Vleuten, 17-1-2017
Beste vrienden en sponsors van de HNGF!
Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2016 informeren
over de activiteiten in het afgelopen jaar.
Maar allereerst willen we onze 12 trouwe donateurs hartelijk
bedanken voor hun periodieke bijdragen, waar we deze activiteiten
mee hebben kunnen financieren.
Ook hebben we enkele grote donaties ontvangen van Hilly Bol,
Ben Ferwerda, Ursula Heine, Elzbieta Merko Bialecka, Helmut
Gramer, Urban Kostomaj, Cepelak Stelnicna, Gruenling Alexander,
en Enthart Markus. Heel hartelijk dank allemaal!
Voorgang projecten 2016:
Wij wachten op bericht van onze contactpersoon van het Karmapa
Center of Education(KCE)over de voortgang van dit schoolcomplex. Indien een nieuwe behoefte bestaat aan benodigdheden,
zal wederom een donatie worden verstrekt.
De jonge monniken van H.E. Beru Khyentse Rinpoche zijn nog
steeds verdeeld over verschillende kloosterlocaties. Het herstel
van het klooster bij Kathmandu verloopt traag, net als de gehele
wederopbouw in Nepal na de grote aardbeving in 2015.
De meeste jongens verblijven nog in Mainpath, India. De leraar
Engels is nog niet ingezet. In de loop van 2016 is onze contactpersoon in Bodhgaya verhuisd en was het wachten op een nieuw
contact. In december is dit tot stand gekomen en nu wordt actief
gezocht naar een leraar Engels. We houden jullie op de hoogte
van de ontwikkelingen!
Nieuw project 2016:
Wij zijn in contact gekomen met de boeddhistische non,
Claudia Butnik, woonachtig in Antwerpen. Zij heeft een project
genaamd 'Himalaya Children'. Hierbij worden kinderen gesponsord
in arme gezinnen in Kathmandu e.o. Met het sponsorgeld worden
het schoolgeld, schoolbenodigdheden, kleding en zo nodig
medische zorg betaald. De HNGF sponsort 2 meisjes. De ouders
tekenen een contract waarin ze beloven om de meisjes niet te
verkopen en het geld aan hen te besteden.
Er is toezicht door een lokale contactpersoon op de juiste
besteding van het geld. Daarnaast is Claudia 4-6 maanden per
jaar in Kathmandu waarbij zij de gezinnen regelmatig bezoekt.
Verder is het afgelopen jaar een mooie flyer gemaakt, zie einde
van deze brief. We hopen daarmee meer mensen te bereiken
op cursussen en andere bijeenkomsten die we willen bezoeken in
2017. De planning van de activiteiten in 2017 wordt op dit moment
gemaakt en zal aan het eind van januari, samen met het financieel
jaarverslag 2016 en dit jaaroverzicht 2016 te vinden zijn op de
website onder Nieuws.
Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk danken voor jullie
steun en vertrouwen. We hopen dat we met elkaar in 2017 meer
verschil kunnen maken voor de kinderen.
Met hartelijke groet,
Mirjam Bezemer, Peter Kersten, Ursula Heine

