
 

 

Vleuten, 21-1-2018 
 
 
Beste vrienden en sponsors van de HNGF! 
 
 
Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2017 informeren over de  
activiteiten in het afgelopen jaar. 
  
Allereerst willen we onze 12 trouwe donateurs weer hartelijk bedanken voor hun  
periodieke bijdragen waar we deze activiteiten mee hebben kunnen financieren.  
Dit jaar, in oktober, zal de HNGF zijn eerste lustrum vieren en velen van jullie waren  
er van af het eerste uur bij. We zijn heel dankbaar voor jullie onafgebroken  
steun en vertrouwen.  
Ook dit jaar hebben we enkele grote donaties ontvangen van  
familie de Jong- Eenling, familie Koekenbier, Ursula Heine-Varias, Lymph-O-Logoc  
en Weitz Ingolf. Waarvoor heel hartelijk dank allemaal!  
 
Voorgang projecten 2017: 
 
Project Monniken Mainpath 
 
De jonge monniken van H.E. Beru Khyentse Rinpoche zijn na de  
verwoestende aardbeving in Nepal ,in 2015, indertijd vanuit Boudanath verdeeld over  
verschillende kloosterlocaties. Inmiddels is om verschillende redenen gekozen om de  
jongens permanent in Mainpath ( India) te laten verblijven. De omstandigheden zijn er  
prettiger, het weer is aangenamer en inmiddels is dat klooster meer ingericht op hun  
verblijf. Met jullie steun is een klaslokaal ingericht: er zijn tafels en schoolbanken  
gemaakt en er is een schoolbord aangeschaft.  

 
 
De nieuw getimmerde schoolbanken en tafels 
 
Omdat het klooster in een  
afgelegen landelijk gebied ligt is het erg lastig om een leraar Engels aan te trekken.  
(Zie jaarverslag 2016). Nu dit na een jaar nog niet gelukt is denken we na over een  
alternatief plan.  
Een mogelijkheid is om het les pakket Engels dat in Nederland op de basisschool  
gebruikt wordt te laten vertalen van Nederlands-Engels naar Tibetaans- Engels  
of Nepalees-Engels. De monnik Karma Tsering, die de jongens de meeste lessen  
geeft (zoals lezen, schrijven, rekenen) zou dit pakket kunnen gebruiken in de klas. 
Daarnaast heeft Karma Tsering het verzoek gedaan om een laptop en een printer.  



 

 

Doel hiervan is voornamelijk om toetsen te kunnen maken en uitprinten. Er is geen 
goede internet verbinding in Mainpath dus helaas kan hij de laptop ( nog) niet voor  
andere educatieve doeleinden gaan gebruiken. Mogelijk worden er nog  
schriften en schrijfwaren aangeschaft. Ook denkt hij na over een aantal educatieve  
spellen die bij buitenspelen gebruikt kunnen  worden, In het voorjaar zal hij hiervoor een  
begroting indienen. Via onze nieuwe contactpersoon in Bodhgaya, 
de monnik Sonam Topchen, onderhouden wij contact hierover.  
Dit contact verloopt prettig en vlot. 
 

 
In het vernieuwde klaslokaal! 
 
Project Himalaya Children  
 
Vorig jaar hebben wij Claudia Butnik geïntroduceerd. 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,school- 
benodigdheden, 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 contact- 
persoon op de juiste besteding van het geld. Daarnaast is Claudia 4 maanden per  
jaar in de regio waarbij zij de gezinnen regelmatig bezoekt. Hierbij controleert zij de  
uitgaven, de ouders zijn verplicht van alle uitgaven aantoonbaar te maken. 
Wij zijn onder de indruk geraakt van Claudia, die afgelopen jaar 70  
geworden is. Met toewijding en de energie die zij ter beschikking heeft probeert zij het  
leven van een 18 kinderen op deze manier te verbeteren en te ondersteunen. 
Omdat het niet eenvboudig is steeds voldoende donateurs te vinden zouden we  
namens de HNGF het aantal kinderen van 2 naar 4 willen uitbreiden. 
 
De gezinnen  die ondersteund worden door Himalaya's Children in Sikkim 



 

 

De gezinnen  die ondersteund worden door Himalaya's Children in Sikkim 
 
Project School in the sky: School voor meisjes en voruwen in Soreng 
 
Tijdens het bezoek aan Bodhgaya, India, afgelopen december, zijn we in contact  
gekomen met lama Puntso, een Franse lama, die sinds 1998 een stichting heeft  
met dezelfde doelstellingen als de HNGF. We zijn in gesprek en onderzoeken of wij  
kunnen gaan samenwerken ten behoeve van de bouw van een meisjes/ vrouwen  
school in Soreng nabij Darjeeling. De fundering is in aanbouw..  
Zodra meer duidelijkheid is over de vordering van de bouw, en de financiële route  
transparant is, willen we in 2018 starten met sponsoring. 
 

 
De aanleg van de fundering van het nieuwe complex in Soreng 
 
 
Deels zijn de plannen voor 2017 niet allemaal gerealiseerd.  
De pr- activiteiten op cursussen in Diamantweg centra zijn afgelopen jaar meestal  
niet tot volle bloei gekomen. De focus in deze centra ligt op een ander vlak en 
is er op dit moment minder ruimte voor de HNGF dan in de voorafgaande jaren. 
We hebben de doelen voor 2018 aangepast en we willen onze pr activiteiten  
gaan verleggen naar andere Boeddhistische centra en daarbuiten. 
De planning van de activiteiten in 2018 wordt op dit moment gemaakt en zal aan het  
eind van januari, samen met het financieel jaarverslag 2017 en dit jaaroverzicht 2017  
te vinden zijn op de website onder Nieuws. 
 
Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk danken! 
We hopen dat we met elkaar in 2018 weer  
meer verschil kunnen maken voor de kinderen! 
 
 
Met hartelijke groet, 
Mirjam Bezemer, Peter Kersten, Ursula Heine 



 

 

 


