadvocaten blijven, ondanks 
de gevaren voor henzelf en hun familie, Tibetaanse poli-
tieke gevangenen verdedigen. In Nederland herdenken 
we dit jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog en 
degenen die zijn gevallen voor onze vrijheid, 75 jaar 
geleden. Ik hoop dat onze politici in het welvarende en 
veilige Nederland inspiratie en moed zullen putten uit 
deze uitmuntende voorbeelden, voor het Nederlandse 
Chinabeleid.
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DUIZENDEN MONNIKEN  
EN NONNEN ‘POLITIEK 
HEROPGEVOED’ 

DE ROL VAN NOMADEN ALS 
HOEDERS VAN TIBETS 
FRAGIELE ECOSYSTEEM

TIBET NIEUWS

Duizenden monniken en nonnen, die eerder het bloei
ende en succesvolle Tibetaanse boeddhistische cen
trum Yachen Gar moesten verlaten, zijn na terugkeer in 
hun geboortestad door de lokale politie opgepakt om 
‘politieke heropvoeding’ te ondergaan.

Niet alleen moeten de monniken en nonnen lekenkleding 
dragen, ook moeten ze dagelijks de Dalai Lama afzweren 
en politieke propaganda uit het hoofd leren. Het is ondui-
delijk hoelang ze daar worden vastgehouden. Na hun vrij-
lating mogen ze zich niet opnieuw inschrijven bij andere 
kloosters of elders verhuizen.

Beperkingen voor Yachen Gar en het bekendere Larung 
Gar-complex maken deel uit van een ‘zich steeds ontwik-
kelend politiek beleid’, gericht op het inperken van de 
invloed en groei van deze voor het Tibetaans 
boeddhisme belangrijke centra.

In juli bracht Gabriel Lafitte, onderzoeker van biodiver
siteit in Tibet, een bezoek aan Nederland. Gabriel sprak 
onder andere met de afdeling Inclusieve Groene Groei 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Gabriel presenteert China zich als voorloper van 
‘ecologische beschaving’. Dat doet China door onder het 
mom van natuurbeheer en armoedebestrijding nationale 
parken op te richten, waarmee ze Tibetaanse nomaden 
verdrijven. Door de rivieren In deze parken aan te duiden 
als economisch en de rivierbanken als ecologisch, pro-
beert China de waterbronnen in Tibet veilig te stellen. 
Een aantal nomaden wordt als 
park rangers te werk gesteld, 
maar de andere nomaden 
raken hun dieren, landrechten 
en daarmee hun middelen van 
bestaan kwijt. 

Gabriel wees erop dat in 
andere landen een inclusief in 
plaats van een exclusief model 
wordt toegepast, waarin de 
inheemse bevolkingen samen 
met de autoriteiten de graslan-
den beheren en conserveren. Gabriel Lafitte
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In augustus werd advocaten Liang Xiaojun en Lin Qilei de toegang ontzegd tot 
de Tibetaanse taalrechtenactivist Tashi Wangchuk. Omdat Tashi Wangchuk 
geen schuld erkende, mochten de advocaten hem niet spreken over zijn hoger
beroepszaak. 

Inmiddels zit Tashi Wangchuk drie jaar in de gevangenis vanwege het indienen 
van een petitie voor onderwijs in de Tibetaanse taal op Tibetaanse scholen. 
Tibetanen die geweldloos hun Tibetaanse identiteit en cultuur promoten,  
verdwijnen vaak voor lange tijd in de gevangenis.

Beide advocaten kregen ook te horen dat zij vanwege de gevoeligheid van de zaak hun carrière op het spel zetten. Chi-
nese mensenrechtenadvocaten nemen vaak enorme risico’s met het verdedigen van hen die de Chinese regering vreest: 
democratie-activisten, mensen die hun religie beoefenen of mensenrechtenverdedigers.

