TSG Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was het dertigste jaar in het bestaan van de stichting Tibet Support Groep, wat
uiteraard gevierd of in ieder geval gememoreerd zou moeten worden.
Na een jaar vol evenementen en gebeurtenissen was de uiteindelijke viering in december de kers op
de taart van een productief jaar.
JANUARI
TASHI WANGCHUK
In januari 2019 hebben we teruggeblikt op weer een jaar gevangenschap van Tashi Wangchuk en ons
bezonnen op volgende campagnes om hem te steunen en om hem vrij te krijgen. Voor
campagnemateriaal kan de TSG op het International Tibet Network rekenen. De communicatie met
de ITN is in 2019 toegenomen en verbeterd.
TULPEN VOOR TIBET
TSG startte de actie ‘Tulpen voor Tibet’, we verkopen biologische tulpenbollen in de Tibetwinkel en
de opbrengst gaat uiteraard naar de Tibetaanse zaak.
FEBRUARI
FEBRUARI, LOSAR, TIBETAANS NIEUWJAAR
Hoewel er Tibetanen zijn die zeggen dat ze pas weer Losar gaan vieren als ze weer in Tibet in vrijheid
kunnen wonen, werd er in Amsterdam door de Tibetaanse gemeenschap een mooi feest
georganiseerd. Voor de TSG een goede gelegenheid om alle vrijwilligers van de TSG mee uit te
nodigen en iedereen een echt Tibetaanse dag te bezorgen met dansvoorstellingen en Tibetaans eten.
MAART
10 MAART, AMSTERDAM EN BRUSSEL
In Amsterdam namen leden van de TSG deel aan de Klimaatmars terwijl andere TSG-leden in Brussel
waren en meeliepen in de demonstratie ter herdenking aan de Tibetaanse Volksopstand.
In samenwerking met ICT en de Tibetaanse gemeenschap zijn daar weer bussen voor ingezet.

10 MAART, VLAGGENACTIE
Alle donateurs en sympathisanten werden door TSG opgeroepen te vlaggen met de Tibetaanse vlag
op 10 maart, we kregen er een hele reeks foto’s van binnen die op de website en facebook zijn
gepubliceerd.
MUZIEK
Tendor Dorje bracht in maart een nieuwe cd uit en omdat de TSG Tibetaanse cultuur in alle vormen
wil stimuleren en uitdragen hebben we hier veel aandacht aan geschonken op social media etc.
APRIL
PANCHEN LAMA in april herdachten we de verdwijning van de Panchen Lama in Den Haag (25 april)
en hebben we wederom opgeroepen om internationale aandacht te genereren voor de verdwijning
van de Panchen Lama. Met ICT en de Tibetaanse gemeenschap boden we een petitie en brief aan bij
de Chinese ambassade in Den Haag, de NOS besteedde hier aandacht aan in het televisiejournaal.
MEI
BEVRIJDINGSDAG
Tijdens de bevrijdingsdagmarkten in Friesland en Drenthe op 5 mei, hebben de TSG regiogroepen
aldaar een mooie stand ingericht en mensen van informatie kunnen voorzien over de situatie in
Tibet. Deze twee regiogroepen zijn gelukkig na al die jaren nog trouw in actie voor de TSG.
DEMONSTRATIE
30 mei organiseerde TSG met ICT en de Tibetaanse gemeenschap een demonstratie in Den Haag
nabij het Catshuis, om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Tibet tijdens het bezoek van de
Chinese vice-president aan Nederland. Een flinke Chinese groep, pro-China, vonden we tegenover
ons en zij kwamen daadwerkelijk naar de Tibetaanse demonstranten toe en zeiden dat ze weg
moesten gaan maar de politie greep in.
JUNI
STRAATFEEST IN AMSTERDAM 16 juni 2019: Het straatfeest in de Spuibuurt wordt elk jaar drukker en
de Tibetwinkel had de kraam voor de deur van de winkel mooi ingericht, er waren veel
Tibetwinkelvrijwilligers om de hordes mensen te begroeten die voorbij kwamen.
JULI
VERJAARDAGSFEEST DALAI LAMA AMSTERDAM Op de Dam in Amsterdam werd de verjaardag van ZH
de Dalai Lama op 6 juli gevierd met de Tibetaanse gemeenschap en ICT en heel veel mensen, een
groot feest. De stand van de Tibetwinkel, vol gebedsvlaggen, wierook, klankschalen etc. haalde een
goede omzet en we deelden de speciale uitgave uit van de TSG nieuwsbrief ter ere van de verjaardag
van de Dalai Lama.
AUGUSTUS
JAARMARKT in Friesland vond in Oldeboarn de jaarmarkt plaats op 30 augustus en er waren veel
vrijwilligers van de TSG regiogroep Friesland die een goed ingerichte kraam bemanden. Het was een
drukbezochte markt dus er kon veel informatie worden uitgewisseld.

