Het bestuur van het TIBETAN AID PROJECT
(TAP) NEDERLAND
*
WENST U ‘HAPPY LOSAR 2017’!

*

Gelukkig Tibetaans Nieuwjaar 2017!
*
Het Losar feest is voor de Tibetanen een van de belangrijkste festivals. Zowel in Tibet als in de
Tibetaanse gemeenschappen in ballingschap wordt het uitbundig gevierd. Het festival markeert
het begin van het Nieuwe Tibetaanse Jaar. Het woord losar betekent ook ‘nieuw jaar’.
Een nieuw jaar nodigt uit tot terugblik en vooruitblik.
Een korte terugblik:
een belangrijk punt is dat TAP Amerika, dankzij de giften van onze donateurs aan TAP
Nederland in 2016, zowel de kosten van vervoer van de duizenden boeken naar Bodh Gaya in
2015 als die in 2016(!) kon betalen.

(‘..as always the money arrived when we had such need (to pay) for the shipping invoices…
Please send appreciation to all your donors’, Judy Rasmussen, 8 -2- 2017)
Onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan het behoud van de kostbare
Tibetaanse cultuur. Het maakte de uitreiking mogelijk van tienduizenden
boeken aan Tibetaanse kloosterlingen en klooster bibliotheken in
ballingschap tijdens de Grote Gebedsceremonie in Bodh Gaya, India,
waar de Boeddha Sakyamuni de verlichting van de geest bereikte.
Een korte vooruitblik:
Pauline Bonthuis en Guusje Ebbens nemen afscheid van het
bestuur van TAP – zie bij Presentatie TAP Pelgrimstocht op 24 maart a.s.
Ans Vos neemt als nieuw lid plaats in het bestuur. Ans is binnen het Nyingma Centrum o.a.
bekend van lessen meditatie en vooral ook van haar lessen Boeddhistische geschiedenis.
Henk Toorman, penningmeester en Ans Vos vormen dan voorlopig het bestuur van de
Stichting Tibetan Aid Project. Zij zijn hard bezig aan een nieuwe website voor TAP.
PRESENTATIE van de TAP Pelgrimstocht naar Tibet in november/december 2016
op vrijdag 24 Maart 2017: 17.15 – 19.00 uur, eerste etage van het Nyingma Centrum.
Je bent welkom vanaf 17 uur. Opgave is niet nodig- donaties voor TAP zijn welkom!
Er zijn hapjes, sapjes en wijn.
Na de presentatie heffen we ter afscheid het glas op ons aller
gezondheid en in het bijzonder op die van Pauline en Guusje.
Iedereen die wil komen is welkom.
Een donaties aan TAP is de beste uitdrukking van
appreciatie.
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