Drie keer per jaar komt in Genève de VN-Mensenrechten-
raad bijeen. Tijdens de 42ste sessie in september jl.  
voerden mensenrechtenorganisaties een actieve lobby 
naar China om de mensenrechten in Tibet te respecteren. 
Vier overheden en de EU uitten hun zorg over de situatie  
in Tibet. De EU riep China op om mensenrechten in 
Xinjiang en Tibet te respecteren. Tsjechië riep China op 
Tashi Wangchuk vrij te laten. Duitsland riep China op  
mensenrechtenverdedigers vrij te laten en onrechtmatige 
gevangenschap in Xinjiang en Tibet te beëindigen.  
Frankrijk sprak bezorgdheid uit over de mensenrechten-
situatie in Xinjiang en Tibet. Zweden benadrukte dat 
Tibetanen en Oeigoeren het recht hebben op vreedzame 
vergadering. Namens de Helsinki Foundation for Human 
Rights sprak Christa Meindersma de Mensenrechtenraad 
toe. Zij riep China op de vrijheid van religie van Tibetanen 
te respecteren en de verwoesting van het Yachen 
Gar-klooster te stoppen.

3  TIBETJOURNAAL  

TIBET NIEUWS

TIBET NIEUWS

Op 9 september vond in de 
Tweede Kamer een hoorzitting 
plaats naar aanleiding van de 
Chinanotitie. Tsering Jampa was uit-
genodigd te spreken. Zij onder-
streepte dat ‘China probeert de 
Tibetanen het zwijgen op te leggen; 
Tibet uit te wissen; mij als Tibetaan 

uit te wissen. Maar ook de Neder-
landse regering wist Tibet uit haar 
Chinabeleid.’ Zij riep de Kamerle-
den op om Tibet te noemen in de 
Nederlandse Chinastrategie. ‘Een 
oplossing voor Tibet is mogelijk. 
Tibet is pas verloren als wij zwij-
gen’, aldus Tsering Jampa.

GEEN ADVOCAAT VOOR GEVANGEN 
TIBETAANSE TAALACTIVIST 

VN MENSENRECHTENRAAD  

Tsering Jampa spreekt tijdens de 

hoorzitting over beleidsnotitie China, 

9 september

Tashi Wangchuk, Tibetaanse taalactivist

42ste sessie van de VN Mensenrechtenraad in Geneve

POLITIEK

NEDERLANDSE CHINA STRATEGIE 
Op 15 mei presenteerde minister Stef Blok de Nederlandse China strategie. 
Tibet wordt in deze strategie niet genoemd. Dat is een gemiste kans, zegt 
Tsering Jampa, algemeen directeur ICT, die bij de presentatie door minis
ter Blok aanwezig was. Op vragen van ICT antwoordde een topambtenaar 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat Nederland Tibet als onder
deel van de mensenrechten aan de orde zal blijven stellen.
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Stel je eens voor. Je loopt met je kind 
’s ochtends naar school en elke stap 
wordt waargenomen door camera’s 
met gezichtsherkenningstechnologie 
en politiecontrolepunten. Op elk 
moment kun je worden gestopt en 
kan je telefoon worden gecontroleerd 
op tekenen van religieuze of culturele 
activiteit, die je onmiddellijk onder ver-
denking brengen of het gevaar van 
arrestatie opleveren. In de klas wordt 
op het schoolbord geschreven in een 
taal die niet de jouwe is, en boven het 
bord hangt een afbeelding van de lei-
ders die verantwoordelijk zijn voor de 
onderdrukking die je bijna permanent 
een knoop in je buik geeft. Op het 
werk worden gedetailleerde gegevens 
bijgehouden van elk gesprek en elke 
actie die je onderneemt, en moet je 
lange sessies van ‘educatie’ onder-
gaan. Je weet niet wie je kunt  
vertrouwen. Thuis controleert een 
buurtcomité de activiteiten van je 
huishouden en je schrikt van een 
onverwachte WeChat-boodschap, of 
een klop op de deur midden in de 
nacht. Het geeft je een gevoel dat jij 
of een van je familieleden op elk 
moment kunnen verdwijnen. 

