
EEN TESTAMENT 
VOOR TIBET?

NALATEN AAN ICT EN LID WORDEN  
VAN DE MANDALA SOCIETY



Zo ver van hier, zo onmetelijk mooi: Tibet. Het 
dak van de wereld, schitterende landschappen, 
eeuwige sneeuw. En zó inspirerend. Vanwege 
de eeuwenoude cultuur, de wijze Dalai Lama, 
vrede en zingeving, zuiverheid en schoonheid.

Ja, Tibet is uniek. Maar helaas ook: bedreigd. 
China maakt mijn volk rechteloos en stateloos. 
En het is mede dankzij u, trouwe donateurs en 
vrijwilligers van International Campaign for Tibet, 
dat de Tibetanen het volhouden, tegen alle ver-
drukking in.

U geeft niet alleen hen maar ook ICT de kracht 
om door te gaan. Om keer op keer de aandacht 
van de rest van de wereld voor Tibet te vragen. 
Om de zorgwekkende situatie rondom milieu en 
water op het Tibetaanse plateau op de kaart te 
zetten. En om ons uit te spreken tegen het  
martelen van nonnen, monniken en andere  
mensenrechtenactivisten in Tibet.

Ondanks onze successen is de situatie voor de 
Tibetanen moeilijker dan ooit. Dat maakt uw 
steun voor de strijd voor meer autonomie en het 
behoud van onze cultuur van nog meer belang. 
Nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld via uw testa-
ment. Wilt u eens nadenken of u zo’n bijzonder 
verbond (testament betekent ook verbond of 
convenant) met Tibet zou willen sluiten? Alleen 
al dáárvoor ben ik u intens dankbaar!

Als mogelijke erflater van ICT wordt u bovendien 
lid van onze Mandala Society. Wat dat inhoudt, 
leest u in deze brochure. Verder krijgt u uitge-
breide informatie over hoe dat gaat, nalaten aan 
een goed doel. Wie u daar nog meer over kan 
vertellen, is Christa Meindersma. Zij stelt zich 
aan het eind van de brochure aan u voor. Gaat 
ze meer van u horen? Ik hoop het van harte.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe
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VOOR 
TIBET…?
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1991
De Verenigde Staten erkennen 
Tibet bij wet als een bezet land.

1994
Dalai Lama ontmoet Premier 
Kok in het Torentje. 

1997
Dalai Lama krijgt de Four 
Freedoms Award en ontmoet 
Prinses Juliana.

2002
Mede door druk van ICT voelt 
China zich gedwongen de 
Tibetaanse non Ngawang 
Sangdrol en de op dat moment 
langst zittende politieke  
gevangene Takna Jigme  
Sangpo vrij te laten.

 
2005
ICT krijgt in Nederland de  
Geuzenpenning toegekend 
voor ‘haar geweldloze inzet 
voor de mensenrechten van 
het Tibetaanse volk’.

 2008
De Dalai Lama heeft ontmoetin-
gen met diverse wereldleiders, 
ook in ons land. In 2008 wordt 
hij ontvangen door Angela 
Merkel, en in 2019 prijst Barack 
Obama hem voor zijn ‘Middle 
Way-approach’.

2018
Tienduizenden mensen wonen 
het bezoek van de Dalai Lama 
aan Nederland bij; meer dan 
een miljoen mensen volgen 
zijn teachings en lezingen via 
livestream.

2019
Een Amerikaans wetsvoorstel 
bepaalt dat alleen de Tibe-
taanse gemeenschap over de 
opvolging van de Dalai Lama 
gaat: inmenging van China kan 
leiden tot sancties.
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Sinds 1988 is ICT  
de belangrijkste  
organisatie die zich 
inzet voor vrijheid in 
Tibet. De successen 
die we dankzij de 
steun van donateurs 
en vrijwilligers zoals u 
behaald hebben, zijn 
groot. Herinnert u zich 
de volgende nog?

OM NOG  
VAAK AAN  
TERUG TE  
DENKEN…

1988
Oprichting van International 
Campaign for Tibet in de VS. 
Wereldwijd vragen we aan-
dacht voor de schendingen van 
de mensenrechten door China 
in Tibet. In 1999 volgt ICT Euro-
pa in Amsterdam.



“Het is mij een grote eer om International Campaign for Tibet bij u aan 
te bevelen om haar immense bijdrage aan het verwerven van steun 
voor de vrijheid van Tibet. Namens mijn volk spreek ik mijn opperste 
waardering uit voor ICT, haar donateurs en vrijwilligers, en ieder ander 
mens van goede wil voor wat zij voor de Tibetaanse zaak betekenen.”

