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EEN NIEUW JAAR
2019 -> 2020
In december 2019 werd het dertigjarig bestaan van de Tibet Support Groep met een Wintermiddag
gevierd in Amsterdam. In het begin van 2020 hebben we daar aandacht aan besteed met een
terugblik, op de website en in de januari nieuwsbrief, en heel 2020 hebben we nog de uitgave
verspreid die gedrukt werd ter ere van het dertigjarig bestaan met verhalen en herinneringen van
oprichters, oud-medewerkers en vrijwilligers.

2020
Januari
TASHI WANGCHUK
Het begon voor de TSG met een voortzetting van de petitie voor de vrijlating van taalactivist Tashi
Wangchuk. Op de website en op social media verspreidde de TSG de petitie.
APPLE: TSG deed mee aan online acties om aandeelhouders van Apple op te roepen het bedrijf tot de
orde te roepen ten aanzien van bepaalde samenwerkingen met de CCP.
TIBETWINKEL: de inventarisatie is gedaan van de Tibetwinkel en de webwinkel
NIEUWSBRIEF de eerste TSG nieuwsbrief van 2020 is gepubliceerd: Terugblik op Tibetaanse
Wintermiddag, Nieuw in de Tibetwinkel, Boekbespreking
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Februari
COVID19 langzaam begonnen de berichten over Covid19 serieus te worden, in Nederland werden de
eerste maatregelen genomen. Dit had effect op de Losar viering en de voorbereidingen van de 10
maart activiteiten voor de herdenking van de Tibetaanse Volksopstand. Het virus werd in februari
ook nog wel het Wuhan virus genoemd naar de naam van de Chinese stad waar het begonnen zou
zijn.
TIBETWINKEL in de winkel werden de eerste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
getroffen
Maart
TIBETWINKEL EN COVID19 Nu werden de maatregelen rond het coronavirus een scherm in de winkel,
weinig klanten tegelijk en afstand houden, Ontsmettingsmiddelen.
Maar voor dat allemaal klaar was werd de winkel 15 maart voor onbepaalde tijd gesloten vanwege
de landelijke quarantaine. Vol spanning moesten de vrijwilligers wachten op wat komen zou. De
webwinkel werd extra aangevuld en de advertenties op Facebook voor de webwinkel werden vaker
herhaald om voldoende/ meer verkoop te kunnen genereren.
TIBETAANSE VOLKSOPSTAND OP 10 MAART is met een Vredesmars de Tibetaanse Volksopstand
herdacht, vrijwilligers van de TSG regelden een prachtig versierde bakfiets met geluidsversterking.
TSG, ICT en de Tibetaanse Gemeenschap maakten er ondanks de kou een goede mars van. Dit zou
voorlopig de laatste gezamenlijke activiteit zijn door de steeds strenger wordende Covid19maatregelen.

April
De Tibetwinkel was gesloten en de activiteiten op social media werden verhoogd rond de webwinkel.
Het aantal aankopen online nam ook toe dus er werd ook vanuit de winkel in de Spuistraat meer naar
de webwinkel getransporteerd. Wegens logistieke redenen is de voorraad voor de webwinkel in
Haarlem en dat was nu een geluk bij een ongeluk. Volledig volgens alle regels kon de web verkoop
doorgaan met speciale dank aan de plaatselijke vrijwilligers.
PANCHEN LAMA in april altijd een actie voor de Panchen Lama, dit jaar volledig online. Tsering heeft
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met een wagen met lichtborden in Den Haag om aandacht gevraagd voor de Panchen Lama, een
eenmansactie om aan de corona-maatregelen te voldoen. Namens TSG, ICT en de Tibetaanse
Gemeenschap Nederland bood Tsering een brief aan bij de Chinese ambassade om te vragen om de
vrijlating van de Panchen Lama.

NIEUWSBRIEF de tweede TSG nieuwsbrief van 2020 is gepubliceerd: Tibetaans Nieuwjaar van de
ijzeren kat, Herdenking Tibetaanse volksopstand, Meditatie van de medicijnboeddha. In deze uitgave
extra aandacht voor de medicijnboeddha i.v.m. het Covid19 virus.
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Mei
TIBETWINKEL De Tibetwinkel ging 21 mei 2020 weer open en gelukkig met een hoge bezetting, waar
we begin 2020 nog een tekort aan vrijwilligers hadden was er nu genoeg animo.
Maar de maatregelen waren wel wennen, Amsterdam is redelijk uitgestorven, geen toeristen, weinig
klanten in de winkel. Dus de webwinkelactiviteiten bleven volop aandacht krijgen.

Juni
ACTIE DEN HAAG 22 juni werd er een kleine demonstratie georganiseerd op het plein
in Den Haag i.v.m. het China debat in de Tweede kamer. Tibet Support Groep, International
Campaign for Tibet, en de Tibetaanse Gemeenschap. (Wegens corona-maatregelen klein groepje,
mondkapjes, afstand houden)

