
 

 

Vleuten, 26-2-2019 
 
 
Beste vrienden en sponsors van de HNGF, 
 
 
Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2018 informeren over de  
activiteiten in het afgelopen jaar. 
  
Allereerst willen we onze 12 trouwe vaste donateurs weer hartelijk bedanken voor hun  
periodieke bijdragen waar we de HNGF activiteiten mee hebben kunnen financieren.  
Ook dit jaar zijn daar weer goede en zinvolle bestedingen mee gedaan. 
In 2018 hebben we wederom enkele grote incidentele donaties ontvangen van  
Ben Ferwerda, Hilly Bol, Ursula Heine en Weitz Ingolf. Daarnaast heeft onze  
vriend Roland Janson de opbrengst van zijn 50-ste verjaardag aan de HNGF  
geschonken. Heel hartelijk dank allemaal! 
 
 
Voorgang projecten 2018: 
 
Project Monniken Mainpath 
 
Zoals ons vorig jaaroverzicht vermeldde verblijven de jonge monniken van  
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, sinds de aardbeving, permanent in Mainpath  
(India). De omstandigheden zijn er  beter dan in Boudhanath (Nepal). Met jullie  
steun is vorig jaar een klaslokaal ingericht. Dit jaar is een beroep gedaan op de  
HNGF voor winterkleding. Inmiddels gaan de 12 jongens naar een gewone basisschool 
voor algemeen basis onderwijs. Daar krijgen zij ook Engelse les, een mooie stap  
vooruit.  

                                         De jongens in Mainpath                        
 
 
Project Himalaya Children  
 
Sinds 2016 hebben wij contact met Claudia Butnik. Een boeddhistische non 
woonachtig in Antwerpen. Zij zet zich al vele jaren in voor haar project genaamd  
'Himalaya Children'. Hierbij worden kinderen gesponsord in arme gezinnen in 
Sikkim. Met het sponsorgeld worden het schoolgeld, -benodigdheden, -kleding en 
zo nodig medische zorg betaald.  
De HNGF sponsort nu 4 meisjes. Wij zijn onder de indruk geraakt van Claudia. Met  
toewijding probeert zij het leven van 18 kinderen op deze manier te verbeteren. 



 

 

Project “School in the sky”: School voor meisjes en vrouwen in Soreng 
 
Vorig jaar hebben wij Lama Puntso, een Franse Boeddhistische leraar, geïntroduceerd. 
Hij heeft sinds 1998 een stichting met dezelfde doelstellingen als de HNGF. 
We hebben in 2018 een eerste donatie gedaan ten behoeve van de bouw van een  
Meisjes / vrouwen school in Soreng nabij Darjeeling. Inmiddels is de bouw goed 
gevorderd. Vorig jaar een foto van de fundering, nu begint het al iets te lijken. 
 
                                       De school in aanbouw 
 

 
 
 
Nieuw project: Nonnenklooster Rumtek 
 
Tijdens het bezoek aan Bodhgaya in 2018 zijn we in contact gekomen met een aantal  
nonnen uit een klooster in Rumtek. In dat klooster verblijven 25 nonnen, in de leeftijd  
van 9 tot 45 jaar, onder zeer eenvoudige omstandigheden. De nonnen doen onder  
andere alle was met de hand wat veel tijd kost. De HNGF heeft een professionele 
wasmachine gedoneerd. Zo blijft er meer tijd over voor studie en leren. 
 

                                    Nonnenklooster in Rumtek 
 
 
 
Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk danken.  
Zonder jullie hulp zou dit alles niet mogelijk zijn! 
We hopen dat we met elkaar in 2019 weer meer verschil kunnen maken! 
 
 
Met hartelijke groet, 
Mirjam Bezemer, Peter Kersten, Ursula Heine 



 

 

 