ZIJNE HEILIGHEID DE 14E DALAI LAMA
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ONZE GEWELDLOZE 
STRIJD VOOR DE VRIJHEID  
EN TOEKOMST VAN TIBET



International Campaign for Tibet voert sinds 
1988 campagne voor vrijheid en respect voor 
de rechten van het Tibetaanse volk. Zodat dat 
over de eigen toekomst kan beslissen en de 
eigen economische, sociale en culturele ontwik-
keling vorm kan geven. Daartoe voeren we een 
breed pakket aan werkzaamheden uit.

‘MONNIKENWERK’
Ons onderzoeksteam verzamelt via een netwerk 
van contacten feiten over actuele ontwikkelin-
gen in Tibet. Die worden geanalyseerd, gepu-
bliceerd in rapporten, en gedeeld met media, 
publiek en beleidsmakers. Vaak echt ‘monniken-
werk’, omdat Tibet hermetisch van de buiten-
wereld is afgesloten.

(INTER)NATIONALE LOBBY
ICT spoort politici aan tot actie, en doet voorstel-
len voor beleid, Kamervragen en ontvangst van 
Tibetaanse delegaties. Daarbij maken we dank-
baar gebruik van de petities die door mensen 
zoals u ondertekend zijn: die zetten de lobby 
kracht bij. Internationaal spreken we de Verenig-
de Naties toe over mensenrechtenschendingen 
en informeren we Speciale Rapporteurs van de 
VN. Ook nemen we deel aan vergaderingen 
van UNESCO over de bescherming van Tibets 
fragiele ecosysteem.

ACTIEVOEREN
Samen met meer dan 100.000 vrienden, in 
Neder land en ver daarbuiten, voeren we actie 
voor een vreedzame oplossing in Tibet. Voor 
vrijlating van politieke gevangenen, respect  
voor Tibets fragiele ecosysteem, behoud van de 
Tibetaanse cultuur en taal, en de terugkeer van 
de Dalai Lama naar zijn land. 

STEM VOOR TIBET
De Chinese propagandamachine inzake Tibet 
draait op volle toeren. We doen om uiterste best 
ervoor te zorgen dat het Tibetaanse verhaal niet 
overschreeuwd wordt. Iedere dag gaan we wel 
ergens op straat of tijdens festivals met mensen 
in gesprek. Daarnaast organiseren we conferen-
ties en rondetafelgesprekken. Zo geven we de 
Tibetanen een stem en houden we Tibet op de 
agenda. 

SAMEN STERKER
Om de impact van ons werk te vergroten, 
werken wij samen met tal van andere organisa-
ties. Internationaal zijn dat bijvoorbeeld Human 
Rights Watch, Reporters without Borders, Am-
nesty International, the International Commission 
of Jurists, Human Rights in China, the Internati-
onal Federation for Human Rights, en Interna-
tional Tibet Network. In Nederland trekken we 
op met onder meer Instituut Clingendael, het 
Boeddhistisch Filmfestival, de Tibetaanse ge-
meenschap in Nederland en Europa, en Stich-
ting Bezoek Dalai Lama Nederland.

ONZE VREDELIEVENDE  
STRIJD VOOR DE VRIJHEID  
EN TOEKOMST VAN TIBET
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eventuele (over)grootouders. Daarnaast wilt u 
misschien vrienden of bekenden iets nalaten. En 
dan zijn er organisaties waarmee u zich verwant 
voelt, zoals goede doelen. Zijn ze een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI), dan zijn ze over 
hun erfdeel geen erfbelasting verschuldigd. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor ICT.

3   WIE WORDT UW NOTARIS?
Wilt u naast uw wettige erfgenamen ook ande-
ren in uw nalatenschap laten delen. Dan hebt 
u een testament nodig. Daarvoor moet u altijd 
naar een notaris. Deze is ook uw onafhankelijke 
adviseur. Kent u er geen? Vraag dan aan vrien-
den of bekenden bij wie zij zich prettig voelen. 
En natuurlijk kunt u ook op internet een notaris 
vinden. Kijkt u bijvoorbeeld eens op  
www.notaris.nl of www.degoedkoopstenotaris.nl.

4    MAAKT U MENSEN OF ORGANISATIES 
(MEDE)ERFGENAAM?

Een persoon of organisatie als ICT begunstigen 
in uw testament, kan op twee manieren. De 
eerste is: ze een erfstelling nalaten. Dan schenkt 
u uw erfgenamen een bepaald percentage van 
uw nalatenschap. Of u laat al uw bezittingen aan 
één partij na. 

