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COMPASSIE IN
TIJDEN VAN CORONA

Beste vrienden van Tibet,
Nu wij ons in een lockdown bevinden en sociale contacten
tot een minimum beperkt zijn, is het een voorrecht om mij
langs deze weg toch persoonlijk tot jullie te kunnen richten.
Iedereen is op de een of andere manier getroffen door
deze crisis. Voor sommigen betekent dit alleen een tijdelijke
isolatie van familie en geliefden, anderen vechten op de
intensive care voor hun leven of zetten hun eigen leven op
het spel om anderen te helpen. Een crisis als deze toont
hoe diep we uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden zijn.
Velen van jullie hebben dan ook in de afgelopen periode
jullie zorg en medeleven geuit over het welzijn van mijn
landgenoten in het afgesloten Tibet.
In Tibet is al 70 jaar sprake van een lockdown. En al 70 jaar
wordt het Tibetaanse volk angstvallig geïsoleerd gehouden
van de rest van de wereld. In Tibet is zelfs een bezoek
aan familie in een naburig dorp aan allerlei restricties en
vergunningen onderhevig.
Juist in deze coronacrisis vormen Tibetanen als onderdrukt
en gemarginaliseerd volk een extra kwetsbare groep.
Tibetanen die berichten plaatsen over het coronavirus of
kritiek hebben op de aanpak, worden opgepakt en monddood
gemaakt. Daardoor is het moeilijk om precies vast te stellen
hoe de situatie is in Tibet met betrekking tot het coronavirus.
Het is echter wel duidelijk dat de Chinese regering ook nu
alle, in hun ogen ongewenste, berichtgeving met harde
hand onderdrukt.
Als de coronacrisis voor mij iets zonder meer duidelijk maakt,
is het fundamentele belang van mensenrechten en vrijheid
van meningsuiting. Juist in onzekere tijden geven mede
dogen en je bekommeren om het welzijn van anderen zelf
vertrouwen. Hoe meer mededogen, des te minder angst,
zegt de Dalai Lama. Op mijn eigen eenvoudige manier voel
ik de diepe waarheid die achter deze simpele woorden
schuilgaat en ik denk dat dit ook voor jullie geldt. Hoewel het
geen vaccin is, geven deze woorden wel de inspiratie om
ons ook in deze uitzonderlijke periode te blijven inzetten
voor onze medemensen.
Naast mijn innige dank voor jullie aanhoudende steun, wens
ik jullie in deze tijd kracht en een goede gezondheid toe.

Tashi Deleg,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet
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POLITIEK

TIBET BIJ
VN MENSENRECHTENRAAD
Tijdens haar openingstoespraak bij de 43ste zitting van
de Mensenrechtenraad in maart 2020, kondigde de
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle
Bachelet aan dit jaar naar China en Xinjiang te gaan.
In de toespraak die ICT hield namens de Helsinki
Foundation for Human Rights, hebben we erop aange
drongen dat zij ook Tibet bezoekt en de mensenrechten
situatie in Tibet met Chinese leiders bespreekt.
Mary Robinson was de laatste Hoge Commissaris die
Tibet 22 jaar geleden bezocht. Tijdens de bijeenkomst
van de Mensenrechtenraad spraken Nederland, Duitsland
en de EU hun zorg uit over de mensenrechtensituatie
in Tibet. ICT sprak daarbij haar bezorgdheid uit over de
versnelde assimilatie van Tibetanen als gevolg van de
nieuwe Ethnic Unity Regulations, en bepleitte het recht
van Tibetanen hun eigen taal te mogen onderwijzen
en spreken.

Christa Meindersma spreekt de deelnemers aan de 43ste zitting
van de VN Mensenrechtenraad toe.

