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Welkom bij deze nieuwe, nu digitale Nieuwsbrief van het Tibetan Aid Project.
Als je geen prijs stelt op het voortaan 3-4 keer per jaar ontvangen van een TAP Nieuwsbrief, dan
kun je je onderaan even afmelden.
In deze nieuwsbrief:
- Plannen voor 2017 en 2018
- TAP Pelgrimage reis 2018 naar Ladakh
- 'Meet & Greet Ladakh middag' op 3 november
- Film 'The Great Transmission' in jouw regio?
- Medicine Buddha Ceremonies in 2017
- Wie zijn de 'directors' van TAP in de USA?
- Afscheid van Pauline en Guusje
- Verslag over TAP Nederland in 2016
Vragen of ideeën? Laat het ons weten: info@tibetan-aid.nl
Ans Vos, coördinator TAP en Henk Toorman, penningmeester (bestuur TAP)

Plannen voor 2017 en 2018
TAP gaat volop door na het afscheid van Pauline
als coördinator in april. Een brainstormgroep heeft
vele ideeën gevormd voor nieuwe sponsoractiviteiten naast
de regelmatige donaties, zoals wandel-events,
verhalencafé, Tibetaanse dag, diner in Tibetaans
restaurant, muziekavond, betrekken van Tibetanen in
Nederland en nog veel meer. Zin om af en toe mee te
helpen? Welkom!
Er is inmiddels een nieuwe website ( www.tibetan-aid.nl ) en
nu de digitale nieuwsbrief. Verder staan concreet al een
pelgrimage reis gepland naar Ladakh in de zomer van 2018
en een bijzondere benefiet- en infomiddag in een Tibetaans
restaurant op 3 november.

Pelgrimage reis in 2018 naar Ladakh
TAP organiseert in 2018 van 18 juni t/m 5 juli een pelgrimage reis
naar Ladakh (Noord-India), oftewel 'Klein Tibet'. Met o.a. bezoek
aan de hoofdstad Leh, een vluchtelingenkamp, diverse kloosters,
een kloosterfestival en een mini-trekking. Het biedt je de kans om
het Tibetaans Boeddhisme in zijn levende en authentieke vorm te
leren kennen. En met de additionele donatie aan TAP draag je
daarnaast ook bij aan het behoud van het Tibetaanse erfgoed.
Op 3 november geven we tijdens de 'Meet & Greet Ladakh middag'

in het Tibet Restaurant in Amsterdam ook een presentatie over
deze reis. Nu al belangstelling? Vraag brochure: info@tibetanaid.nl

'Meet & Greet Ladakh middag' in Tibet Restaurant op 3
nov
Op vrijdag 3 november van 13.00 - 16.00 organiseert TAP de
'Meet & Greet Ladakh' benefietbijeenkomst in de sfeervolle
ambiance van het 'Tibet Restaurant', Lange Niezel 24 in
Amsterdam. Kosten €25, incl. €15 donatie voor TAP. Opgave
vooraf (graag voor 20 oktober) of overige info via
info@tibetan-aid.nl
Op het programma staan, naast een eenvoudige Tibetaanse
lunch, een kennismaking met de Tibetaanse Community in
Nederland over Tibetaanse vluchtelingen in Nederland.
Gevolgd door een uitgebreide presentatie van TAP met info
over de geplande pelgrimage reis naar Ladakh.
Reserveer snel vanwege beperkt aantal plaatsen.

Film 'The Great Transmission' in jouw regio?
Deze veel geprezen film uit 2016 laat je op een beeldende
manier de historische overdracht beleven van Boeddhisme in
India, vandaar naar Tibet met de bloei en onderdrukking, en
de inzet van Tarthang Tulku voor het behoud van deze
kostbare kennis. Zie ook de trailer: great transmission
De film (60 min) is nog niet algemeen beschikbaar, TAP
heeft toestemming om 'm te vertonen. Je kunt TAP helpen
donaties te verwerven door de film 'exclusief' te vertonen
voor familie en meerdere vrienden in een soort 'tap-aware'huiskamerbijeenkomst...
Nadere info: info@tibetan-aid.nl

Medicine Buddha Ceremonies in 2017
Maandelijks is er op zondag een ceremonie met recitatie van
de Medicine Buddha Mantra en Visualisatie. Tijdens de
recitatie kunnen namen worden opgezegd van zieke of in
nood verkerende mensen en dieren.
Nyingma Centrum, Reguliersgracht 25, Amsterdam; zondag
24/9, 29/10 en 10/12, van 15.45 - 17.00. Deur open
om 15.30. Aanmelding vooraf is niet nodig, wel graag op tijd
zijn. Donaties zijn welkom en zijn voor TAP.

Introductie van de TAP directors in de USA
Judy Rasmussen en Susan Lemieux zijn de 'directors' van
het Tibetan Aid Project in de USA, als een van de Nyingma
organisaties van Tarthang Tulku. Ze hebben hun kantoor in
Berkeley, in het Nyingma Institute.
Wat doen ze? Wat motiveert ze?
Deze zomer ontmoette ik ze.

Judy en Susan vertellen:
"TAP zorgt voor de fondsenwerving voor vervoer en
verspreiding van de heilige boeken en kunst. Het jaarlijks
totaal aan donaties voor TAP van gemiddeld $ 300.000 komt
voor een groot deel ook uit ons jaarlijkse groots opgezette
'Tast and Tribute Diner'. De donaties worden daarnaast soms
ook deels besteed aan kleinere projecten zoals medische
ondersteuning van een klooster of leken of bijvoorbeeld aan
de aardbeving van 2010.
De kosten van vervoer over zee en land zijn hoog. Andere
Nyingma organisaties zorgen voor het drukproces, maar wij
zorgen voor vervoer en verspreiding zodat de teksten elk
jaar overhandigd kunnen worden aan de tienduizenden
Tibetanen in Bodh Gaya tijdens het Monlam festival. En dat
letterlijk aan hen te kunnen overhandigen, dat is zó mooi....."

Afscheid Pauline en Guusje
Met een enthousiaste presentatie over de Tibet reis 2016
nam Pauline Bonthuis in april dit jaar afscheid als de
gedreven coordinator van TAP. Na meer dan 20 jaar inzet
voor het behoud van het Tibetaanse erfgoed, via vele
lezingen en organisatie van overige activiteiten. Ans Vos is
haar opgevolgd. Ook Guusje Ebbens nam afscheid als
voorzitter bestuur en sparringpartner van Pauline.

Verslag over 2016
Over 2016 heeft TAP Nederland € 17.500 over kunnen
maken naar het Tibetan Aid Project USA! Begin 2017 kon in
Bodh Gaya, mede dankzij die donaties, aan zo'n 15.000
monniken, nonnen en leken edities van de kostbare
Prajnaparamita teksten worden uitgereikt, met o.a.
gebedsmolens, beeldjes, gebedsvlaggen en tangka-prints.
De Nederlandse bijdrage hieraan kwam van alle trouwe
donateurs en van donaties via onze activiteiten zoals
presentaties, Medicine Buddha ceremonies, en de
pelgrimage reis naar Tibet.
Hartelijk dank voor alle steun!
Voor het uitgebreide verslag en de financiele verantwoording
over 2016 van TAP Nederland zie de website jaarverslag-enjaarrekening/
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