AFSCHEID op 27 augustus 2019 overleed oud medewerker Hans Jaspers. Bij zijn afscheid werd door
zijn familie gesproken over de tijd die Hans besteedde aan de TSG en over zijn liefde voor Tibet en de
TSG. In 2019 overleed ook Punstok Tsering Duechung van Tibethuis Frankfurt, in september, de TSG
heeft zijn familie en medewerkers gecondoleerd en een bloemstuk gestuurd.
SEPTEMBER
DEN HAAG op 9 september kwamen TSG, ICT, en de Tibetaanse gemeenschap naar Den Haag om bij
de tweede kamer steun te vragen voor Tibet. Er was een hoorzitting in de Tweede Kamer over de
China-nota en Tsering Jampa kreeg spreektijd, wat voor de demonstranten buiten te volgen was op
de live-stream.
THUPTEN WANGCHEN directeur van het Casa del Tibet in Barcelona bezocht Nederland (22-24 sept_
op zijn route van de Dialogue for Peace-tour en leden van de TSG konden hem uitgebreid ontmoeten
en zijn boodschap aanhoren. De Dialogue for Peace-tour had/heeft als doel politici, parlementsleden
en Tibet-steungroepen aan te sporen en hen aan te spreken om hun stem te laten horen voor een
dringende diakoog tussen ZH de Dalai Lama en de Chinese president Xi Jinping.
Uiteraard bezocht Wangchen daarom ook de Tweede kamer in Den Haag.
BOEDDHISTISCH FILMFESTIVAL september 2019 Hoewel de TSG geen onderdeel was van de
organisatie van dot festival zorgde het wel voor bijzondere ontmoetingen voor leden van de TSG en
was het een bijzonder moment in onze kalender. Contacten werden gelegd en hernieuwd.
Netwerken is voor TSG belangrijk.
VREDESWEEK In de derde week van september nam de TSG weer deel aan de jaarlijkse PAX
vredesweek door in de Tibetwinkel mensen de kans te bieden een kaarsje aan te steken voor vrede,
en hier aandacht aan te besteden op social media.
DEMONSTRATIE 30 september demonstreerden TSG, ICT en Tibetaanse gemeenschap én Amnesty
International in Den Haag.Op de dag van het debat in de tweede kamer over de Nederland-China
strategie met minister Blok, in de China nota stond geen woord over de mensenrechtensituatie in
Tibet, op het podium tijden de demonstratie deden politici toezeggingen daar aandacht aan te gaan
besteden, die zij (zoals op de live-stream te volgen was) ook waarmaakten tijdens het debat.
NOVEMBER
TIBETAANSE REGERING IN BALLINGSCHAP in november kwam een delegatie van het Tibetaans
parlement in ballingschap op uitnodiging van ICT naar Nederland, leden van TSG hebben een Public
Talk bijgewoond.
UITNODIGINGEN in G, en vele voorbereidingen werden getroffen zoals het organiseren van de
aanwezigheid van vrijwilligers, de inrichting, de catering, de winkelstand, de sprekers, etc. etc.
Daarvoor hebben de coördinator en bestuurslid Tsering Jampa cultureel centrum het Fijnhout samen
bezocht.

DECEMBER
10 DECEMBER de jaarlijkse demonstratie op de Dam op de dag van de rechten voor de mens, om
aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in Tibet, was dit jaar bijzonder met de
aanwezigheid van Hongkongers en Oeigoeren en uiteraard Tibetanen, saamhorigheid in de ijzige kou.
TSG DERTIG JAAR 15 december was het eindelijk zover, de Tibetaanse wintermiddag, een
jubileumviering van de TSG. Het dertigarig bestaan werd gememoreerd in aanwezigheid van Thupten
Wangchen van Casa del Tibet Spanje, met optredens van Tibetaanse kinderen en ook een
dansoptreden door Tibetaanse vrouwen. Er waren klankschaalwoskhops, men kon vlaggetjes maken
en manistenen versieren, er was een schilder/muziekvoorstelling van Tashi Norbu en de vertoning
van een korte film. Er was een tafel met spullen uit de Tibetwinkel, en iedere bezoeker kreeg bij het
weggaan een kadotasje als dank voor hun aanwezigheid.
Er was een mooie opkomst en vrijwilligers, donateurs, Tibetanen, kinderen en verdere bezoekers
beleefden zo een bijzondere dag in cultureel centrum Het Fijnhout in Amsterdam.
TIBETAANSE SCHOOL in 2019 heeft TSG de communicatie met de Tibetaanse gemeenschap en met
name met de Gangjong Rigzodschool, vergroot. Voor de Tibetaanse wintermiddag van 15 december
hebben kinderen van de school schilderijen van jaks in de sneeuw gemaakt om 15 dec. De ruimte te
versieren.