Dit is het dagelijkse leven voor een 
Tibetaan in Tibet in een dystopische 
controlestaat die de wildste fantasieën 
overtreft. George Orwell’s boek 1984 
is geschiedenis geworden.

De Chinese Communistische Partij 
heeft haar doelstellingen in zowel 
Tibet als in Sinkiang beschreven als 
‘het doorbreken van afkomst, het ver-
breken van wortels, het verbreken van 
verbindingen en het verbreken van 
oorsprong’.

De gruwelijke realiteit van wat zich in 
Sinkiang ontvouwt, wordt steeds 
 duidelijker en levert wereldwijd nieuws 
op, aangezien meer dan een miljoen 
Oeigoeren gevangen worden gehou-
den in massale heropvoedings kampen.
Het is minder bekend dat het beleid 
van de politiestaat dat we nu in 
Xinjiang zien, in Tibet werd getest. 
Voormalig soldaat en nu politicus 
Chen Quanguo, partijleider van de 
autonome regio Tibet van 2011 tot 
2016, ontwikkelde zijn methodieken in 
Tibet voorafgaand aan zijn overplaat-
sing naar Sinkiang, waar hij nu 
dezelfde functie heeft.

Bewakingstechnologie van een van ‘s 
werelds grootste CCTV-bedrijven, Hik-
vision wordt ingezet in tienduizenden 
Tibetaanse kloosters, scholen, en 
huizen. Het doel is om Tibetaanse 
gedachten en overtuigingen opnieuw 
te ‘bedraden’, waardoor angst ontstaat 
voor niets minder dan vernietiging van 
culturele en religieuze identiteit. 
Hikvision is berucht omdat zij een sur-
veillance-systeem heeft aangeleverd 
voor de spoorlijn naar Lhasa, vooraf-
gaand aan het gebruik van surveillan-
ce-systemen in gevangenkampen in 
Sinkiang.

De massale ‘de-extremificatie’-kampen 
in Sinkiang werden onder leiding van 
Chen Quanguo in Tibet uitgepro-
beerd, toen in 2012 honderden 
Tibetanen in een zeer systematische 
operatie werden vastgehouden voor 
‘heropvoeding’, nadat ze terugge-
keerd waren van het bijwonen van 
lessen van de Dalai Lama in India.

De nieuwste fase van de digitale poli-
tiestaat omvat het gebruik van surveil-
lance en beveiligingstechnologie om 
protesten, religieuze of culturele acti-
viteiten die niet door de staat zijn 
gesanctioneerd te voorkomen, net als 
uitingen van Tibetaanse identiteit die 
niet voldoen aan de vereisten van de 
CCP. Dit soort gedragingen worden 
gekarakteriseerd als ‘reactionair’ of 
‘splittist’ (separatistisch) en dus 
‘crimineel’.

De diepste loyaliteit en privégedach-
ten van Tibetanen worden onderwor-
pen aan ‘heropvoeding’. Volgens 
Chen Quanguo: ‘Degenen die  
fantasieën hebben over de 14e Dalai 
Clique, degenen die de 14e Dalai 
Clique volgen en partijkaders die 
separatistische infiltratie en sabotage-
activiteiten ondersteunen, zullen strikt 
worden gedisciplineerd en streng 
worden gestraft in overeenstemming 
met de wet.’

TIBET NIEUWS

TIBETS ‘BEVEILIGINGSARCHITECTUUR’  

Beveiligingscamera’s van China verstopt in gebedsmolen in Lhasa, Tibet

HET IS MINDER BEKEND 
DAT HET BELEID VAN DE 
POLITIESTAAT DAT WE 
NU IN XINJIANG ZIEN, IN 
TIBET WERD GETEST. 
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De obsessieve mantra in officieel 
jargon van het waarborgen van ‘stabi-
liteit’ betekent niet alleen de volledige 
naleving van partijdictaten en het ver-
pletteren van alle afwijkende menin-
gen, maar ook de oprichting van een 
samenleving waarin afwijkende 
meningen of ideeën die niet overeen-
stemmen met die van de Chinese 
overheid niet eens meer gedacht 
worden.