POLITIEK

CHINA’S INVLOED
IN NEPAL
Tijdens het bezoek van Xi Jinping aan Nepal in oktober
2019 is de Boundary Management Agreement onder
tekend. Dit grensverdrag verplicht beide landen om
personen die de grens illegaal zijn overgestoken binnen
7 dagen terug te sturen. Dit betekent dat Tibetaanse
vluchtelingen in Nepal kunnen worden teruggestuurd
naar China. Dit schendt het principe van non-refoulement,
dat inhoudt dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen
worden naar landen waar zij voor hun leven moeten
vrezen. Ook schendt dit verdrag de afspraak met de
UNHCR dat Tibetaanse vluchtelingen door Nepal naar
India mogen reizen.

POLITIEK

ONTMOETING MET
NANCY PELOSI
Op 6 maart hadden medewerkers en bestuurs
leden van ICT op Capitol Hill een ontmoeting
met Nanci Pelosi, voorzitster van het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, voor
een strategiesessie over trans-Atlantische
samenwerking met betrekking tot Tibet.
Leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van ICT wereldwijd met
voorzitster Pelosi, op 6 maart 2020 in het Amerikaanse Capitool.

POLITIEK

STEUN VOOR TIBET IN
EUROPA NEEMT TOE!
Volgend op uitspraken van de Nederlandse en Belgische
regering dat het aan de Tibetaanse gemeenschap is om een
opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, heeft nu ook
staatssecretaris Niels Annen van het Duitse ministerie van
Buitenlandse Zaken gezegd dat religieuze gemeenschappen
het recht hebben om te bepalen wie hun leiders zijn.
Annen zei ook dat Duitsland de Dalai Lama erkent als hoofd van
het Tibetaans Boeddhisme. De buitenlandvertegenwoordiger van
de EU, Josep Borrell, antwoordde op vragen van Europarlemen
tariërs dat de EU in de context van de EU-China Human Rights
Dialogue, de verwachting heeft geuit dat China de opvolging van
de Dalai Lama in overeenstemming met Tibetaans Boeddhistische
normen zal respecteren. ICT vraagt ook andere Europese
regeringen naar hun standpunt over de opvolging van de
Dalai Lama, om de Europese steun te vergroten.

Bezoek aan Belgisch parlementslid Samuel Cogolati, door Tibetaanse
parlementariërs, ICT-medewerker Vincent Metten en Tibet bureau
medewerker Rigzin Genkhang.

POLITIEK

WET OVER TIBET
AANGENOMEN IN VS
Op 28 januari werd de Tibet Policy and
Support Act in het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden met overgrote meerderheid
van stemmen aangenomen.
De belangrijkste bepalingen uit de Tibet
Policy and Support Act zijn:
• De opvolging van de Dalai Lama is een
zaak van de Tibetaanse boeddhistische
gemeenschap. Chinese ambtenaren die in
de selectie interveniëren krijgen gerichte
sancties opgelegd;
• Oproep tot een onvoorwaardelijke dialoog
tussen China en de Dalai Lama;
• Inzet op regionale afspraken over water
veiligheid en samenwerking met China
om de toestand van het klimaat in Tibet
te bewaken en Tibetaanse nomaden te
betrekken bij het beheer van de graslanden;
• Toezicht op Amerikaanse bedrijven die in
Tibet werkzaam zijn, zodat de rechten van
Tibetanen gerespecteerd worden;
• China mag pas een consulaat in de VS
openen als de VS toestemming krijgen
een consulaat in Lhasa te openen.
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IMPACT VAN HET CORONAVIRUS OP TIBET
te verstevigen. Op het hoogtepunt van
de crisis in februari beweerden de
Chinese staatsmedia dat het ‘handvat
van het mes’ nu volledig in handen was
van de CCP.

China gebruikt zijn netwerk van duizenden CCP-kaders in Tibet voor controle op quarantaine
maatregelen. Deze foto van de Chinese staatsmedia toont medici in Chamdo als ‘battle-ready’
in termen van de politieke strijd tegen ‘separatisme’.