TSG PUBLICATIE DERTIG JAAR TSG naast de nieuwsbrief die de TSG om de drie maanden uitgeeft, zijn
er af en toe speciale uitgaves zoals rond de verjaardag van ZH de Dalai Lama. Ook het dertigjarig
bestaan van de TSG heeft een eigen publicatie gekregen, met daarin artikelen, herinneringen en
foto’s van oprichters, (oud-)medewerkers en vrijwilligers. Harry van Bommel, Eric Terpstra, Tsering
Jampa en Maaike Riemersma van de TSG, medeoprichter Paula de Wijs, en nog meer mensen
leverden een bijdrage.
NIEUWSBRIEVEN Dankbaar is de TSG voor de inzet van de vrijwilliger die elke tekst redigeert,
waardoor om de drie maanden de TSG nieuwsbrief tot stand kan komen. In elke nieuwsbrief een
verslag van acties van TSG, nieuws uit of over Tibet, en aandacht voor Tibetaanse cultuur. Hoewel
social media en digitale nieuwsbrieven steeds belangrijker worden blijven donateurs prijs stellen op
een papieren nieuwsbrief.
Online zijn de nieuwsbrieven te lezen op de website, www.tibet.nu, en
https://issuu.com/tibetsupportgroep
VLUCHTELINGEN in 2019 is de TSG bijna maandelijks benaderd door medewerkers van de gemeente
Amsterdam, huisartsen, medewerkers van Vluchtelingenwerk etc. voor advies of hulp bij het
begeleiden van nieuwe Tibetaanse statushouders in Nederland. Taal en cultuur vormen een
natuurlijke barrière waar men nog weinig ervaring meer heeft of waar men niet mee verder komt.
De TSG heeft waar mogelijk contacten gelegd en informatie vertrekt. De gemeente Amsterdam heeft
nu zeker 150 Tibetaanse statushouders die zij begeleidt en waarbij men tegen de nodige obstakels
aanloopt. Voor 2020 een interessant onderwerp om mee verder te gaan voor de TSG.

TIBETWINKEL Naast de acties en publicaties van de TSG als geheel heeft de Tibetwinkel in 2019 weer
extra aandacht gekregen en dat leverde een voortzetting van de rustig stijgende lijn in de omzet van
de afgelopen drie jaar op. Het interieur van de winkel kreeg wat aandacht met een nieuwe
wierookkast, het assortiment is weer wat uitgebreid. Het was een uitdaging elke dag open te zijn met
het verloop onder de vrijwilligers. Gelukkig is er een aantal trouwe vrijwilligers. Zij hebben ook
tijdens markten en evenementen, een kraam bemand, zoals bij de viering op de Dam van de
verjaardag van de Dalai Lama.
De webwinkel is flink uitgebreid, er is een ruime keuze aan producten te vinden.
VRIJWILLIGERS de regiogroepen Friesland en Drenthe waren in 2019 zeer actief, de communicatie is
ook vergroot tussen Amsterdam en de regio’s en hiermee is een nieuwe energie gekomen in
verschillende activiteiten. Dit was te merken in december toen bij de dertigjaar viering meerdere
vrijwilligers uit Friesland en Drenthe naar Amsterdam kwamen om een steentje bij te dragen een de
inrichting van de ruimte, de verzorging van de catering en de begeleiding van het programma.
Buiten de Tibetwinkelvrijwilligers heeft de TSG vrijwilligers in de regiogroepen Friesland en Drenthe,
twee vrijwilligers die meewerken aan de nieuwsbrief, en een groepje vrijwilligers dat speciaal komt
als er markten, stands, demonstraties en dergelijke activiteiten zijn.
Via de vrijwilligersvacaturebank (online) en social media doen we geregeld een oproep om nieuwe
vrijwilligers te werven.
SOCIAL MEDIA dagelijks lezen mensen de berichten op de Facebookpagina van de TSG, en de
Facebookpagina van de Tibetwinkel. Voor de Tibetwinkel plaatsen we ook advertenties op Facebook
die lijken te werken. Op Instagram hebben we ook meer dan 350 volgers.
DONATEURS Door de toename in de activiteiten en door de viering van Dertig jaar TSG hebben we
de donateurs in 2019 kunnen betrekken bij de werkzaamheden van de TSG. Om meer donateurs te
werven hebben we een speciale kaart ontworpen en laten drukken. En nieuw wervingsplan staat op
de agenda voor 2020.
VERANTWOORDING de coördinator bericht het bestuur maandelijks per email over de voortgang. De
penningmeester draagt zorg voor de financiële kant.
Er is een aantal keer een vergadering geweest met bestuur en coördinator.