5   EN/OF KIEST U VOOR LEGATEN?
De tweede mogelijkheid is iemand of een instel-
ling een legaat na te laten. Dat is een specifiek 
geldbedrag of een stuk bezit. Een bijzonder 

Veel mensen zien op tegen het maken 
van een testament. Bij wie kun je te-
recht? En hoe gaat dat, nalaten aan een 
goed doel als International Campaign 
for Tibet? U leest het hier. Maar denk er 
wel rustig over na. Misschien zijn er nog 
andere instellingen die u wilt begunsti-
gen. Bedenk hoe blij ze daarmee zijn. 
Of in ons geval: wat uw mooie gebaar 
betekent voor het Tibetaanse volk… 

1   WAT HEBT U AAN BEZITTINGEN?
Nadenken over nalaten, kan beginnen met het 
in kaart brengen van uw bezittingen. Wat hebt u 
aan (spaar)geld, eventuele beleggingen, en kost-
bare spullen zoals een huis, antiek en boeken? 
Daartegenover staan uw schulden: een hypo-
theek, een doorlopende lening. Zet u alles rustig 
op een rij.

2   WIE ZIJN UW BEGUNSTIGDEN?
Wettige erfgenamen zijn: uw echtgenoot,  
geregistreerd partner en (klein)kinderen, uw 
mogelijke ouders, broers en zussen, en uw 

STAPSGEWIJS 
NAAR EEN 
TESTAMENT – 
VOOR TIBET?
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schilderij. Sierraden. Of misschien wel uw  
woning. Weet in elk geval dat ICT blij is met 
iedere bijdrage. 

6   WAT ZIJN UW OVERIGE WENSEN?
Uw testament laat ook ruimte voor overige 
wensen. Laat bijvoorbeeld opnemen dat uw 
nalatenschap op een bijzondere, voor u typeren-
de manier besteed moet worden. Of misschien 
wilt u wel iets over het onderbrengen van uw 
huisdieren laten optekenen. Omdat een testa-
ment pas later openbaar gemaakt wordt, kunt u 
wensen over uw uitvaart beter elders kenbaar 
maken.

7   WIE WORDT UW EXECUTEUR?
Een executeur wikkelt uw nalatenschap af. Hij 
of zij ziet erop toe dat iedereen krijgt waar die 
recht op krijgt. En dat uw speciale wensen wor-
den uitgevoerd zoals u hebt bepaald. In de regel 
is dit een persoon die u heel goed vertrouwd. 
Maar u kunt ook uw notaris met het executeur-
schap belasten.

STAPSGEWIJS 
NAAR EEN 
TESTAMENT – 
VOOR TIBET?

8    HOE GAAT HET OPSTELLEN  
VAN EEN TESTAMENT?

Zoals gezegd, hiervoor moet u bij de notaris zijn. 
Het eerste gesprek is informatief. Aan de hand 
van wat u vertelt, stelt de notaris een concept-
testament op. Dat kan een paar dagen duren. 
Alles naar wens? Dan tekent u. Anders laat u 
eerst nog wat zaken aanpassen. Bedenk dat u 
uw testament altijd naderhand weer kunt veran-
deren. Bijvoorbeeld omdat u nog andere goede 
doelen wilt begunstigen. 

9   LID WORDEN VAN DE MANDALA SOCIETY?
Mocht u ICT willen in uw testament (willen) 
begunstigen, dan horen we dat graag. In de 
eerste plaats om u persoonlijk te kunnen bedan-
ken voor uw keuze voor ons en uw mooie en 
zo belangrijke goede doel. Maar ook omdat we 
u graag lid maken van onze Mandala Society. 
Dan maakt u op een heel intense manier kennis 
met ons werk voor Tibet. Meer hierover op de 
volgende pagina’s. 



“Ik ben lid van de Mandala 
 Society om ervoor te zorgen 
dat International Campaign  
for Tibet ook toekomstige  
generaties Tibetanen kan  
helpen. Door een gedeelte  
van mijn nalatenschap via een 
legaat aan ICT te schenken, 
lever ik een duurzame bijdrage 
aan de toekomst van Tibet.”

MEVROUW VAN DER GIESSEN
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De Mandala Society is exclusief opgezet 
voor mensen die op zeer warme wijze 
blijk geven van hun betrokkenheid bij 
de Tibetaanse zaak: via hun erfenis. Van 
tijd tot tijd komen de leden bijeen om 
direct betrokken te blijven bij ICT en te 
horen hoe inkomsten uit nalatenschap-
pen bijdragen aan een vrij Tibet.