‘Losar’, het Tibetaanse Nieuwjaar, viel dit jaar tijdens de coronapandemie.
De straten van Lhasa, de historische en culturele hoofdstad van Tibet, waren
griezelig verlaten. Ook de tempels, die normaal gesproken vol zouden zijn met
Tibetanen in hun mooiste chuba’s, waren leeg. Het was voor het eerst in lange
tijd dat Tibetanen het festival vierden zonder de opdringerige camera’s van
Chinese toeristen.

Er viel echter weinig te vieren want
zelfs de meest afgelegen en moeilijk
bereikbare kloosters werden gesloten.
Religieuze festivals en gebeds
ceremonies werden geannuleerd en de
bewegingsvrijheid van de Tibetanen
werd nog verder ingeperkt. Controle
staat China activeerde zijn diep geïn
filtreerde netwerk van militaire en
partijkaders tot een ‘massamobilisatie’.
Er werd botte propagandaretoriek
bedreven door te spreken van een
‘volksoorlog’ tegen het coronavirus,
in lijn met de politieke prioriteit van de
Chinese communistische partij om de
‘stabiliteit’ te beschermen, een eufe
misme voor de onderdrukking van
afwijkende meningen en de handhaving
van de naleving van het partijbeleid.
Vanuit haar appartement in Beijing
schreef de Tibetaanse schrijfster en
dichter Tsering Woeser, die, gezien
de beperkingen waar ze normaal
gesproken al mee geconfronteerd
wordt, nu eigenlijk met een dubbele
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opsluiting te maken heeft: ‘Ik dacht dat
ik alle omstandigheden wel had mee
gemaakt, maar ik had nooit verwacht
dat ik mezelf zo lang zou opsluiten […]
Ik dacht dat Ksitgarbha’s beschrijvingen
van de hel alleen bedoeld waren om
bewuste wezens te verlichten, maar
het blijkt dat ze ook van deze tijd en
plaats waren’ (15 februari 2020, bron:
woeser.middle-way.net).
Al voor de massale internering van
Oeigoeren in Xinjiang (Oost-Turkestan),
werd Tibet als laboratorium gebruikt
voor het testen van repressieve
surveillancemaatregelen, een ‘iron gridsysteem’ van controle en versnelde
culturele assimilatie. Dankzij de corona
pandemie konden deze strategieën
nu volledig worden toegepast in
China. De Chinese regering heeft de
Tibetaanse religieuze en culturele
identiteit lange tijd als een gevaarlijk
virus behandeld en nu heeft een echt
dodelijk virus de weg geëffend voor
de controlestaat om zijn greep verder

Het Tibetaanse gebied dat het
zwaarst werd getroffen door het corona
virus, Tawu (Chinees: Daofu) in Kham
(Sichuan), werd volledig geïmmobili
seerd, met inzet van bewakings
technologie om alle contacten van
twee ‘patiënten nul’ te traceren.
Onder de dekmantel van de strijd tegen
het coronavirus werd in de kwetsbare
grensgebieden van Tibet een politieke
campagne gevoerd, waarbij de partij
haar voornemen bekendmaakte om
een ‘miljoen politieagenten naar tien
miljoen huizen’ en kloosters te sturen.
Bovendien legitimeren Chinese
functionarissen harde maatregelen
tegen onlinecommunicatie, met het
argument dat men hiermee wil voor
komen dat ‘geruchten’ over het virus
zich verspreiden. Een Tibetaanse man
werd zelfs acht dagen vastgehouden
nadat hij simpelweg had gepost:
‘Niemand in dit pure land is veilig’,
en een ander werd vastgehouden
omdat hij een bericht op WeChat had
geplaatst waarin hij lezers vroeg een
bepaald gebed uit te spreken tegen
het coronavirus.
De strijd tegen het coronavirus in
Tibet neemt af. Maar de afsluiting en
hardhandige propaganda in Tibet zijn
geïntensiveerd. Tibetaanse leerlingen
begonnen deze week hun schooldag
met lessen die hen aanspoorden om
‘van het land te houden’ (China) en
loyaal te zijn aan de Chinese
Communistische Partij.
Als de wereld uit deze crisis komt en
onherroepelijk is veranderd, zal ICT
haar inspanningen verdubbelen om
de Chinese onderdrukking in Tibet, die
door de coronamaatregelen verder is
versterkt, aan de kaak te blijven stellen.
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TASHI PHUNTSOK OVERLEDEN

