
 

 

Vleuten, 12-3-2021 
 
 
Beste vrienden en sponsors van de HNGF, 
 
 
Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2020 informeren over het afgelopen jaar. 
  
Allereerst willen we onze 12 trouwe vaste donateurs weer heel hartelijk bedanken voor  
hun periodieke bijdragen waar we de HNGF activiteiten mee kunnen financieren.  
In 2020 hebben we wederom enkele (grote) 
 donaties ontvangen van Hans Gerritsen 
Ben Ferwerda, Hilly Bol, Ursula Heine en Weitz Ingolf, Jaap Brugman, Goitske  
Bakker, Engelien de Jong, Mirjam Valk, Gerdien Kramer en Annelies Vermeeren. 
Weer heel hartelijk dank allemaal!! 
 
Voorgang projecten: 
 
Door de corona crisis zag de wereld er plotseling heel anders uit en zat er niet veel 
anders op dan ons allemaal te schikken in ons lot. Ook onze projecten kwamen  
grotendeels stil te liggen. Zoals wij eerder berichtten verblijven de jonge monniken van  
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, permanent in Mainpat (India).  
Met jullie steun is eerder een klaslokaal ingericht en is de bouw van een schoolgebouw  
annex verblij ondersteund. Door jullie extra steun is de bouw tot een  
mooi einde gekomen! 
                                                                 
                          School annex verblijf in aanbouw te Mainpat 2019 

 

  
 
Vorderingen in 2020 



 

 

 
Bijna alle monniken hebben corona doorgemaakt maar gelukkig hebben 
ze het allemaal goed doorstaan. 
Met de ander contact personen is het contact goed maar minder intensief.  
Normaal gesproken ontmoeten we elkaar in India in december maar dat was 
in 2020 natuurlijk onmogelijk.  We ontvingen begin 2020 wel een foto van onze twee  
contactpersonen voor het nonnenklooster in Rumtek.  
Die delen we graag met jullie! En met de hartelijke dank voor de hulp! 
 

 
 
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, midden 
Tsultrim, contactpersoon, rechts 
 
 

 
 
Het klaslokaal dat wij 2019 voor hen hebben kunnen inrichten 
                                                    
 



 

 

Sinds 2018 hebben wij contact met Lama Puntso, een Franse Boeddhistische leraar, 
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 alweer wat 
verder gevorderd. In 2019 is bijna 600 euro aan de HNGF gedoneerd, specifiek voor dit 
project. Dit is begin 2020 overgemaakt aan de school. Wij hebben nog geen foto van de 
vorderingen van de bouw in 2020. 
  
                                 De school in aanbouw in Soreng in 2019 
 

 
 
Zodra wij weer meer in contact kunnen komen en er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen 
we die met jullie delen! 
 
 
Wijzigingen in het bestuur 
Na 8 jaren trouwe en waardevolle inbreng neemt Peter Kersten helaas afscheid als  
penningmeester. Peter was een nauwgezette en toegewijde penningmeester die weinig 
aan zijn aandacht liet ontsnappen. Hij droeg de stichting een warm hart toe en was een  
grote steun. We willen Peter heel erg bedanken voor zijn bijdrage! Gelukkig kunnen we  
ook meedelen dat er een opvolger is gevonden: Hans Gerritsen. Hans gaat 1-4-21 met  
zijn welverdiende pensioen als hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht. 
Hans had zich voorgenomen zich te gaan inzetten voor goede doelen om zijn tijd zinvol  
mee in te vullen. Het kwam sneller op zijn pad dan hij voor mogelijk had gehouden 😉 
We willen hem hartelijk welkom heten als zijn opvolger! De overdracht zal in maart 2021 
plaatsvinden. We wensen Peter heel veel plezier met het opa-schap en de bijen! 
 
 
Wij willen jullie nogmaals weer heel hartelijk danken.  
We gaan door om samen in 2021- 2022 weer het verschil te kunnen maken! 
 
 
Met hartelijke groet, 
Mirjam Bezemer, Peter Kersten, Ursula Heine en Hans Gerritsen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


