Stichting Tibet naar School

Nieuwsbrief
nr. 18
juli 2008

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
http://www.tibetnaarschool.nl
gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Dit jaar zouden we, zoals aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief, het 10-jarig
bestaan van de stichting Tibet naar School vieren. In juni 1998 startten we met het
ondersteunen van ‘onze’ eerste school, in Longdun Dechen. Tien jaar later
ondersteunen we 8 basisscholen, zijn er twee gezondheidscentra en zijn er
groentekassen bij de scholen. Voor die studenten die verder kunnen en willen leren,
hebben we in 2004 een school voor beroepsonderwijs opgezet. Daarnaast geven we
beurzen uit aan die leerlingen, die naar de universiteit of hogeschool kunnen.
Genoeg redenen om ons 10 jarig bestaan te vieren.
contact en we hopen dat na de
Olympische Spelen het contact weer zal
normaliseren.
We hopen u dan ook in de volgende
nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over
de voortgang van de projecten en de
nieuwe initiatieven die het afgelopen
halfjaar in gang waren gezet, waaronder
het nieuwe schoolgebouw voor
beroepsonderwijs.

Janneke Rentema zou in juli de projecten
bezoeken en samen met Tsering kijken of
het beroepsonderwijs uitgebreid zou
kunnen worden.
Door de situatie in Tibet is het helaas
allemaal anders gelopen dan we hadden
gehoopt. We hebben enkele maanden
helemaal geen contact gehad met de
mensen in Tibet en Janneke heeft haar
reis moeten cancellen, omdat het niet
mogelijk was een visum te krijgen.
We hebben ons natuurlijk ernstig zorgen
gemaakt om de situatie in Tibet en om de
projecten. Normaal gesproken maken we
maandelijks onze financiële bijdrage over,
waarna Tsering ons bericht als hij het geld
heeft ontvangen en verantwoording aflegt
van de uitgaven. In de periode dat we
geen contact konden krijgen met de
mensen in Tibet hebben we onze
maandelijkse betaling echter stop gezet.
We beseften dat dat voor de mensen in
Tibet heel vervelend zou zijn, maar we
willen altijd zeker weten dat het geld op de
goede plaats terecht komt. Gelukkig
hebben we sinds kort weer mondjesmaat

1

* Woon- en leefgemeenschap De Wonne
in Almelo maakte een donatie over.
* S.O.S. De Ronde Venen uit Vinkeveen
voerde actie voor Tibet naar School.
* Bouwburo Vitruvius stuurde geen
kerstkaarten maar doneerde het bedrag
wat daarvoor bestemd was aan Tibet naar
School.
* Mw. Eijgenraam in Hollum spaarde ook
de portokosten van de kerstkaarten uit ten
gunste van de kinderen in Tibet.
* Stichting Zorgcombinatie M. Klompé in
Groenlo doneerde geld in plaats van een
kerstgift aan medewerkers en vrijwilligers.
* Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff
in Zutphen deed een geweldige
kerstdonatie

Bijzondere acties
In de afgelopen periode hebben veel
donateurs van hun bijzondere
betrokkenheid met Tibet naar School blijk
gegeven. Daarvoor willen we iedereen
heel hartelijk bedanken.
In het bijzonder willen we de volgende
mensen en instanties bedanken, omdat zij
zich op een speciale manier hebben
ingezet voor Tibet naar School. Wij
vermelden bewust geen bedragen, omdat
iedere actie, groot of klein, voor ons van
grote waarde is.
*Tiele Visser en Henri Tillart vierden hun
(gezamenlijk) 100e verjaardag en haalden
giften op in plaats van cadeaus.
* Stichting Het Groene Licht ondersteunde
ons met een donatie.
* Rosalie Janssen (12 jaar) uit Overveen
gaf een klassenfeest voor haar verjaardag.
Ze vroeg daarvoor een kleine bijdrage
voor Tibet naar School.
* Basisschool De Commanderije in
Heerenveen haalde geld op ten bate van
Tibet naar School.
* Felix Schreuder werd 70 jaar en vroeg
om een bijdrage voor onze stichting i.p.v
verjaardagscadeaus.
* Black Design in Oosterwijk maakte een
bedrag over t.b.v. de 50e verjaardag van
G. en R. de Swart.
* Ina Kamphuis en Ad Vossenaar uit
Almere vierden hun 10-jarig samenzijn en
vroegen de genodigden een bijdrage voor
onze stichting.

Viering 10-jarig bestaan
Hoewel we dit jaar door de situatie in Tibet
niet naar Tibet kunnen, ons 10-jarig
bestaan zal niet ongemerkt voorbij gaan.
Een aantal enthousiaste donateurs
organiseert voor alle donateurs en andere
belangstellenden een feestelijke dag
op 2 november a.s. in Groningen. De dag
zal in het teken staan van onze projecten.
Er zullen een video en diapresentaties te
zien zijn van de scholen en activiteiten te
doen zijn voor jong en oud. De dag zal
worden afgesloten met een feestelijke
Tibetaanse maaltijd.
We hopen van harte u daar ook te
ontmoeten!
Nadere aankondiging volgt in september.
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