REGELGEVING
WIST TIBETAANSE
IDENTITEIT UIT

De Tibetaanse monnik Tashi Phuntsok stierf op 16 maart op 60-jarige leeftijd
in Tibet na een langdurige ziekte. Zijn gezondheid was verslechterd tijdens zijn
gevangenschap en sinds zijn vrijlating uit de Yakra Phuk-gevangenis in 2003.
Wegens het verbod op het verspreiden van informatie dat de Chinese regering
heeft opgelegd aan Tibet konden zijn naasten geen details geven over de dood
van Tashi Phuntsok, behalve dat hij stierf terwijl hij voor behandeling naar het
ziekenhuis werd gebracht.
Op 17 april 2002 werd Tashi Phuntsok ten onrechte beschuldigd van samen
zwering tegen de Chinese overheid. Tashi Phuntsok opereerde sinds 1993 in de
voorhoede van het activisme en protesteerde tegen de ontbossing in zijn regio
door de Chinese regering. Na een schijnproces werd Tashi Phuntsok veroordeeld
tot zeven jaar gevangenisstraf. Er was internationale verontwaardiging over
het ontbreken van een eerlijk proces voor hem en andere Tibetanen die tot
verschillende gevangenisstraffen werden veroordeeld. Na minder dan twee jaar
gevangenisstraf werd Tashi Phuntsok vervroegd vrijgelaten, omdat de Chinese
autoriteiten vreesden dat
hij onder hun toezicht zou
sterven. Het is bekend dat
de Chinese autoriteiten
politieke gevangenen vrij
laten als zij in een kritieke
gezondheidstoestand
verkeren of binnenkort
zullen overlijden, om te
voorkomen dat zij
verantwoordelijk worden
De voormalige politieke gevangene Tashi Phuntsok is
op 60-jarige leeftijd overleden in Lithang county, Tibet.
gehouden voor hun dood.
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TIBET VREDESMARS DOOR AMSTERDAM
10 maart 1959 is een historische dag die
wereldwijd wordt herdacht door Tibetanen
en sympathisanten. Tijdens de Tibetaanse
volksopstand van 10 maart 1959 kwamen
tienduizenden Tibetanen om toen China de
vreedzame demonstraties gewelddadig neer
sloeg. De Dalai Lama en honderdduizenden
Tibetanen vluchtten vervolgens in ballingschap.

Tibetanen en Tibetsupporters
liepen op 10 maart samen
in een vredesmars door
Amsterdam.

Onlangs aangenomen voorschriften
over ‘etnische eenheid’ in Tibet
tasten de basisvrijheden van
Tibetanen verder aan en schenden
hun mensenrechten.
De nieuwe verordeningen werden op
11 januari 2020 goedgekeurd door de
derde zitting van het 11de Volkscongres
van de Autonome Regio Tibet (TAR)
om ‘modelgebieden voor nationale
eenheid en vooruitgang’ in de TAR vast
te stellen. De TAR beslaat ongeveer
de helft van Tibet, een historisch
onafhankelijk land dat China in 1959
annexeerde en nog altijd met ijzeren
vuist overheerst. De verordeningen
geven de Chinese overheid de macht
om een op China gerichte manier van
leven te handhaven en informanten
voor de Chinese Communistische
Partij te werven.
Voor het eerst wijken de voorschriften
expliciet af van het beginsel van
voorkeursbehandeling voor Tibetanen,
dat verondersteld werd te garanderen
dat Tibetanen hun cultuur en historische
manier van leven onder Chinees
bestuur konden handhaven. Hoewel
Tibetanen te maken hebben gehad
met systematische discriminatie, doen
de nieuwe voorschriften vrezen dat
Tibetanen gedwongen zullen worden
zich sneller in de Chinese cultuur te
assimileren. De internationale
gemeenschap zou er bij de Chinese
regering op moeten aandringen haar
wetten inzake etnisch beleid te herzien
en aan te passen aan de internationale
mensenrechtennormen.