WAAROM DIE NAAM?
De mandala staat symbool voor het mededogen 
en de liefde van een verlicht wezen voor ande-
ren. De mandala wordt vaak weergegeven als 
een zandpatroon dat vrede en lichamelijk even-
wicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor 
de wereld. Nadat de mandala is opgebouwd, 
wordt deze in de Tibetaanse context ritueel  
afgebroken. Daarna wordt het zand naar een ri-
vier gedragen om aan de natuur terug te geven: 
voor het toekomstige welzijn van al het leven.

DE BETEKENIS VAN NALATENSCHAPPEN  
VOOR TIBET
Nalatenschappen zorgen ervoor dat ICT duur-
zaam kan bijdragen aan een vreedzame op-
lossing voor Tibet. Op de manier die u van ons 
gewend bent: door onderzoek, actie, dialoog, 
lobby en samenwerking. Vooruitlopend op een 
meer autonoom Tibet helpen we het Tibetaanse 

volk ook met het stimuleren van nieuw leider-
schap en economische ontwikkeling, en het 
behoud van het eigen culturele erfgoed.

DE BETEKENIS VAN DE MANDALA  
SOCIETY VOOR U
Dáárom zijn nalatenschappen zo belangrijk voor 
ICT. En daarom heten we u zo graag hartelijk 
welkom bij de Mandala Society. U ontvangt dan:
•  uitnodigingen voor bijeenkomsten rond be-

zoek van politieke ex-gevangenen of Tibetaan-
se parlementsleden of om bijvoorbeeld het 
Boeddhistisch Filmfestival bij te wonen.

•  persoonlijke informatie van onze directeur  
Tsering Jampa over de meest recente ontwik-
kelingen in en rondom Tibet en het werk van 
ICT.

•  films en speciale rapportages over Tibet,  
en publicaties die slechts voor ingewijden  
beschikbaar komen.

EEN EXCLUSIEF LIDMAATSCHAP 
VAN DE MANDALA SOCIETY



Beste vriend(in) van Tibet,
Mag ik me even aan u voorstellen? Mijn naam is 
Christa Meindersma en ik ben directeur Advo-
cacy, Communication en Fundraising bij ICT. Als 
zodanig houd ik me ook bezig met het afwikke-
len van nalatenschappen. Én onderhoud ik de 
contacten met alle lieve mensen die onze mooie 
organisatie in hun testament hebben opge-
nomen of hebben aangegeven hierover na te 
denken.

Tibet ken ik van heel dichtbij. Ik werkte er in 
de jaren 80, onder meer als tolk voor het Rode 
Kruis. En in 1989 getuigde ik voor de Verenigde 
Naties over de mensenrechtensituatie in Tibet. 
Later was ik jarenlang bestuurslid en penning-
meester van ICT.

Ik verheug me erop mijn betrokkenheid bij de 
Tibetaanse zaak met u te kunnen delen. U, als 
donateur en binnenkort misschien als testateur. 

Graag beantwoord ik ook alle vragen die u over 
nalaten hebt, en denk ik met u mee over de 
vorm waarin u ICT in uw testament op zou  
kunnen nemen. Dat kan bij ons in Amsterdam 
maar ik kom net zo lief naar u toe.

Laat u het mij weten als u overweegt ons in  
uw testament te begunstigen? Dat kan telefo-
nisch (020 - 330 8265) maar natuurlijk ook per 
mail (christa.meindersma@savetibet.nl). Of stuur 
de antwoordkaart hiernaast op. Dan kan ik u 
vanaf dat moment ook betrekken bij de activitei-
ten van onze Mandala Society. Dan raakt u nog 
meer bekend met het werk van ICT en bent u op 
de hoogte van de allerjongste ontwikkelingen in 
Tibet.

Ik hoop binnenkort van u te horen of lezen!

Met vriendelijke groet,

Christa Meindersma
Contactpersoon nalaten

‘KAN  
IK U  
HELPEN?’

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDELEVEN  
MET HET TIBETAANSE VOLK!
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Stuurt u deze kaart naar ons op? Een postzegel is niet nodig. Kiest u voor een envelop eromheen, 
gebruik dan het adres op de achterkant van de kaart. Ook dan hoeft u geen postzegel te plakken.



Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet
IBAN: NL09 INGB 0000 0042 23 
RSIN: 808423770 
KVK: 34119094

De bovenstaande gegevens hebt u nodig als u ICT in uw 
testament opneemt. We wijzen u er ook graag op dat wij de 
ANBI-status hebben. Dat betekent dat wij geen erfbelasting 
hoeven te betalen over de erfenis die we van u ontvangen: 
uw nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan de 
Tibetaanse zaak.


