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Amsterdam,  mei  2017 
 

Aan donateurs en belangstellenden,    

Hartelijk dank aan ieder. Dankzij jullie bijdragen hebben de Vrienden van Osho in het 
afgelopen jaar Osho’s visie weer verder onder de aandacht in Nederland gebracht. 

Dit jaar is er sprake van een aantal projecten, die gepaard gaan met hoge kosten: 
✔ de website en nieuwsbrief zijn vernieuwd. ** 
De vernieuwde website staat sinds kort online! Zie www.vriendenvanosho.nl  
✔ op Youtube komen nieuwe interviews met vrienden van Osho. 
✔ de kabel tv uitzendingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag kosten 
veel geld. De samenwerking van Osho TV met de vier lokale providers verloopt naar 
wens en we ontvangen boeiende, positieve reacties op deze uitzendingen.  
✔ er is nieuwe apparatuur nodig om de lezingen van Osho ondertiteld op kabel tv te 
brengen. 

 
Draag je deze projecten een warm hart toe?  
Weet dan dat je donatie goed besteed wordt! 

 
Osho TV 
Wekelijks worden Osho toespraken uitgezonden in Amsterdam, Den Haag, 
Utrecht  en Rotterdam. Via Telfort, Vodafone en Tele 2 zijn de programma’s 
van de lokale Amsterdamse zender Salto2 te zien. Voor nadere informatie, zie 
onze website. Voortaan is Osho TV dus via digitale tv in alle huiskamers 
in Nederland te zien. 

        Osho lezingen digitaliseren 
Het hele archief van alle Osho lezingen wordt van Super VHS op harddisk 
gezet. Het bewaren van de Nederlands-ondertitelde lezingen heeft prioriteit.  

               
       Osho Festivals                                                

Dit jaar waren er 2 Osho Festivals, in januari in Osho Wajid (Den Haag) en in 
maart in Osho Humaniversity (Egmond aan Zee).  De volgende festivals zijn 
in het najaar 2017 in Groningen en in januari 2018 weer in Den Haag.    
Nadere informatie volgt.  Zie www.oshofestival.nl    
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Youtube 

           Verrassende interviews met vrienden van Osho op Youtube.  
       Deze bijzondere rubriek krijgt uitbreiding met nieuwe interviews. 
      Zie onze website onder ‘Interviews’. 

Boeken en documentatie 
Nieuwe uitgaven van Osho’s boeken zijn geschonken aan de Koninklijke 
Bibliotheek. Ze zijn nu te leen via iedere Nederlandse bibliotheek. 
Archiefmateriaal wordt verzonden naar het IISG in Amsterdam en is daar 
beschikbaar voor iedereen die het wil inzien: www.isg.nl  

 
   Facebook: Vrienden van Osho 

Dit is een levendige rubriek met foto’s, citaten van Osho en actuele informatie.  
Bezoek én ‘like’ www.facebook.com/vrienden-van-osho  

 
Namens het bestuur een hartelijke groet,     
Srajan Coppes  
 

 

Vrijwilligers zijn zeer welkom 
Wil je meehelpen om Osho op kabel tv uit te zenden? Of wil je mee doen om een Osho Festival te 
organiseren? Neem contact met ons op via info@vrienden-van-osho.nl of bel Tarangita: 06-47609150. 

Donaties zijn aftrekbaar  
De Stichting VVO is een Algemeen Nut Beogende Instelling en staat sinds 01-01-2008 geregistreerd 
onder RSIN-nummer 808423332. Dit betekent dat je donaties onder bepaalde voorwaarden kunt 
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
1.     Aftrek van giften 
Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Periodieke giften die voor minstens 
vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met de penningmeester 
mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken.  
2.     Legateren via testament 
De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. 
 
Wil je de Stichting op déze manier ondersteunen, zend een brief aan het adres hieronder of e-mail 
naar donatie@vrienden-van-osho.nl 

                               

** 17 jaar geleden heeft Adheera de website opgebouwd. 17 jaar lang heeft ze iedere maand de site 
verzorgd en heeft ze de nieuwsbrief opgemaakt en rondgezonden.  
Na 17 jaar is het ‘enough for today’ en Adheera stopt er nu mee. We zijn haar heel dankbaar voor het 
vele werk en de zorgvuldigheid waarmee zij dit vrijwillig al deze jaren heeft gedaan.  
Er is nu een nieuw design en een nieuwe webbouwer, de website wordt ook aangepast voor 
smartphone en tablet. Een redactie zet het werk voort. 


