Stichting Tibetan Aid Project
Activiteitenverslag 2017
Tibetan Aid Project Nederland kende in 2017 diverse activiteiten die alle in het teken stonden van
het verwerven van de benodigde financiële middelen voor het behoud van het Tibetaanse erfgoed.
Maar natuurlijk hebben vooral ook de donaties van trouwe donateurs bijgedragen aan de
resultaten van 2017. Zie daarvoor ook de jaarrekening.
De activiteiten van Stichting Tibetan Aid Project in 2017 waren:
– Presentatie foto’s Tibet reis 2016 op een bijeenkomst op 17 maart voor deelnemers en
belangstellenden. Dat was tevens het het afscheid van Pauline Bonthuis na 20 jaar als coördinator
en secretaris van het bestuur van TAP en van Guusje Ebbens, voorzitter van het bestuur van TAP.
– Benoeming van de nieuwe nieuwe secretaris van bestuur TAP en opvolger van Pauline: Ans Vos,
per 1 april 2017, de secretaris en coördinator van TAP. Henk Toorman blijft penningmeester van de
stichting.
– In het voorjaar heeft TAP een nieuwe website gemaakten en een digitale nieuwsbrief, als
vervanger van de gedrukte versie. De nieuwsbrief is 2 keer (1x nog gedrukt en 1 x digitaal)
verschenen.
– Oprichting en bijeenkomst van een ʹbrainstormgroepʹ om mee te denken over de opzet van
nieuwe mogelijkheden voor werving. Een enthousiaste groep bracht in september tientallen ideeën
voor de komende jaren naar voren, zoals events rond o.a. verhalen, muziek, wandelen, Tibetaans
eten en film.
– Oriëntatie voor en voorbereiding van een nieuwe reis in 2018, over het Tibetaanse erfgoed, voor
de werving van extra donaties, nu naar Ladakh.
– ʹMeet & Greet Ladakhʹ bijeenkomst in november in een Tibetaans restaurant voor werving
donaties, met een Tibetaanse lunch en een presentatie over de pelgrimage reis naar Ladakh in juni
2018. Voor de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap in
Nederland uitgenodigd om hun activiteiten te presenteren.
– TAP heeft hiervoor een reisprogramma en informatiemateriaal gemaakt over de reis naar Ladakh
en de werving van deelnemers verzorgd. In december was de reis voor 12 deelnemers al
volgeboekt.
– Medicine Buddha Beoefeningen op 29/01, 05/03, 02/04, 21/05, 02/07, 20/08, 24/09, 29/10, 10/12.
Activiteitenplan 2018
– Samenstellen en verzenden van 2‐3 digitale Nieuwsbrieven
– Logistieke voorbereiding pelgrimage reis naar Ladakh in samenwerking met VTS reizen in
Ladakh.
– Kennismakings‐ en informatiebijeenkomst voor de deelnemers aan de reis naar Ladakh.
– Mede begeleiden reis naar Ladakh van 18 juni – 5 juli.
– Organisatie van een event voor werving van extra donaties in november, thema geïnspireerd
door de ʹbrainstormgroepʹ.
– Presentatiebijeenkomst in het najaar over de reis naar Ladakh voor deelnemers en
belangstellenden.
– Medicine Buddha Beoefeningen nu als workshops aanbieden in samenwerking met docenten
Nyingma Centrum.

