De (Tijger)voetafdruk van onze Organisatie

De tijgerpootafdruk die onze organisatie voorstelt, is een verwijzing naar onze
Engelstalige erecode, die we TIGER noemen. De Nederlandse versie daarvan heet
KEVER en uitleg daarover vind je elders op onze website.

CAF: China Arts vzw
CAF/China Arts vzw is een Belgische politiek en financieel onafhankelijke non-profit
organisatie. Onze doelen zijn onderwijs, wetenschappelijk research en informatie in
het algemeen over taoïstische en Chinese cultuur te organiseren en te verspreiden.
Wij hebben een raad van bestuur, voorgezeten door een voorzitter en een maximum
van zeven verenigingsleden die het bestuur kiezen en toezicht houden op de financiële
toestand en de activiteiten van de dochterorganisaties. Als een non-profit organisatie
halen wij onze financiële middelen uit wat het publiek en de studenten betalen voor
deelname aan de activiteiten van onze dochterorganisaties en uit de verkoop van onze
publicaties. In andere woorden: wat u ons betaalt wordt rechtstreeks in u
geïnvesteerd, aangezien we deze fondsen gebruiken om u te voorzien van hoog
kwalitatief onderwijs en publicaties en om research te doen voor onze cursussen en de
publicaties. U betaalt eigenlijk voor het administratieve en researchwerk, wij hebben
geen duurbetaalde CEO of managers in onze organisatie, want dit conflicteert met
onze taoïstische visie op een decente maatschappij.
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CAC: China Arts College
Ons onderwijsinstituut is een privé onafhankelijke school op universitair en
postuniversitair niveau voor de studie van Chinese taoïstische cultuur. Studenten
kunnen graden in Taoist Studies behalen na succesvol beëindigen van een opleiding
(zie onze opleidingsgids voor details). De meeste cursussen staan open voor iedereen,
wat betekent dat je geen opleiding hoeft te volgen. Wij organiseren ook lezingen,
seminars en workshops die deel kunnen uitmaken van het opleidingscurriculum, maar
die in wezen open staan voor iedereen. Ons research instituut (TASC) voorziet ons
van wetenschappelijke informatie en inhoud. Wij verwelkomen gezamenlijke
initiatieven en werken graag samen met andere organisaties. Dr. Dan KJ Vercammen,
die al meer dan veertig jaar onderwijst, is onze full professor en hij superviseert het
onderwijsprogramma en het onderwijs zelf.

TASC: Taoist Alchemical Studies Center
Goed onderwijs is gebaseerd op wetenschap en research. Sinds 1990 maakt TASC
research van taoïstische cultuur mogelijk. Vanaf het begin waren wij pioniers en
volgden andere organisaties en individuen in onze sporen. Ons research bracht ons
internationale erkenning en lof en het maakte mee mogelijk dat Taoist Studies van
een obscure positie kon oprijzen tot de positie van een respectabel researchonderwerp
in de academische en wetenschappelijke wereld.
Twee zuilen ondersteunen ons wetenschappelijk werk: participatief antropologisch
veldwerk en onderzoek en vertaling van schriftelijke bronnen. Het veldwerk leidde/leid
ons naar taoïstische experts en taoïstische plekken in China. De schriftelijke bronnen
bevinden zich in de uitgebreide privé bibliotheek van Dr. Dan KJ Vercammen, die
duizenden (vooral) Chinese boeken bevat. Resultaten van ons research worden
gepubliceerd als boeken of artikelen, vaak door onze uitgeverij CAPH, maar ook door
andere uitgevers zoals Berghahn en door Chinese uitgeverijen. Door conferenties,
lezingen en cursussen gebaseerd op dit research te organiseren zorgen wij ervoor dat
het niet verborgen blijft maar de maatschappij ten goede komt. Hoofd van ons
research-instituut is antropoloog/sinoloog Dr. Dan KJ Vercammen, die een
doctorsdiploma (summa cum laude) van Universiteit Gent heeft (1990).

BETA: Belgian Taoist Alchemists
BETA was oorspronkelijk de eerste taoïstische associatie buiten China, gesticht in
1990 als de Belgian Taoist Association. Enkele jaren geleden richtte een voormalig
Belgische ambassadeur een andere Belgische taoïstische associatie op, wat natuurlijk
voor verwarring zorgde, omdat er dan twee Belgische taoïstische associaties waren.
Om dit op te lossen, besloten wij onze naam te veranderen en zo werden wij BETA, de
Belgian Taoist Alchemists, wat eigenlijk een betere omschrijving is van waar wij voor
staan. In tegenstelling met andere Taoist Associations in de rest van de wereld, willen
wij onafhankelijk blijven van inmenging door de Chinese regering via de officiële
Chinese Taoist Association, net zoals wij een politiek onafhankelijke koers volgen in
België en Europa. BETA is het “huis” waar mensen die geïnteresseerd zijn in of actief
zijn met taoïstische alchemie samen kunnen komen om onderwerpen met betrekking
tot taoïstische alchemie te bespreken of samen activiteiten daarrond op te zetten.
BETA is ook ons middel om te verbinden met andere filosofische en religieuze
organisaties in België en het buitenland. Wij steunen actief de uitwisseling van
filosofische en religieuze visies en streven naar een vredevolle samenleving en naar
wereldvrede, zoals die door de meeste wereldreligies vooropgesteld wordt. Directeurs
van BETA zijn Masters of Taoist Arts Gijsbert Ruitenburg en Esther Schenk. Meer
informatie op onze website: https://taoist-alchemy.be/index.html.
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CAPH: China Arts Publishing House
Last but not least runnen wij ook een kleinschalige uitgeverij. De meeste van onze
publicaties zijn academische werken over taoïstische cultuur, taoïstische alchemie en
innerlijke krijgskunsten, maar wij hebben ook een aantal dichtbundels gepubliceerd.
Tot haar voortijdige dood in 2019 was Master of Taoist Arts An Woestenborghs de
persoon die het design, het eigenlijk Chinese inbinden en de verkoop van onze
publicaties onder haar hoede had. Door haar overlijden moesten we tijdelijk het
verkopen van boeken stoppen, omdat niemand haar kon vervangen. Nu, met de
komst van Angela Verkade als enthousiast teamlid, plannen wij de herpublicatie van
een aantal werken met het oog op het bereiken van een ruimer publiek. De hoge
kwaliteitsstandaard van de inhoud van onze boeken blijft ons doel. En Angela plant
ook speciale edities in Chinese stijl voor sommige van onze publicaties.
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