Op 10 maart 2020 vond de 61ste herdenking van
de Tibetaanse volksopstand plaats en kleurden
meer dan 150 Tibetanen en supporters met
wapperende Tibetvlaggen in een vredesmars
de straten van Amsterdam, en vele Tibet
supporters hingen thuis de Tibetaanse vlag uit
voor Tibet. Hartelijk dank voor jullie steun!
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YONTEN OVERLIJDT DOOR
ZELFVERBRANDING

TIBETAANSE TAAL
VERDWIJNT OP SCHOLEN

Een jonge Tibetaanse voormalige monnik uit het
Tibetaanse Kirti-klooster stak zichzelf op dinsdagmiddag
26 november 2019 in brand en stierf door zelfverbranding.

Op 9 maart verscheen er een artikel in de Volkskrant,
gebaseerd op een rapport over tweetalig onderwijs van
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Sinds de zelf
verbranding van
Kirti-monnik Tapey in
2009 zijn er in totaal
156 Tibetaanse zelf
verbrandingen
geweest in Tibet en
China, waaronder
die van Yonten.
De overleden jonge Tibetaanse
monnik Yonten.

Chinese autoriteiten
hebben op de golf
van zelfverbrandingen
sinds 2009 gereageerd door hun beveiligingsmaatregelen in
toenemende mate te intensiveren en zij hebben geweld
dadige vergeldingsacties ondernomen tegen families, familie
leden en kloosters die in verband w
 orden gebracht met
mensen die zichzelf in brand hebben gestoken. Dit veroor
zaakt een neerwaartse spiraal van strengere onderdrukking,
wat weer tot meer zelfverbrandingen leidt, uit protest tegen
(religieuze) onderdrukking.

Daarin wordt beschreven hoe de Tibetaanse jeugd haar
eigen taal kwijtraakt: ‘De vorming van een Chinese model
burger kan niet vroeg genoeg beginnen. Vandaar dat
Tibetaanse kleuters vanaf hun derde levensjaar op twee
talige kleuterscholen de ‘Vier Identificaties’ voor de kiezen
krijgen. Vereenzelvig jezelf met de Chinese natie, cultuur,
socialisme en natuurlijk de Communistische Partij: deze
opdracht wordt vertaald in slogans op de schoolpoort.
“Ik ben een Chinees kindje, ik spreek standaard Chinees.”
Op zogenaamde tweetalige kleuterscholen in Tibet is het
onderwijs vrijwel
geheel in het
Chinees. Tibetaans
is gereduceerd tot
bijvak. Zo wennen
kinderen aan de
Chinese mal die
hun identiteit de
rest van hun leven
Kinderen op een basisschool in de
zal vormgeven.’
Tibetaanse hoofdstad Lhasa.
Bron: de Volkskrant

CAMPAGNE

STUUR JE BERICHT AAN POLITIEKE GEVANGENEN!
Tijdens onze campagne voor
politieke gevangenen vertelt ICT
elke maand het verhaal van een
politieke gevangene die onterecht
lang gevangen wordt gehouden,
omdat zij dit zelf niet kunnen.
In april vertelden wij het verhaal
van de Panchen Lama. Hij zit dit jaar
25 jaar in gevangenschap. Daarmee
is hij een van de langstzittende
politieke gevangenen ooit.
Gedhun Choekyi Nyima (de Panchen
Lama) werd op 17 mei 1995 ontvoerd
toen hij nog maar zes jaar oud was.
Hij wordt door de Dalai Lama
erkend als de reïncarnatie van de
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Panchen Lama, een van de hoogste
Tibetaanse spirituele leiders. Zijn
ontvoering is onderdeel van het plan
van de Chinese regering om een
eventuele reïncarnatie van de Dalai
Lama te voorkomen. Sinds zijn
ontvoering heeft niemand meer iets
van de Panchen Lama vernomen,
en China heeft herhaaldelijk de
eisen om zijn veiligheid en welzijn
te bevestigen genegeerd.
Laat de Panchen Lama en de
honderden Tibetaanse politieke
gevangenen weten dat zij niet
alleen zijn! Doe mee met de
campagne en stuur online je

