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FREE TIBET 
 

Gebeds vlaggetjes uit Tibet zijn bedrukt met 
symbolen , invocaties, mantra’s en gebeden 

en worden buiten opgehangen om de 
goedaardige en gezegende vibraties door de 
wind te laten verspreiden. Er wordt gezegd 
dat gebedsvlaggetjes blijdschap, lang leven 
en welvaart aan degene geeft die ze heeft 

opgehangen en aan die mensen in de 
omgeving... 

Wat kan er beter helpen voor het welzijn van 
Tibet en zijn cultuur? 

www.thanka.nl/free-tibet-flag.htm  
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Geacht winkel management, 

   Ik vraag een moment van Uw aandacht. Voor de steun aan 
de Tibetanen in Tibet, en in ballingschap, heb ik een 
nieuwe actie bedacht. Nu met de olympiese spelen op komst, 
is het zaak aandacht te krijgen voor het lot van de 
Tibetanen. 

   Ik heb een voorstel. Verkoop een vlaggetje in Uw winkel 
en een kort verhaal over de betekenis en de bedoeling van 
de vlaggetjes. Ik kan ze tegen zeer lage prijs, nu 
speciaal voor deze actie, aanbieden.  

 

Maat  Prijs  BTW Inkoop In BTW
Advies 

Verkoop  Verkoop in BTW
30 x 30 cm  € 2.02  € 0.38 € 2.40  € 4.00   € 4.75 
25 x 25 cm  € 1.60  € 0.30 € 1.90  € 3.14   € 3.75 
20 x 20 cm  € 1.18  € 0.22 € 1.40  € 2.30   € 2.75 
15  x 15 cm  € 0.76  € 0.14 € 0.90  € 1.48   € 1.75 
 

 

Met vriendelijke groet en alvast bedankt, 

 

Shanti Frigge 
www.thanka.nl   
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Free  Tibet 

 

Hang de vlag uit tijdens de olympiese 
spelen, en laat je steun zien voor de 

Tibetanen. 

Spelen beginnen op 8 augustus.  
Gebeds vlaggetjes uit Tibet zijn bedrukt met 

symbolen , invocaties, mantra’s en gebeden en 
worden buiten opgehangen om de goedaardige en 

gezegende vibraties door de wind te laten 
verspreiden. Er wordt gezegd dat gebedsvlaggetjes 
blijdschap, lang leven en welvaart aan degene geeft 
die ze heeft opgehangen en aan die mensen in de 

omgeving... 

 

Nu voor meeneem prijs; 

25 vlaggetjes aan touwtje  30 x 30 cm € 4.75  
25 vlaggetjes aan touwtje  25 x 25 cm € 3.75  
25 vlaggetjes aan touwtje  20 x 20 cm € 2.75  
25 vlaggetjes aan touwtje  15  x 15 cm € 1.75  

 

 


