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Beste Tibet vrienden,
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief. Wij zullen jullie in de toekomst via de nieuwsbrief op de
hoogte houden van onze activiteiten en van wat zich achter de schermen bij Walk for Tibet
afspeelt.

De Nijmeegse Vierdaagse.
Dit jaar heeft Walk for Tibet voor de 7e keer met
de Vierdaagse meegedaan. Dit jaar hebben we
tijdens de Vierdaagse ons best gedaan om geld
op te halen voor de Gangjong Rigzod School in
Amsterdam. Tijdens deze dagen is het ons
gelukt om € 502,50 op te halen.
Ondanks dat we dit jaar met een kleinere groep
liepen is het toch weer een succes geworden.

QR-code
Dit jaar hebben als proef tijdens de Vierdaagse
de lopers de mogelijkheid gegeven om met een
QR-code op hun tas te lopen. Deze code konden
de mensen via hun telefoon scannen om zo op
onze donatiepagina te komen.
Het voordeel van deze code is dat we de
mensen zo kunnen wijzen op de verschillende
manieren waarop ze kunnen doneren.

Hoog bezoek.
Afgelopen Vierdaagse hebben we voor het eerst
in jaren weer de eer gehad om tijdens de
Vierdaags een vertegenwoordiger van ons
goede doel te ontvangen.
Tijdens de intocht hadden we de eer om de
voorzitter van de Tibetaanse Gemeenschap in
Nederland te ontvangen. De Tibetaanse
Gemeenschap heeft de belangrijke taak om de
Gangjong Rigzod School in Amsterdam in stand
te houden.

Externe lopers.
Walk for Tibet investeert veel tijd in het
verbeteren van de verzorging die wij aanbieden
in onze verzorgingspost tijdens de Vierdaagse.
Wij kunnen concluderen dat wij hierin nog
altijd op de goede weg zijn, gezien wij nu al 4
jaar lang lopers mogen ontvangen die niet met
ons meelopen maar wel bij ons hun verzorging
inkopen.
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