steunbetuiging. Je kunt je bericht
sturen via onze website
www.savetibet.nl. Je krijgt dan een
Rangzen-armband thuisgestuurd, die
symbool staat voor onze solidariteit
met politieke gevangenen.

Rangzen-(vrijheids)armbanden staan
symbool voor vrijheid en solidariteit met
Tibetaanse politieke gevangenen.
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COMPASSIE TIJDENS CORONA: DALAI LAMA’S
BOODSCHAP TIJDENS CORONACRISIS
‘Gebed is niet genoeg’, zegt de Dalai Lama in een
recent interview met Time Magazine. ‘We moeten het
coronavirus met compassie bestrijden. Wij boeddhisten
geloven dat de hele wereld onderling afhankelijk is.
Daarom spreek ik vaak over universele
verantwoordelijkheid.
Het uitbreken van dit vreselijke coronavirus heeft
aangetoond dat wat er met één persoon gebeurt, binnen
korte tijd elk ander mens kan beïnvloeden. Maar het
herinnert ons er ook aan dat een meelevende of
constructieve daad – of je nu in een ziekenhuis werkt of
alleen maar afstand houdt – veel mensen kan helpen.
Sinds er nieuws kwam over het coronavirus in Wuhan,
bid ik voor mijn broeders en zusters in China en overal
ter wereld. Niemand is immuun voor dit virus. We maken

ons allemaal zorgen over de toekomst van de wereld
economie en over onze eigen situatie en onze dierbaren.’
‘Maar gebed is niet genoeg. Deze crisis laat zien dat we
allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen waar
we kunnen. We moeten de moed die artsen en verpleeg
kundigen tonen, combineren met wetenschappelijke
kennis om deze situatie het hoofd te bieden.’
‘In deze tijd van grote angst is het belangrijk dat we
nadenken over de uitdagingen en mogelijkheden op
lange termijn voor de hele wereld. Foto’s vanuit de ruimte
laten zien dat er geen grenzen zijn op onze blauwe
planeet. Daarom moeten we er allemaal aan werken om
klimaatverandering en andere destructieve krachten
tegen te gaan’, aldus de Dalai Lama. (Bron: TIME).

ORGANISATIE

AFSCHEID
SHIBA DEGENHART
Na 15 jaar toewijding aan ICT en de
Tibetaanse zaak heeft onze campagne
manager Shiba Degenhart besloten een
nieuwe uitdaging aan te gaan binnen
het werkveld Jeugdbescherming.
Shiba heeft gedurende haar lange ICT-carrière
verschillende functies bekleed, waarin zij
onder meer verantwoordelijk was voor relatie
beheer van donor- en partnerorganisaties en
mediabereik. De laatste jaren heeft ze een
belangrijke rol gespeeld bij het leiden van
onze campagnes om onze organisatie en
Tibet dichter bij het Nederlandse publiek
te brengen.
Haar warme en vriendelijke persoonlijkheid
zal worden gemist bij ICT. Gelukkig blijft Shiba
toegewijd aan de ambities van ICT en het
Tibetaanse volk voor vrijheid in Tibet, en zal
zij als vrijwilliger betrokken blijven bij onze
organisatie.