In overeenstemming met instructies 
op het hoogste niveau om het Tibe-
taanse boeddhisme te ‘verchine-

zen’(‘sinificatie’), zijn onder Chen 
Quanguo duizenden partijkaders aan-
gewezen om permanent in kloosters 
te leven, en worden Tibetaanse mon-
niken en nonnen die verdacht worden 
van loyaliteit aan de Dalai Lama, hard 
gestraft. Er is ook een verscherpte 
controle op reïncarnatie, zoals blijkt uit 
een database van 2016 met lama’s die 
mogen reïncarneren met toestemming 
van de overheid.

De veiligheidsarchitectuur in Tibet ver-
tegenwoordigt een verbluffend staal-
tje van politieke macht en indringing 

in het leven van gewone Tibetanen. 
Tibetanen worden geconfronteerd 
met de grootste bedreiging in de 
geschiedenis van hun oude 
beschaving.

TIBETAANSE MONNIKEN 
EN NONNEN DIE 
VERDACHT WORDEN 
VAN LOYALITEIT AAN DE 
DALAI LAMA WORDEN 
HARD GESTRAFT

CAMPAGNE

OPROEP AAN DE NEDERLANDSE REGERING:  
ZET TIBET TERUG OP DE KAART 
In reactie op de ChinaNotitie is ICT een campagne gestart om Tibet weer op de politieke agenda te krijgen.  
De campagne werd op 6 juli, de 84ste verjaardag van de Dalai Lama, gelanceerd met een open brief van  
32 prominente Nederlanders in de Volkskrant en NRC.

Daarna verzamelde ICT’s Tibet Actie Team, ondersteund door lokale vrijwilligers, in Groningen, Nijmegen, Utrecht 
en Rotterdam handtekeningen voor een brief die buitenlandwoordvoerders van politieke partijen oproept Tibet 
weer op de kaart te zetten. Inmiddels hebben meer dan 7000 Nederlanders hun partijleden aangespoord de  
mensenrechtensituatie in Tibet op de politieke agenda te zetten.

Tibetanen en Tibet-supporters voor de Tweede Kamer bij de hoorzitting over beleidsnotitie China, 9 september
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Op 6 juli werd wereldwijd de 84ste verjaardag van de Dalai 
Lama gevierd. In Nederland organiseerde ICT op de Dam 
in Amsterdam een culturele viering met Erica Terpstra, 
Harry van Bommel, optredens en een solidariteitsactie. 
Harry van Bommel spoorde de aanwezigen aan om hun 
Kamerleden op te roepen om Tibet op de politieke agenda 
te houden. Erica Terpstra en Harry van Bommel sneden de 
verjaardagstaart aan, waarna de honderden aanwezige 
Tibetanen en supporters gezamenlijk een Gorshay (een 
Tibetaanse kringdans) uitvoerden en een Sang-sol (een 
ceremoniële afsluiting om negatieve obstakels te 
verwijderen).

De EU heeft haar nieuwe leiders gekozen; de Belgische premier Charles Michel tot voorzitter van de Europese 
Raad en de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen als leider van de Europese Commissie. Voor ICT het 
meest interessant is Josep Borrell Fontelles, een Spaanse diplomaat, die de nieuwe hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid wordt. Hij reisde naar Tibet in 2006 toen hij voorzitter was 
van het Europees Parlement.

Op 26 juni heeft de Tibet Interest Group (TIG) van het Europees Parlement zijn laatste vergadering gehouden, in 
aanwezigheid van en aantal nieuw gekozen leden van het Europees Parlement. Voor ICT is het opnieuw vestigen 
van de TIG van cruciaal belang; de groep is essentieel om Tibet op de agenda van de EU te houden. 
De EU heeft de afgelopen maanden een kritischer standpunt ingenomen tegenover China, vooral over de bescher-
ming van haar economische belangen, en de Europese Commissie bestempelde China als ‘systemische rivaal’. ICT 
zet zich ervoor in dat deze houding door het nieuwe EU-leiderschap wordt bestendigd en wordt uitgebreid met een 
nadruk op de verdediging van mensenrechten – ook in Tibet – tegenover een steeds assertiever China.