Den Haag 22 juni 2020

COVID19 in Tibet: er kwam niet veel informatie naar buiten omdat de CCP ook het internetverkeer
steeds verder aan banden legde, een soort extra quarantaine bovenop de al zestig jaar durende
lockdown van Tibet. Zorgen over de gezondheid van de Tibetanen in Tibet groeide.
TIBETWINKEL De Tibetwinkel had last van het gebrek aan toeristen in de stad.
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Juli
VIERING De verjaardag van ZH kon niet op de Dam gevierd worden maar met ICT en de Tibetaanse
gemeenschap was TSG online om de verjaardag te vieren. Een geslaagd online evenement waardoor
deze bijzondere dag toch gevierd kon worden.
(Online viering op internet met TSG, ICT, Tibetaanse Gemeenschap, Namgyal Lhamo, Erica Terpstra,
Michiel van Walt van Praag e.a.)
Augustus
WEBSITE meer dan ooit was de website belangrijk om geïnteresseerden en donateurs op de hoogte
te houden van het laatste nieuws uit Tibet, ook via social media werden die berichten gedeeld. Ook
in de zomer is er veel via deze weg verslag gedaan door de TSG.
ACTIE PANCHEN LAMA op 30 augustus, de International Dag van de Verdwijningen, kon men
deelnemen aan de virtuele ‘samenkomst ’van Tibet-supporters rond het Tashi Lumpo klooster via
een unieke Google-map, om informatie te vragen aan de Chinese regering over de verblijfplaats van
de Panchen Lama en zijn onmiddellijke vrijlating. Een online actie met een goede opkomst.
Wel blijven donateurs die minder hebben met het internet, achter bij alle online acties, zij kunnen of
willen niet alles digitaal doen, helaas was het in deze covid-periode niet anders.
TIBETWINKEL de winkel was beperkt open, de vrijwilligers waren huiverig door Corona (vonden
reizen met het openbaar vervoer ook bezwaarlijk), er was weinig aanloop omdat de stad half leeg
was, en er waren nog steeds geen toeristen.
September
ACTIE
FLAGS FOR TIBET we kwamen met Tibetanen en supporters samen voor de Chinese ambassade in
Den Haag op 27 september, liepen met lange slingers gebedsvlaggen naar het Vredespaleis, om zo
een menselijke solidariteitsketting te vormen en de opkomst was enorm. Hier hadden Tibetanen en
supporters op zitten wachten, een positieve actie, doordat het buiten was en we met de
vlaggenlijnen werkten en mensen een mondkapje droegen kon het corona-proof. Een geslaagde
actie. Deze en andere acties zijn trouwens nog terug te kijken op onze website www.tibet.nu
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De derde TSG nieuwsbrief van 2020 is gepubliceerd. Flags for Tibet, Gebedsvlaggetjes voor Tibet,
Boekbespreking.

Oktober
ACTIE weer een actie door kon gaan op het Museumplein, een ‘Resist CCP’-demonstratie, met
Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers etc. En ondanks het slechte weer waren er aardig wat sprekers
en demonstranten met veel vlaggen en borden. In meer dan 45 steden wereldwijd werd deze actie
gevoerd. Met mondkapjes en afstand houden was het corona-proof.
November
ACTIE start van de online actie voor de Tibetaanse zanger Lhundrup Drakpa, International Tibet
Network maakte de petitie ook Nederland samen met TSG zodat ook de TSG donateurs en
supporters alles in het Nederlands kunnen volgen en meedoen aan de online petitie. Lhundrup
Drakpa werd gearresteerd nadat hij een lied uitbracht over de onderdrukking in Tobet door de
Chinese bezetter.
Hij loopt kans ernstig gemarteld te worden in de gevangenis, Pas na de start van deze actie kwamen
er minstens drie gevallen van Tibetaanse gevangenen die de dood vonden door mishandeling in de
Chinese gevangenis aan het licht, dus deze actie blijft urgent en is in de laatste nieuwsbrief van
20202 van de TSG geplaatst en zal in de eerste nieuwsbrief van 2021 van de TSG herhaald worden.
TIBETWINKEL de webwinkel floreerde, er werden constant voorraden bijgevuld, foto’s geplaatst en
bestellingen verzonden om het goed te laten draaien, ook veel activiteit op sociale media (Facebook,
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Instagram etc)
KACHEL na vele jaren van gas naar elektrisch, beter voor het milieu en beter voor de portemonnee
van de winkel.
December
ACTIE op 10 december organiseerde TSGeen kaarsjes-actie. Op 10 december, de Dag van de rechten
van de mens, deomstreerden we altijd op de Dam in Amsterdam, dat kon dit jaar niet maar we
hielden ene online actie. Bij de Tibetwinkel waren hiervoor kaarsjes te koop. De bedoeling was dat
mensen hun foto van brandende kaars online zouden zetten met hashtags #Support Tibet en #
HumanRightsInTibet op facebook en instagram etc.

OUDJAAR Een december zonder eindejaar activiteit met de vrijwilligers, het was niet fijn maar het
was niet anders. Via sociale media bleef het onderlinge contact en er waren vrijwilligers die af en toe
gingen kijken of het goed gaat in de winkel of schoon maken. Voor elke vrijwilliger was er wel een
kerstpakket met sap, deze zijn zo’n beetje allemaal opgehaald dus het werd gewaardeerd.
TIBETWINKEL Weer een sluiting wegens Covid19-maatregelen. De temperatuur kon binnen goed op
peil blijven door de nieuwe elektrische kachel die zelfs op afstand te bedienen is.
NIEUWSBRIEF de vierde TSG nieuwsbrief van 2020 is gepubliceerd: Werkkampen in Tibet,
Klimaatcrisis derde pool, Kaarsjes voor Tibet
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Alle nieuwsbrieven en publicaties zijn te lezen op de website www.tibet.nu en
https://issuu.com/tibetsupportgroep
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