Almelo, augustus 2015
Nieuwsbrief nummer 10: Bijlage UITNODIGING 20 September Dubbel Jubileum

Hoera! Sumchog Kersbergen Foundation' bestaat 10 jaar !
Wij hopen dat jullie allemaal kunnen komen.
September : Dubbel Jubileum feest UITNODIGING:
Zondagmiddag 20 september 2015 is er een dubbel jubileum:
25 jarig jubileum van Galerie&Skulpturenpark Groeneveld
(www. galerie-groeneveld.nl) en 10 jarig jubileum van de ANBI stichting
Sumchog Kersbergen Foundation (www. Sumchog-Kersbergen.com)
De galerie is open van 12.00 tot 17.00 uur, u kunt ook delen van het
programma bijwonen.
Jubileum Programma: |Benefiet concert door: Hieke Meppelink |
Opening nieuwe expositie kunst uit Portugal | Nepalees optreden
Pema en Sumchog | Voor het volledige programma zie bijlage of
website van Galerie Groeneveld: www.galerie-groeneveld.nl
Kosten voor de hele middag: € 10,= p.p. inclusief 1 consumptie.
Reserveringen met naam en aantal personen via email:
info@galerie-groeneveld.nl
Betaling per bank IBAN: NL27 RABO 0117 3200 99 t.n.v.
STG. Sumchog Kersbergen Foundation
Augustus: Pema heeft zijn scriptie klaar!

Pema: ‘’Ik kan mij niet voorstellen dat ik al bijna klaar ben met mijn
HBO opleiding. Een paar dagen geleden heb ik mijn scriptie ingeleverd.
Ik heb heel hard voor gewerkt. Uitslag hoor ik pas over twee weken.
Ik ben heel nerveus en zenuwachtig. Als ik hoor dat ik geslaagd ben,
dan zou ik erg blij zijn. Als niet lukt, dan moet ik op oktober 19 weer
herkansen. Vanaf 1 september, ga ik 4 maanden stage lopen binnen
Saxion hogeschool bij het international office, als junior medewerker
voor communicatie. Ik heb daar heel veel zin in. Daarna vanaf
September 2016 ga ik mijn master studie volgen. Momenteel weet ik nog
niet wat wil ik precies wil gaan studeren. Ik ben nog steeds aan het
twijfelen welk master programma ik ga volgen.
Dat ga ik nu onderzoeken en voorbereiden.’’

Update over het waterzuiverings -installatie project voor Nepal
Wij zijn druk bezig om 2 waterzuiveringsinstallaties in Bouddhanath bij Kathmandu te
plaatsen. Na veel onderzoek zijn wij met de firma Akvoregia bezig dit te realiseren.
Door de momenteel moeilijke omstandigheden met de inklaring en het transport ter plaatse
hebben wij nog geen concreet nieuws, maar wij houden u op de hoogte van de plaatsing.

Bespreking met alle betrokkenen voor het
waterzuiverings -installatie project voor
Nepal.
Foto van: l.n.r zijn: Pema, Ferry Horvath
( Firma Akvoregia) , Bijjay ( manager van
Rokpa Kinderhuis in Nepal), Nirajan Dhaka
( ir. op waterzuiveringsgebied) en MarieLouise (eigenares Galerie Groeneveld,
voorzitter stichting Sumchog
Kersbergen foundation)

Mei
Mooie donatie ontvangen van het Kulturhus Haaksbergen
( Theater de Kappen & Kunstzaal Achterom) met dank aan Diane Rosens

De Sumchog Kersbergen Foundation wil graag: Diane Rosens ,Theater de Kappen Kunstzaal
Achterom ( Kulturhus Haaksbergen) en alle inwoners van Haaksbergen bedanken voor de
geweldige donaties! Op zondag 17 en donderdag 21 mei werd de documentaire 'The Only
Son' vertoond De opbrengsten van deze documentaire incl. vrije giften hebben geleid tot het
mooie bedrag van € 1.274,40

Wij danken u allen hartelijk voor al uw
donaties!

