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Wij	wensen	u	allemaal	fijne	
kerstdagen	en	gezond	2016.		
Hartelijk	dank	voor	al	uw	
steun	en	donaties!		
 
 
Geweldig nieuws: 

Hoera!	Pema	is	voor	zijn	Engelse	HBO-studie	
’’Tourism	and	Event	management’’	geslaagd!		
	
Na een voorbereidend semester voor Engels in 2010 heeft Pema 
alle 4 studiejaren in een keer gehaald,  wat een bijzonder knappe 
prestatie is.  
Nu Pema zijn bachelor-diploma behaald heeft, is daarmee voor 
het bestuur dit doel van “educatie” van onze stichting ook 
afgerond. 
Wij wensen Pema heel veel geluk in zijn verdere carrière  in 
Nederland en we zullen u van zijn plannen op de hoogte houden. 
	
 
 
TEDx Saxion University 
 
Pema heeft op 11 november voor 1.000 mensen voor 
TEDx Saxion University in Enschede gesproken over 
de bijzondere wending in zijn leven. Het thema was ‘’ 
Pursuit of Happiness’  
(geluk navolgen), waar Pema een prachtig verhaal 
over hield, wat vele aanwezigen waaronder wij zelf, 
ontroerde.  



Hij sprak met respect over zijn tijd in het ROKPA kinderhuis 
in Kathmandu, en ook over de kans die hij kreeg om in 
Nederland verder te studeren. Hij bedankte iedereen die zich 
daarvoor ingezet heeft. 
U kunt deze lezing zelf zien en beluisteren op Youtube, 
 zoek naar: 
The burden of being the only son | Pema Gurung | 
TEDx Saxion University 
	
 
 
Bestuurswisseling.  
Hans van den Elst en Wietze Pijlman hebben op 1 
oktober afscheid genomen van ons bestuur, na zich 3 
jaar ingezet te hebben om de studie van Pema 
mogelijk te maken. Wij zijn hen zeer dankbaar voor 
alle steun tijdens deze intensieve jaren!  
 
 
 
 
Dubbel jubileum: Galerie Groeneveld en Sumchog Kersbergen Foundation!  
 
Zondag 20 September was het Dubbel 
Jubileum van 10 jaar Sumchog Kersbergen 
foundation en 25 jaar Galerie&Skulpturenpark 
Groeneveld een geweldig succes. 
Het benefietconcert van o.a. sopraan  
Hieke Meppelink heeft de stichting ook weer 
mooie sponsoring opgeleverd voor het 
waterzuiveringsproject wat ons nieuwe doel is 
na de vreselijke aardbevingen in Nepal in april 
en mei 2015.		
Daardoor kunnen we nu zelfs 2 
waterzuiveringsinstallaties plaatsen: Eén in 
de Greenland International Boarding School,  
in Gongabu-3, Dhapasi, Kathmandu en één in 
de Nepal Orthopaedic Hospital Khagendra 
New Life Centre Jorpati-04,	 Kathmandu, Nepal. 	
 

 

Update over het  waterzuiveringsinstallatie project voor Nepal ons nieuwe doel:	
Wij zijn druk bezig om deze 2 waterzuiveringsinstallaties in Kathmandu te plaatsen. 
Na veel onderzoek zijn wij met de firma Akvoregia bezig dit te realiseren. Door de 
zeer moeilijke omstandigheden met de inklaring in Nepal heeft alles lang geduurd. 
Maar nu is het transport onderweg!	



 
Sumchog gaat naar Nepal 
Dat is goed nieuws en daarom gaat Sumchog vanaf 17 december voor 3 
weken naar Kathmandu om alles vast te leggen in foto en film. U kunt dan 
zelf zien dat uw sponsorgeld goed besteed wordt. Wij houden u in de 
volgende nieuwsbrief op de hoogte van de plaatsing. 
 
Ons nieuwe doel: Steun ons Waterzuiveringsinstallatie project, zodat 
wij nog meer mensen van schoon drinkwater kunnen voorzien! 
 
Activiteiten tot nu toe: 
 

• In 2015 Gaan wij 2 waterzuiveringsinstallaties plaatsen, die noodzakelijk 
zijn na de aardbevingsramp in Nepal 

• Vanaf 2010 tot t/m 2015: Sponsoring van student Pema Gurung voor 
HBO-studie in Nederland 

• In 2008 Sponsoring van de school voor een meisje uit Dolpo, die in 
Kathmandu verder leert. 

• In 2007 alle Leraren-salarissen voor een bedrag van € 2.500 betaald 
voor de dorpsschool in Dolpo. 

• In 2006 is door een donatie van de Stichting Sumchog Kersbergen een 
groentekas bij de dorpsschool in Karang, Dolpo gebouwd. 

• In 2005 is de stichting Sumchog Kersbergen Foundation opgericht 
 
 
Optreden of presentatie 
Op dit moment organiseren wij voor 
groepen een vertoning van de film ’’The 
Only Son’ alleen op afspraak in Galerie en  
Skulpturenpark Groeneveld in 
Almelo(www.galerie-groeneveld.nl). 
Sumchog of Pema zullen daarbij na afloop 
optreden en vragen beantwoorden. 
Hiervoor hebben wij een tarief vastgesteld 
van € 300. Indien u hiervoor belangstelling 
heeft, neem dan contact op met 
onderstaand adres. 
 
 
 

 
Namens het bestuur van de ANBI stichting “Sumchog 
Kersbergen Foundation”: 
 
Marie-Louise en  
Sumchog Kersbergen 
 
www.sumchog-kersbergen.com 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


