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Beste Tibet vrienden,
Deze maand zou de Vierdaagse hebben plaatsgevonden, maar door het Coronavirus zal deze dit jaar
niet door gaan. Wat dit verder inhoud voor Walk for Tibet zal onder andere in deze nieuwbrief naar
voren komen.

Ontwikkelingen binnen Walk for Tibet.
Vierdaagse:
Hoewel de Vierdaagse dit jaar dus niet door
gaat, zitten wij niet stil. Zo word er hard
gewerkt aan het verbeteren van de
verzorgingspost die we op vrijdag gebruiken.
Toen we deze in 2019 voor het eerst gebruikte
bleek er zoals verwacht nog wel een paar
knelpunten te zijn, we werken er hard aan om
deze voor de volgende Vierdaagse te
verhelpen. We moeten er voor zorgen dat er
genoeg ruimte is en hij ook comfortabeler
wordt gezien de lopers hier langer blijven dan
in onze andere posten. Ook moet er genoeg
ruimte zijn voor onze gasten.
Ook zijn we druk bezig om duurzamer en
milieu bewuster te worden. Dit doen wij
onder meer door zo min mogelijk wegwerp
materialen te gebruiken en ook actief het vuil
dat door andere in de berm wordt gegooid op
te ruimen. Een groot deel van het vuil in onze
vuilniszak is van andere lopers.

Werkzaamheden bestuur:
Het bestuur is in deze rustige periode heel
druk bezig. Er wordt onder anderen gewerkt
aan een flyer voor Walk for Tibet die ook
makkelijk buiten de Vierdaagse gebruikt kan
worden. Er wordt gewerkt aan nieuwe
campagne posters. Als laatste is er ook een
begin gemaakt aan het maken van een
sponsorcontract, zodat in de toekomst het
ook voor organisatie en bedrijven mogelijk zal
worden om ons werk te ondersteunen.
Tevens is het bestuur nu zoals elk jaar weer
druk bezig met de voorbereidingen om ons
boekjaar (sep-aug) af te ronden. Door alle
coronamaatregelen zal dit niet zoals andere
jaren mogelijk zijn. De komende periode zal er
daarom druk gezocht worden naar hoe we dit
toch op een goede manier kunnen regelen.

Happy Birthday.
Twee belangrijke verjaardagen.
Op 6 juli feliciteren wij dat zijne Heiligheid de
Dalai Lama de zeer respectabele leeftijd van
85 bereikt.
Op 7 juli feliciteren wij Jetsün Pema met haar
80ste verjaardag. Zij is de jongere zus van de
Dalai Lama, en draagt de titel “Moeder van
Tibet” als erkenning voor haar toewijding en
dienstbaarheid voor Tibetaanse kinderen.

Bestuurslid gezocht.
Walk for Tibet is een jonge stichting en kan
hierdoor ondersteuning van vrijwilligers
gebruiken.

Het bestuur houd zich onder andere bezig
met:
• Het zoeken naar manieren om Walk
for Tibet onder de aandacht te
brengen;
• Het zoeken naar manieren om lopers
voor de Nijmeegse Vierdaagse te
werven;
• Het zoeken naar manieren om
financiële middelen te generen

Stichting Walk for Tibet:
Postadres: Hazeleger 57, 5431 HL Cuijk
Email: info@walkfortibet.nl
Website: www.walkfortibet.nl

Als bestuur werken we samen als een team.
De onderlinge werkzaamheden worden
onderling verdeeld op basis van ieders
capaciteiten. In principe komt het bestuur
maandelijks fysiek bijeen. Dit kan door
omstandigheden meer of minder zijn. Alle
bestuursvergaderingen vinden tot op heden
plaats in Cuijk.
Iedereen die zich actief inzet voor Walk for
Tibet is een vrijwilliger. Daarom worden er
dan ook geen financiële beloningen of
vergoedingen uitgekeerd.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie
mail naar info@walkfortibet.nl
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