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TSG Nieuwsbrieven: 
In 2018 verschenen de kwartaalnieuwsbrieven in  
maart, juni, september en december 
Extra uitgaven: 
6 juli, ter ere van de verjaardag van ZH de Dalai Lama 
September, ter ere van het bezoek Dalai Lama, themanummer met titel ‘Ontmoetingen’. 
 
Tussen de driehonderd en vijfhonderd nieuwsbrieven worden per post verstuurd, rond de 
driehonderd er email (waarschijnlijk met overlapping). 
Coördinator houdt de adressenlijst zo goed mogelijk bij. 
 
Acties: 

- Campagne: Vraag de Franse president Macron tijdens zijn bezoek aan China te 
pleiten voor Tashi Wangchuk! Januari 2018 (International Tibet Network, met 
Nederlandse versie voor TSG) 

- Demonstraties: Geneve en Den Haag, 10 maart 2018, herdenking Tibetaanse 
volksopstand 

- Vlaggenactie 10 maart: hang de Tibetaanse vlag uit uit solidariteit met het 
Tibetaanse volk 

- Petitie: Teken hier de petitie voor de vrijlating van Tashi Wangchuk. April 2018 
- Actie: stuur een verjaardagskaart voor de Panchen Lama naar ICT, 

Antwoordnummer 9251, 1000 WZ Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of laat je 
wens online achter 
VOOR 23 april 2018 

- Petitie: Teken voor de vrijlating van Tashi Wangchuk, nieuwe petitie na zijn 
veroordeling – mei 2018  

- Actie: demonstratie in Den Haag op 25 mei 2018 bij de Chinese ambassade voor de 
vrijlating van Tashi Wangchuk vanaf 10:00 uur 

- Petitie: Teken voor Tibet. Steunbetuiging aan Tibetaanse kunstenaars, voor het 
behoud van de Tibetaanse cultuur. Vanaf sept 2018- heden (Inititatief TSG, uitvoering 
met  International Tibet Network) 

- Demonstratie: 15 oktober 2018 Den Haag, tijdens bezoek Li Keqiang aan Rutte, om 
aandacht te vragen voor de mensenrechten in Tibet 

- Petitie: Liverpool FC heeft een slechte sponsor gekozen: het Chinese bedrijf Tibet 
Water, dat zonder scrupules Tibetaans water wint en verkoopt. AFGESLOTEN sept. 
2018; deze petitie was zeer succesvol. (International Tibet Network, met Nederlandse 
versie voor TSG) 

- Demonstratie: 10 december 2018, Dam Amsterdam, Dag van de mensenrechten 
 
Acties, petities en demonstraties gaan in samenwerking met de International 
Campaign for Tibet en de Tibetaanse gemeenschap en het International Tibet 
Network. 

-  
 
 
 
 
 
Cultuur: 

https://actions.tibetnetwork.org/release-tashi-wangchuk
https://savetibet.nl/panchenlama2018
https://actions.tibetnetwork.org/support-tashi-wangchuk


 

Lezing: TSG organiseerde de lezing van Myra de Rooy; ‘De veerkracht van het 
Tibetaanse volk’,  in ’t Fijnhout in Amsterdam, februari 2018 
Boekpresentatie: ‘The day the Buddha woke up’m Kinderboekwinkel Amsterdam, 28 juli 
2018 

 
 
Tibetwinkel: 
In 2018 namen verschillende vrijwilligers afscheid en kwamen er vrijwilligers bij, met een fijn 
team wordt gewerkt in de Spuistraat.  
De inventaris is begin 2018 opgemaakt. 
De webwinkel is uitgebreid en constant bijgewerkt. De belangstelling groeit. In 2018 zijn 133 
facturen/verzendingen gemaakt voor de webwinkel! Dat was een flinke administratie. Vanuit 
de winkel is het managen van de webwinkel echter niet te doen vanwege de 
voorraadbeheersing, en de financiële administratie van de verzending, etc. 
 
Bewakingscamera 
Er een bewakingscamera in de winkel, de beelden worden drie dagen bewaard. 
 