Radio interview 1V EenVandaag
Dinsdag 12 mei 2015 had Sumchog een interview
gehouden bij Radio 1V EenVandaag.
Zij vertelt over haar nieuwe projecten en over haar familie.
Terug luisteren? Zie de link en de instructie op de volgende
pagina.
Hierbij de link om terug te luisteren:
http://buitenland.eenvandaag.nl/blogsbuitenland/59443/opnieuw_zware_aardbeving_in_nepal

Gerealiseerde projecten van 2005 tot 2015:







In 2015 gaan wij 2 waterzuiveringsinstallatie plaatsen, die noodzakelijk zijn na de
aardbevingsramp in Nepal.
Vanaf 2010 Sponsoring van student Pema Gurung voor een HBO-studie in Nederland
In 2008 Sponsoring van de school voor een meisje uit Dolpo, die in Kathmandu verder leert.
In 2007 Betaling van alle leraren-salarissen voor een bedrag van € 2.500 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 en
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 stichting “Sumchog Kersbergen Foundation”:
www.sumchog-kersbergen.com
Sumchog Kersbergen
Marie-Louise Kersbergen
Hans van den Elst
Wietze Pijlman

UITNODIGING: Zondagmiddag 20 september 2015 een dubbel jubileum:
25 jarig jubileum van Galerie&Skulpturenpark Groeneveld
(www. galerie-groeneveld.nl)
10 jarig jubileum van ANBI stichting Sumchog Kersbergen Foundation
(www. Sumchog-Kersbergen.com)
de galerie is open van 12.00 tot 17.00 uur, u kunt ook delen van het programma
bijwonen.
Programma:
*Van 13.00 tot 13.30 optreden gitaarensemble van Humphrey Baumann met zijn
leerlingen.
* Om 14.45 uur opening van de expositie van de beroemde Portugese kunstenaar
Moreira Neves die voor het eerst in Nederland exposeert bij Galerie&Skulpturenpark
Groeneveld in Almelo.
Hij toont vanaf 20 september vrolijke marmeren danseressen en boompjes van
brons.
Daarnaast in galerie en beeldentuin een grote expositie schilderijen, glas en
keramiek.
*Van 15.00 tot 15.30 een bijzonder concert van sopraan Hieke Meppelink in
Galerie Groeneveld: “If Music be the food of love”.
Op het programma staan werken van Henry Purcell en John Dowland.
BENEFIETCONCERT van Hieke Meppelink met begeleiding door luitspeler David
van Ooyen t.b.v. de Stichting Sumchog Kersbergen Foundation.
Hieke Meppelink is naast sopraan tevens beeldhouwster en exposeert haar beelden
bij Galerie Groeneveld.
De opbrengst van dit concert zal ten goede komen aan de Stichting Sumchog
Kersbergen Foundation, die dit jaar haar 10 jarig jubileum viert.
Deze ANBI stichting zet zich in om kinderen uit Dolpo in de Himalaya te helpen met
onderwijs. Wij hebben o.a. een groentekas gebouwd bij de school, Pema Gurung
kunnen laten studeren en nu gaan we 2 waterzuiveringsinstallaties plaatsen, die
noodzakelijk zijn na de aardbevingsramp in Nepal.
*om 16.30 uur: Afsluiting met Nepalese zang en gitaar door Sumchog Kersbergen
en Pema Gurung.
Kosten voor de hele middag: € 10,= p.p. inclusief 1 consumptie.
Reserveringen met naam en aantal personen via email: info@galeriegroeneveld.nl Betaling per bank IBAN: NL27 RABO 0117 3200 99 t.n.v.
STG. Sumchog Kersbergen Foundation
Verdere informatie bij Galerie & Skulpturenpark Groeneveld.
www.galerie-groeneveld.nl
Adres: Groeneveldsweg 8, 7609PX Almelo.
Openingstijden: van woe t/m zondag van 12.00 tot 17.00

