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Dit is de laatste nieuwsbrief van 2008.
Het jaar waarin we vierden dat de stichting 10 jaar geleden werd opgericht.
Maar we vierden vooral wat we in die 10 jaar met steun van alle donateurs
allemaal hebben bereikt. Het is echter ook het jaar waarin er aanleiding is om
ons zorgen te maken over de situatie in Tibet.
1 november viering 10 jarig bestaan
Hans Sleeboom, Liesbeth Haack en
Vincent Sax van der Weijden, drie zeer
betrokken donateurs, namen het
initiatief een feest te organiseren ter
gelegenheid van het 10- jarig bestaan
van de stichting. Zij vonden, dat zeker
in deze tijd, gevierd moest worden wat
de stichting door de steun van zovele
donateurs in 10 jaar heeft kunnen
doen aan de verbetering van het
onderwijs aan Tibetaanse kinderen in
Tibet.

voortgang van de projecten, gaven
velen aan dat de chronologische
volgorde van deze diapresentatie
indrukwekkend zichtbaar maakte wat
er allemaal gerealiseerd is.

Op 1 november konden we bijna 70
donateurs verwelkomen, die vanuit het
hele land naar Groningen waren
gekomen.
Er was een uitgebreid en divers
programma. Centraal stond de
diapresentatie van wat de stichting
Tibet naar School door alle trouwe
donateurs in 10 jaar tijd in Tibet heeft
kunnen bereiken. Hoewel de
donateurs twee keer per jaar een
nieuwsbrief ontvangen over de

Tijdens de middag waren er allerlei
activiteiten. Je kon gebedsvlaggen
drukken, de film van Kuifje in Tibet
bekijken of een prachtige compilatie
van videomateriaal van de scholen,
mantra’s zingen, een ‘klankschaal-reis’
maken of mani-stenen beschilderen.
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Er heerste een gezellige sfeer en we
vonden het erg leuk zoveel donateurs
‘in levende lijve’ te ontmoeten en
uitgebreid te hebben kunnen spreken.

Viering groot succes!
Naast de viering van het 10-jarig
bestaan wilden we tijdens die dag ook
geld inzamelen voor 10 (voor ieder jaar
één) timmerkisten voor de jongens die
het beroepsonderwijs hebben afgerond
en die in de regio, 120 km. ten
noorden van Lhasa, een eigen bedrijfje
willen starten. De stichting wil deze
jonge mensen met een microkrediet
tevens helpen om hun bedrijf te
realiseren.
Leerlingen van het Noorderpoortcollege in Groningen hadden voor de
gelegenheid een pracht timmerkist
gemaakt. Deze kist stond prominent in
de zaal, waarmee het doel van de dag
concreet zichtbaar was.
Tijdens de dag hebben we ruim
€1000 opgehaald met de verkoop
van kerstkaarten, kalenders en loten
en door donaties. Daarnaast
hebben veel donateurs extra geld
overgemaakt op onze rekening.
In totaal heeft de viering van ons 10
jarig bestaan meer dan €2200
opgeleverd!!!!
We willen namens de kinderen in
Tibet iedereen daarvoor heel
hartelijk bedanken.

De middag werd afgesloten met een
heerlijke Tibetaanse maaltijd. De kok
had niet eerder een Tibetaans maal
bereid, maar had enthousiast gezocht
op internet en daar recepten
gevonden.

Het afgelopen halfjaar
In de vorige nieuwsbrief vertelden we
dat we door de situatie enkele
maanden geen contact hebben gehad
met de mensen in Tibet. Begin juli
waren er weer spaarzame contacten
en we hoopten toen dat de situatie na
de Olympische Spelen zou
normaliseren. Helaas moeten we
melden dat het contact nog steeds
moeizaam verloopt, maar vooral dat
het moeilijk is er achter te komen hoe
het nu werkelijk in Tibet is.
Maar we kregen wel in juli van een
dolgelukkige Tendor, de student
Tibetaanse geneeskunde, het
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geweldige bericht dat hij als beste
student was afgestudeerd en dat hij
een baan als arts in het Tibetaans
ziekenhuis in Lhasa heeft. Hij laat alle
donateurs het volgende weten:
All these success cannot leave your help, I must
express my gratitude from the heart of hearts to you !
Thank you very much!
Tendor

Bijzondere acties
Carolina Wisse en haar ouders uit
Krommenie maakten een groot bedrag
over “voor een toekomst in Tibet”.
We ontvingen een donatie van de
sponsorcommissie van TV Bokt in
Eindhoven.
Wesley, leerling uit groep 8 van Signis
scholengemeenschap in Amsterdam,
trok spontaan €0,65 uit zijn broekzak
toen hij over de omstandigheden in
Tibet hoorde.
De leerlingen van CBS De Marke in
Giethoorn hielden een spaaractie en
maakten € 125, 95 over.
Marianne Stuvel uit Baarn deed een
donatie namens haar thangkatekengroep en haar meditatiegroep.
Het Noord-Zuidfonds van de UB in
Groningen deed een donatie t.g.v. het
afscheid van een medewerker.
Stichting Living Satsang uit
Amsterdam steunde ons met een
bijdrage.

Dokter Tendor !
En we kregen in september bericht dat
een groot aantal leerlingen het
afsluitende examen van de
basisschool hadden afgerond en dat zij
nu op de school in Zushul of Kelok
zitten voor vervolgonderwijs. En een
kort bericht van Tsedan Dolma, de
studente uit Beijing, dat ze een baan
heeft gevonden op het treinstation in
Nagqu. Ze laat ons nog weten wat
haar werkzaamheden precies zijn.

Onze dank gaat daarnaast natuurlijk
blijvend uit naar alle donateurs die ons
maandelijks of jaarlijks steunen met
hun gift!

Contact
Het bestuur beraadt zich erop hoe met
deze situatie van moeizaam contact
om te gaan. In elk geval hopen we dat
het voor 2008 geplande bezoek aan
Tibet in 2009 door kan gaan!
Tot die tijd is het voor ons een beetje
als voor het jongetje op deze foto: we
kijken door wazig glas en proberen iets
te onderscheiden…!

Nieuwsbrief per e-mail?
Inmiddels hebben al veel donateurs
aangegeven de nieuwsbrief per e-mail
te willen ontvangen. Dat scheelt veel in
de verzendkosten en het geld dat we
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daarmee besparen, komt de kinderen
in Tibet ten goede.
We zouden het daarom prettig vinden
als nog meer donateurs aangeven de
nieuwsbrief voortaan per mail te willen
ontvangen.
U kunt daarvoor een mail sturen naar
info@tibetnaarschool.nl met uw naam
en e-mailadres.
Alvast veel dank!

We wensen u allen fijne
feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar.
We hopen ook dat 2009 Tibet en de
Tibetanen geluk mag brengen:

Tashi delek!

Nieuw bestuurslid
In juli hebben we Dorien van Niekerk
als nieuw bestuurslid mogen
verwelkomen. We zijn erg blij met haar
komst. We hadden dringend behoefte
aan versterking, doordat onze
penningmeester Carl Kamstra door
een nieuwe baan veel in het buitenland
zit.
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