CAMPAGNE

84STE VERJAARDAG DALAI LAMA OP DE DAM, AMSTERDAM

Eind juli werd de 37jarige monnik Lobsang Thapke uit het Kirtiklooster in Ngaba veroordeeld tot vier jaar gevangenis
straf. Details over zijn verblijfplaats of de aanklacht ontbreken. In hetzelfde klooster werd een jaar eerder Lobsang 
Dorje in zijn kamer opgepakt en eind 2017 onderging de 32jarige Thubpa uit het Trotsikklooster in Ngaba hetzelfde lot. 
Van geen van deze monniken is sindsdien iets vernomen. 

Sinds de bruut onderdrukte protesten 
van 2008 staat het Kirtiklooster cen-
traal in de strijd tegen de steeds 
verdergaande Chinese religieuze 
onderdrukking.

Na zelfverbrandingen zetten Tibeta-
nen in Ngaba een nieuwe vorm van 
vreedzaam protest in: solo-protesten, 
waarbij demonstranten vaak een 
afbeelding van de Dalai Lama meedra-
gen en roepen om zijn terugkeer.

TIBET NIEUWS

DRIE MONNIKEN VERDWIJNEN IN OOST-TIBET 

TIBET NIEUWS

TIBET EN DE EU NA DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2019  

Drie vermiste monniken, v.l.n.r.: Thubpa, Lobsang Thapke en Lobsang Dorje

Viering van de 84ste verjaardag van de Dalai Lama, met Erica Terpstra, 

op de Dam
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ICT heeft zich ten doel gesteld om met de inzet van jonge 
actieve Tibetanen in Nederland een jongere en bredere 
doelgroep te bereiken en te betrekken bij haar acties. Als 
onderdeel van de campagne ‘Zet Tibet terug op de kaart’ 
spreken 7 jonge Tibetanen een videoboodschap in, 

gericht aan de Tweede Kamerleden, om Tibet niet te ver-
geten. Deze korte video-oproepen zijn te zien op ons 
YouTubekanaal, youtube.com/ICTEurope. Wijdverspreid 
via de sociale media hebben zij een boost gegeven aan 
de petitiecampagne.

TIBET NIEUWS

SAMENWERKING MET TIBETAANSE JONGEREN IN NEDERLAND 

Oproep Jonge Tibetanen aan Tweede Kamer

In augustus hebben wij een nieuwe 
website voor ICT Europe gelanceerd: 
www.savetibet.nl. Deze staat vol 
met informatie over de kernthema’s 
waaraan wij werken, nieuws en 
acties van binnen en buiten Tibet, en 
informatie over de verschillende 
manieren waarop u ICT Europe kunt 
steunen. Met het lanceren van onze 
nieuwe website kunt u ook de 
nieuwe webshop vinden onder het 
kopje ‘shop’. Hier vindt u T-shirts, 
linnen tassen, Tibetaanse gebeds-

vlaggen, leesboeken, armbandjes en 
nog veel meer!

Bent u op zoek naar een mooi 
cadeau met betekenis? Bijvoorbeeld 
een kinderboek voor uw kleinkind, of 
armband gemaakt door Tibetaanse 
gevangenen voor een vriend of 
vriendin? Shop for Tibet en steun ICT 
bij het behoud van de cultuur en reli-
gie, en het beschermen van de men-
senrechten en natuurlijke omgeving 
in Tibet: www.savetibet.nl/shop.

ORGANISATIE 

NIEUWE WEBSITE EN WEBSHOP ICT 

Prentenboek geschreven door de Dalai 

Lama, voor kinderen van alle leeftijden!

DONATEUR AAN HET WOORD

UW NALATENSCHAP: EEN DUURZAME GIFT VOOR ICT 
Ook na uw overlijden kunt u ons belangrijke werk blijven steunen. U wordt dan, net als mevrouw van der Giessen, 
lid van onze Mandala Society.

