
 

 

Stichting Tibet Support Groep Nederland 

Jaarverslag 2021 

In het jaar 2021 gooide Covid en de maatregelen rond Covid weer vaak roet in het eten maar we 

hebben toch veel acties en activiteiten kunnen organiseren, onze nieuwsbrief uitgegeven en we 

waren actief op Social Media. Naast Facebook en Instagram is nu ook ons Twitter account actief. 

 

Januari 

 

- Op onze website berichtgeving over de verkiezingen van de Tibetaanse regering in 

ballingschap.  

- De TSG sloot zich aan bij meer dan 30 maatschappelijke organisaties die opriepen tot het 

opnemen van afdwingbare mensenrechtenclausules in de EU-China Comprehensive 

Agreement on Investment (CAI) 

Februari 

- 12 februari 2021 werd Losar gevierd in Amsterdam met de Tibetaanse Gemeenschap 

Maart 

- Nieuwsbrief TSG maart, gepubliceerd en verzonden https://issuu.com/tibetsupportgroep 

- 10 Maart demonstratie in Den Haag, Herdenking Tibetaanse Volksopstand.  De Tibet Support 

groep organiseerde op 10 maart een online expositie ‘Tibet, mijn thuis’, met tekeningen van 

kinderen van de Gangjong Rigzodschool in Amsterdam ter ere van de herdenking van de 

Tibetaanse Volksopstand. In samenwerking met de Tibetaanse Gemeenschap Nederland. 

- 10 maart vlaggenactie, online social media actie, Tibetaanse vlag en gebedsvlaggen ophanen 

en online zetten 

- Online actie tegen het Confuciusinstituut in Groningen ism studenten in Groningen, 

succesvol 



 

 
 

April 

- Artikel Roel van Duijn over Chen Quanuo gepubliceerd op onze website en social media 

- 25 april online actie ‘brand een kaarsje voor de Panchen lama’ 

- 25 april bijeenkomst bij de Chinese Ambassade in Den Haag om aandacht te vragen voor de 

verdwijning van de Panchen lama  

Mei 

Juni 

- Nieuwsbrief TSG juni gepubliceerd en verzonden https://issuu.com/tibetsupportgroep 

- 23 juni internationale Dag van Actie #NoBeijing2022 actie bij het Olympisch stadion in 

Amsterdam om op social media foto’s te plaatsen, actie tegen de Olympische Winterspelen 

in Peking in 2022 

-  



-  
 

 

Juli 

- 6 juli viering op de Dam ter ere van de verjaardag van ZH de Dalai Lama. Samenwerking met 

Tibetaanse Gemeenschap en ICT. 

Augustus 

- 31 augustus bijeenkomst in Amsterdam ter ere van de Dag van de Democratie met de 

Tibetaanse Gemeenschap. Tibetaanse gemeenschap. 

September 

- Nieuwsbrief TSG september gepubliceerd en verzonden https://issuu.com/tibetsupportgroep 

- 25 september #FlagsForTibet. Gebedsvlaggen zijn in Tibet geregeld verboden. Wij laten ze 

wapperen. Offline en online. 

Oktober 

- 2 oktober demonstratie in Amsterdam #NoBeijing2022 tegen de Olympische Winterspelen in  

2022 in Peking. Met de Tibetaanse Gemeenschap en Netherlands for Hongkong. 

- Petitie om Tibet een stem te geven tijdens de klimaattop die in november zou gaan 

plaatsvinden in Glasgow 



November 

- 26 november organiseerde TSG in Amsterdam de vertoning van de film Leaving Fear behind 

van Dhondup Wangchen, hij was daarbij aanwezig en beantwoordde vragen uit het publiek. 

Samenwerking met ICT. 

-  

 

December 

- Nieuwsbrief TSG december, gepubliceerd en verzonden https://issuu.com/tibetsupportgroep  

- 14 december sloten we ons aan bij brief aan de Europese Ministeries van buitenlandse zaken 

tegen de Olympische Winterspelen in Peking 2022 

- Vacature voor penningmeester/administrateur voor TSG actief op Facebook, de 

Vrijwilligersvacaturebank en vermeld in de TSG Nieuwsbrief 

-  

 
 

 

TIBETWINKEL 

Ondanks enkele winkelsluitingen door de coronamaatregelen is de bezetting door 

vrijwilligers goed geweest en de verkoop redelijk. Ook de webwinkel draaide redelijk. 



 
 

 

Rosemarijn Dissen voor de Tibet Support groep 


