
 

TIBET 2008 
 

Van theocratie naar moderniteit, 
in een groot of een ZEER GROOT Tibet? 
autonoom, of in afhankelijkheid, en 

van wie?  
in armoede, of met een beter leven voor iedereen? 

2 Voordrachten met discussie 

Jean-Paul DESIMPELAERE, 

 oud Harelbekenaar én Tibetkenner 

Donderdag 17 april 2008, 20 uur Vrijdag 18 april 2008, 20 uur 

VC Mozaïek VC De GEUS, 

Overleiestraat 15a Koning Leopold 3-plein 

8500 Kortrijk 8530 Harelbeke 
Organisatie: HVV-HV Kortrijk Organisatie: Vrijzinnig Centrum De Geus 

i.s.m. Reiscafé Antipode 

 Gratis toegang 
Een diamontage (1u) over de actuele situatie in Tibet, gevolgd door een uitgebreid gesprek met de aanwezigen. 
Af en toe zien we de Dalai Lama in ons land langskomen. Wat is zijn doel? Wat was zijn geestelijke functie in Tibet, wat 
was zijn politieke rol? Waarom verblijft hij nu in ballingschap en reist hij de wereld rond? Is Tibet een bezet land, een 
kolonie?  Hoe zit het met de Tibetaanse cultuur nu? Zijn de Tibetanen een minderheid 
geworden in eigen land? Van waar komt de notie “Groot Tibet”? Hoe groot is Tibet 
eigenlijk, tweemaal Frankrijk of vijfmaal Frankrijk? Hoe autonoom zijn de Tibetanen, 
willen zij de afsplitsing van China? Waarom willen de Chinezen absoluut in Tibet 
blijven? Waarom is er een internationale campagne om de Chinezen uit Tibet te 
verdrijven? Wie maakt deel uit van die internationale campagne? 
Allemaal vragen die het gesprek kunnen stofferen. 
De diamontage vooraf geeft een kort overzicht van de leefsituatie nu in Tibet, volgens 
thema gerangschikt: aardrijkskunde, bevolking, wonen, landbouw, religie, onderwijs, 
enzoverder. 

 
Jean-Paul Desimpelaere 
Deze oud-Harelbekenaar ondernam zelf de laatste twintig jaar, en organiseerde voor 
anderen, talrijke omzwervingen op het Tibetaanse hoogplateau. Informatie over Tibet 
in onze pers is ofwel zéér emotioneel ofwel zeer politiek gekleurd. Dit bracht hem 
ertoe om een boek te schrijven over de geschiedenis van Tibet en er een tweede over 
de actualiteit in de maak te hebben.  
Op infortibet.skynetblogs.be kan men veel van zijn verslagen en teksten lezen.  
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