
Steun de BOS, omroep met een hart.  

 

De BOS is de enige boeddhistische publieke omroep in het westen. Al meer dan 

tien jaar leveren we een unieke bijdrage aan de Nederlandse Publieke Omroep.  

 

Met oog voor kwaliteit berichten we over de vragen en dilemma’s die iedereen 

in het dagelijks leven tegenkomt. We doen dat op televisie, radio en internet. 

Daar stellen we vragen over zin en betekenis. We onderzoeken wat goed is en 

nastrevenswaardig, wat waar is en inspirerend. Wat maakt ons gelukkig? Hoe 

verlicht je het lijden en hoe kun je het boeddhisme in je leven gebruiken? We 

stellen levensvragen die hart en ziel raken. Over geluk en levenskunst. Over 

geweldloosheid, duurzaamheid en stress. De compassie, aandacht en rust 

waarmee wij onze programma’s maken, zijn onmisbare kwaliteiten op de 

Nederlandse televisie. Het zijn immers kwaliteiten die Boeddha ons al meer dan 

tweeduizend jaar geleden als voorbeeld stelde.  

 

Gaan onze programma’s u aan het hart? Dan is dit het moment om ons te 

steunen. Zonder die steun zal de BOS misschien na 2015 niet blijven bestaan. 

Word nu begunstiger van de Stichting Vrienden van de BOS en ontvang tien 

keer per jaar het programmablad de BOSwijzer.  

word online lid op 

www.bosrtv.nl/vrienden 

 

http://www.bosrtv.nl/vrienden


 

 

Wat is de Stichting Vrienden van de BOS? 

Anders dan de 'grote' omroepen is de BOS geen vereniging maar een 

zogenaamde 2.42 omroep, zonder leden. De Stichting Vrienden van de BOS 

organiseert activiteiten naast de reguliere programmering van de BOS en 

verdiept en verbindt. Vrienden van de BOS denken mee over programma’s en 

blijven op de hoogte via het blad de BOSwijzer, met informatie en 

achtergronden over het boeddhistisch gedachtengoed. 

 

Wilt u meer doneren? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer IBAN nummer 

NL16RABO 39 82 49 369 ten name van de Stichting Vrienden van de BOS te 

Hilversum, onder vermelding van Dana BOS 