Shiba samen met de Dalai Lama tijdens diens bezoek aan Nederland in 2018.
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GEÏNSPIREERD DOOR DHARAMSALA’
Afgelopen jaar organiseerde ICT
de allereerste Inspiratiereis naar
Dharamsala in Noord-India. Met een
groep ICT-supporters bezochten wij
boeddhistische tempels, leden van
de Tibetaanse regering en non-profit
organisaties, liepen we een dag
mee in de Tibetan Children’s Village,
woonden wij Tibetaanse culturele
optredens bij en hadden we een
bijzondere ontmoeting met de
Dalai Lama in Dharamsala.
Lees hieronder het verhaal van twee
deelnemers en laat je meevoeren
naar Little Lhasa: de thuisstad van
vele Tibetanen in ballingschap, aan
de voet van de Himalaya…

Bijzondere ontmoeting tussen deelnemers
aan ICT’s Inspiratiereis 2019 en de
Dalai Lama.

‘De vreedzaamheid van de Tibetanen
neem ik mee naar hier’
De persoonlijke verhalen van de
gevluchte Tibetanen hebben Tukkie
diep geraakt. ‘De levensomstandig
heden van Tibetanen in Tibet zijn niet
onder woorden te brengen. Vanwege
de onderdrukking door de Chinese
overheid moeten zij hun familie
noodgedwongen achterlaten. De angst
die we hebben gezien… Die is tenhemel
schreiend.’ (Bron: Gooi en Eembode,
14 november 2019).
‘Magische rust en vriendelijke
sereniteit’
‘In de loop der jaren is de Dalai Lama
verschillende keren op bezoek geweest
in Nederland. Maar toen ik de kans
kreeg om bij hem ‘thuis’ op audiëntie
te gaan, hoefde ik daar natuurlijk niet
lang over na te denken. De ontmoeting
met de Dalai Lama was bijzonder:
heel apart… we betraden een mooie
tuin, samen met zo’n 100 andere
aanwezigen die hun respect kwamen
betuigen. De Dalai Lama zat op een
gewone bureaustoel op de stoep
van zijn huis en keek vriendelijk en
geamuseerd naar het gezelschap

dat zich in zijn tuin om hem heen had
verzameld. De hele situatie ademde
in mijn beleving een bijna magische
rust en vriendelijke sereniteit’, aldus
deelneemster Pierrette.
(Bron: De Zandvoortse Courant,
12 december 2019).

‘HET SMAAKT ECHT NAAR
MEER. HET WAS EEN
GOUDEN PROGRAMMA’
– deelnemer
Inspiratiereis 2019
Na deze succesvolle eerste editie wil
ICT de Inspiratiereis in 2020 weer
aanbieden aan onze trouwe achterban,
om u de mogelijkheid te geven om op
bijzondere wijze in aanraking te komen
met de unieke Tibetaanse cultuur.
Dit jaar zijn de reisplannen nog
onduidelijk vanwege het coronavirus.
Daarom ontvangt u later dit jaar meer
informatie van ons over de reis.
Intussen benieuwd naar alle verhalen?
Lees meer op onze website:
www.savetibet.nl/inspiratiereis.

DONEREN MET BELASTINGVOORDEEL
Doneert u al jaren structureel aan ICT en wilt u de
komende jaren blijven schenken voor Tibet? Dan zou een
periodieke schenking voordeliger voor u kunnen zijn!
Met een periodieke schenking draagt u voor een langere
tijd bij aan ons werk, gedurende ten minste vijf jaar
achtereen. Zo kunnen wij ons blijven inzetten voor Tibet,
en kunt u een groot deel van uw schenking terugkrijgen

via de belasting. Dit kan omdat wij een ANBI-geregistreerd
doel zijn. Daarmee wordt het een echte win-wingift!
U kunt uw huidige machtiging gemakkelijk omzetten in
een periodieke schenking. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met Inge Hoekstra via icteurope@savetibet.nl
of bel ons op +31 (0)20 330 8265 (tijdens de coronamaatregelen tijdelijk alleen telefonisch bereikbaar op
dinsdag en donderdag).
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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.

