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Activiteitenverslag 2018 
Tibetan Aid Project Nederland kende in 2018 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 2018. Zie daarvoor ook de financiële jaarrekening 2018. 
 
 

De activiteiten van Stichting Tibetan Aid Project in 2018 waren: 
– Ontwerp van nu een digitale Nieuwsbrief, in plaats van een gedrukte nieuwsbrief, om 
zo ook kosten te besparen. Drie digitale nieuwsbrieven samengesteld en verstuurd. 
– Logistieke en inhoudelijke voorbereiding van pelgrimage reis naar Ladakh in 
samenwerking met VTS reizen in Ladakh. De reis is ook een activiteit om extra geld te 
verwerven voor TAP, van €250 per persoon.  
– Promotie en werving van voldoende deelnemers voor de reis naar Ladakh. Uiteindelijk 
is de reis in voorjaar 2018 volgeboekt met 12 deelnemers. 
– Organisatie in het voorjaar van een informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor de 12 
deelnemers aan de reis. 
– Mede begeleiden van de reis naar Ladakh van 18 juni – 5 juli 2018. Een prachtige, zeer 
gevarieerde en succesvolle reis met een zeer betrokken groep.  
– Presentatie foto's en verhalen over de reis naar Ladakh voor diverse belangstellenden. Er 
is al vraag naar een volgende reis in 2020. 20 deelnemers. 
– Benoeming derde bestuurslid: J. J. (Jaap) Drok. Eind 2018 is hij toegetreden tot het 
bestuur als algemeen bestuurslid. Jaap is al langer als vrijwilliger en student betrokken bij 
het Nyingma Centrum en betrokken bij de reizen van TAP. 
– Filmvertoning 'The Great Transmission' en werving donaties tijdens de open dag van het 
Nyingma Centrum in september, 30 deelnemers. 
– Lezing en werving donaties in november door Carolyn Pasternak uit de USA over het 
YesheDe Project, het Nyingma zusterproject van TAP: Yeshe De spoort teksten op en 
drukt de teksten, Tibetan Aid Project zorgt voor het jaarlijkse vervoer en de distributie in 
Bodh Gaya. 25 deelnemers. 
– Medicine Buddha Beoefeningen worden nu als workshops 2x per jaar aangeboden door 
docenten Nyingma Centrum. 
 
 
Activiteitenplan 2019 
– Samenstellen en verzenden van 2-3 digitale Nieuwsbrieven. 
– Voorbereiding inhoud, logistiek en route pilgrimage reis naar Oost Tibet in de zomer 
van 2020  ism met reisagent China van Visit Tibet Travel Service. 
– Maken van promotiemateriaal over de reis en verzorgen van de werving. 
– Wervings-  en informatiebijeenkomst in september over deze reis. 
– Zomogelijk in combinatie hiermee (of apart in november) een speciale event over Tibet 
('Verhalendag'?) voor werving van donaties. 
 
 


