
Stichting Tibetan Aid Project 

Activiteitenverslag 2019 
Tibetan Aid Project Nederland kende in 2019 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 2019. Zie daarvoor ook de financiële jaarrekening 2019. 

De activiteiten van Stichting Tibetan Aid Project (TAP) in 2019 waren:
- In voor jaar en zomer van 2019 heeft TAP het programma samengesteld en voorbereid van 
een pelgrimage reis in 2020 naar Oost-Tibet. TAP deed dat in samenwerking met onze 
reisagent in China, met wie wij eerder in 2016 een mooie reis naar Centraal Tibet hebben 
georganiseerd. Doel van de reis is het in contact brengen van deelnemers met de Tibetaanse 
Boeddhistische cultuur, maar doel is ook het verwerven van extra donaties, van €250 per 
persoon.  
- TAP heeft hiervoor promotiemateriaal gemaakt en voor de werving gezorgd.
- In oktober 2019 heeft TAP het programma online gezet en een informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden georganiseerd met een presentie over de speciale geschiedenis van Oost-
Tibet en het programma van de reis. Binnen 2 weken was de reis volgeboekt. 
- TAP vervulde hiervoor de intermediaire rol: contact met de reisagent, informeren van 
(aanstaande) deelnemers over het programma, de visumvereisten en overige zaken, zoals 
gezondheid.  De verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van reis zelf ligt bij de 
Chinese reisagent, Visit Tibet Travel Service.
- TAP heeft in 2019 twee digitale Nieuwsbrieven verzorgd.

Activiteitenplan 2020
- In het voorjaar verzorgt TAP een kennismakings- en voorbereidingsdag voor deelnemers 
aan de reis naar Oost-Tibet.
- Van 9 tot 27 juni begeleidt TAP mede de pelgrimage reis naar Oost-Tibet.
- In september 2020 organiseert TAP een informatie- en terugkomdag over deze reis voor 
deelnemers, maar ook voor andere geïnteresseerden. ‘Verhalen’ over Tibet, over de reis 
maar ook andere verhalen, zullen hierbij centraal staan. Doel is ook hier verwerven van extra 
donaties. 
- Realiseren van twee digitale Nieuwsbrieven.