‘Ik ben lid van de Mandala Society en zo zorg ik dat International Campaign for Tibet ook toekomstige genera
ties Tibetanen kan helpen. Door een gedeelte van mijn nalatenschap via een legaat aan ICT te schenken, lever 
ik een duurzame bijdrage aan de toekomst van Tibet.’
— Mevrouw Van der Giessen,  
  Lid van de Mandala Society van ICT

Wilt u meer weten?  
Neem gerust contact op voor al uw vragen of een  
persoonlijk gesprek met Christa Meindersma 
christa.meindersma@savetibet.nl of bel 020 - 330 82 65. Tibetaanse monniken creëren een zandmandala
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De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor het bevorderen van mensen-
rechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk. U ontvangt deze informatie, omdat u ons al eerder 
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Sinds 1 augustus heeft ICT een nieuw teamlid:  
Inge Hoekstra is begonnen als fundraising & online  
marketing officer.

Inge is een enthousiaste marketeer uit Utrecht, met een 
passie voor het ontdekken van culturen. Zij werkte als 
global project manager en integrated marketing specia-
list, voordat zij aan de slag ging bij ICT. Daarvoor was 
Inge fondsenwerver voor VSO.

‘Ik ben ontzettend enthousiast 
om het team van ICT te onder-
steunen in de communicatie 
met alle sympathisanten, 
donateurs en steunbetuigers 
voor Tibet. De reacties die ik 
nu al binnenkrijg op onze cam-
pagnes zijn geweldig. Bedankt 
en graag tot horens via de 
post, e-mail, website of social 
media!’, zegt Inge.

ORGANISATIE

INTRODUCTIE INGE HOEKSTRA   

Inge Hoekstra,  

nieuwe medewerker ICT

Neem een kijkje in het leven van de 
Dalai Lama met ICT’s nieuwe jaar
kalender ‘Glimpses into a Life of 
Wisdom’.

De Dalai Lama is geboren in Tibet als 
14e Dalai Lama. Sinds de Chinese 

bezetting van Tibet in 1959 moest hij, 
samen met vele andere Tibetanen, 
zijn geboorteland ontvluchten. Sinds-
dien woont de Dalai Lama in Dharm-
sala, een klein stadje in Noord-India. 
Hier heeft hij zich gepassioneerd 
ingezet voor het welzijn van Tibeta-
nen wereldwijd, als leider van de 
Tibetanen in ballingschap.

De kalender toont in 12 prachtige 
zwart-wit foto’s een persoonlijk en 
verhalend inkijkje in het leven van de 
Dalai Lama. Beelden van zijn dage-
lijks leven tonen meditatie, lessen en 
gebed, maar ook foto’s van zijn fami-
lie en speelse momenten uit het 
dagelijks leven. 

Momenteel wijdt de Dalai Lama zich 
volledig aan het bevorderen van 
menselijke waardigheid en religieuze 

harmonie. De kalender is een eerbe-
toon aan de Dalai Lama en zijn 
levenswerk.

Met het aankopen van de kalender 
ondersteunt u het werk van ICT voor 
behoud van de Tibetaanse cultuur 
van compassie en wijsheid en voor 
mensenrechten, democratische vrij-
heid en zelfbeschikking voor het 
Tibetaanse volk.

Bestel nu de kalender met dona-
teurskorting via de bijgesloten 
bestelkaart, en steun Tibet.

TIBET NIEUWS

ICT’S TIBET-KALENDER 2020 

‘EVEN MORE IMPORTANT THAN THE WARMTH AND AFFECTION WE RECEIVE, IS THE 
WARMTH AND AFFECTION WE GIVE. IT IS BY GIVING WARMTH AND AFFECTION, BY 
HAVING A GENUINE SENSE OF CONCERN FOR OTHERS, IN OTHER WORDS THROUGH 
COMPASSION, THAT WE GAIN THE CONDITIONS FOR GENUINE HAPPINESS.’ 

– De Dalai Lama

Tip van het team bij ICT:  
de kalender is ook heel 
geschikt als cadeau voor  
familie en vrienden!