Vrijwilligers 
Voor de winkel verschillende nieuwe vrijwilligers die ook meegingen naar de Losarviering 
van de Tibetaanse gemeenschap, de viering van de verjaardag van de Dalai Lama op de 
Dam 6 juli, en naar concert Namgyal Lhamo in de Nieuwe Kerk in oktober 2018.  
Er waren verschillende borrels/theemiddagen in de Tibetwinkel, en een vergadering met het 
winkelteam om de voortgang te bespreken. 
Steun Verschillende organisaties en projecten kunnen reken op de steun van de TSG door 
de inkoop van hun producten zoals GuChuSum, Kopanklooster, Dolls4Tibet. 
 
Markten en evenmenten: 
Tijdens het Spuibuurtfeest en Koningsdag was er bij de Tibetwinkel in de Spuistraat van alles 
te koop en te zien. 
Tibetwinkel/TSG verzorgde twee kramen tijdens bezoek Dalai Lama in Ahoy, waar ook de 
speciale uitgave van de TSG nieuwsbrief ‘ontmoetingen’ werd uitgedeeld en de petitie 
‘Teken voor Tibet, steunbetuiging aan Tibetaanse kunstenaars’ werd geïntroduceerd. 
Regiogroepen: 
In Drenthe en Friesland zijn regiogroepen actief. Met name in Friesland was er veel activiteit 
in 2018, tijdens markten e.d. 
Promotie: 
In 2018 zijn nieuwe t-shirts, stickers etc. ontworpen met het TSG logo en Hartje Tibet 
 

 
 
Website: 
Op de website Tibet.nu zijn in 2018113 artikelen en berichten verschenen.  
De website informeert over de situatie in Tibet, over Tibetaanse kunst en cultuur, en brengt 
programma’s en evenementen onder de aandacht. 
Privacyverklaring is online en offline vernieuwd en uitgebreid in 2018 in het kader van de 



 

nieuwe privacywet AVG. Ook na het plaatsen van de beveiligingscamera is een extra alinea 
toegevoegd. 
 
Donateurs: 
Het aantal donateurs is terug gelopen, dit is een punt van aandacht voor 2019 waarin een 
wervingsactie zal worden begonnen. 
 
Bestuur en coördinatie: 
Het bestuur en coördinator van de TSG kwamen in 2018 enkele malen bijeen om te 
evalueren en plannen, dit vindt voorts doorlopend per email plaats. Coordinator stuurde 
regelmatig een update van de werkzaamheden en voortgang van TSG/ Tibetwinkel aan het 
bestuur. 
 
Agenda 2019: 
 
Nieuwsbrieven: 
Maart 
Juni 
September 
December 
 
Acties: 
Demonstratie: 10 maart, Brussel, herdenking Tibetaanse volksopstand 
Demonstratie: 10 maart, Amsterdam, Klimaatmars 
Demonstratie: 25 april van 10-12 uur, 30e verjaardag Panchen Lama, Chinese Ambassade, 
Den Haag, Waar is de Panchen Lama? 
Demonstratie:22 mei van 10-12 uur, actie bij Chinese ambassade voor Tashi Wangchuk 
Petitie Teken voor Tibet ter ondersteuning van Tibetaanse kunstenaars loopt voort 
 
Samenwerking met groep mensen die de Nacht van de Vluchteling gaat lopen, en dit voor 
Tibet wil doen. 
 
Cultuur: 
29 september 2019 dertig jaar TSG, culturele Tibetaanse middag/dag met zang, film, 
activiteiten 
 
Donateurs: 
Een donateurs-wervingsactie zal worden opgezet om bestaande donateurs te behouden en 
nieuwe donateurs te werven. 
 
Tibetwinkel 
Februari: inventaris opmaken Tibetwinkel en webwinkel 
Maart: nieuwe wierookkast 
 
Enkele onderhoudswerkzaamheden staan in de planning zoals de luiken bijwerken en een 
bordje met openingstijen op de deur bevestigen. 


