Almelo, mei 2015
Nieuwsbrief nummer 9: van de stichting 'Sumchog Kersbergen Foundation'.
‘’DANK U WEL VOOR AL UW GENEREUZE DONATIES!!’’
Uw donaties zijn van harte welkom, op bankrekening nummer:
IBAN NL27 RABO 0117 3200 99 t.n.v. Stg. Sumchog Kersbergen Foundation
Voor donateurs vanuit het buitenland: BIC RABONL2U.
De Sumchog Kersbergen Foundation heeft sinds 01-01-2013 een ANBI status,
dus donaties zijn aftrekbaar van de belasting.
Donaties voor de studie van student Pema blijven geoormerkt voor hem.
Als u zou willen doneren voor onze actie voor de slachtoffers van de aardbeving wilt u dan
Actie Nepal vermelden. Hartelijk dank.
Zware aardbeving in Nepal
Op zaterdag 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware
aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. De naschokken
met een intensiteit van 5.5 of 6 had al een verwoestende impact
op de gebieden in de buurt van het epicentrum. Al minstens
6.500 mensen zijn ondertussen gestorven.
Familie gelukkig allemaal ongedeerd
Mijn ouders zijn nu in Bouddhanath bij Kathmandu, waar ze een
kamer huren. Mijn 2 zusjes wonen daar in een kinderhuis van
Rokpa. Zij zijn allemaal ongedeerd, maar moeten buiten slapen,
door instortingsgevaar van de gebouwen.
Nieuw project ’’schoondrinkwater’’
Onze stichting wil een mobiele waterzuiveringsinstallatie
aanschaffen, die 30m3 schoon drinkwater uit vervuild water per
dag genereert, goed voor 10.000 mensen. Door de jaarlijkse moesson verandert de vallei van
Nepal in een open riool door constante zware regenval van eind mei tot eind augustus.
Deze mobiele waterzuiveringsinstallatie, zou vele ziektes en sterfte vooral onder de kinderen en de
zwakke, ondervoedde mensen kunnen voorkomen. Na deze ramp is dit gevaar nog veel groter:
alle aanwezige infrastructuur is vernietigd en van hygiëne is geen sprake, nog maar te zwijgen
over afval en lijken.
Rotary Wierden
Rotary Wierden heeft het initiatief genomen om alvast een
generator te doneren die hiervoor de nodige elektriciteit kan
leveren maar ook elders ingezet kan worden.
Interview NOS Radio 1
Dinsdag 28 april 2015 heeft Sumchog een interview
gehouden bij Radio 1. Zij vertelt over haar nieuwe projecten
en over haar familie. Terug luisteren? Zie de link en de
instructie op de volgende pagina.

Fundraising
Benefiet concert
Wij gaan een benefiet concert organiseren in Galerie Groeneveld met
Nepalese muziek. Pema en Sumchog treden op. Wij nodigen ook andere
musici uit om mee te doen. Informatie daarover volgt later.
De opbrengst van de expositie in Haaksbergen is t.b.v. Sumchog
Foundation voor de aardbevingsslachtoffers in Nepal.
Wat: Solo expositie '' Himalaya Mix Media Artist''
Expositie data: 12 april t/m 31 mei 2015
Adres: Kulturhus Haaksbergen( Kunstzaal Achterom) Sterrebosstraat 2
7481 DD Haaksbergen
Openingstijden: 14:00 uur tot 16:30 uur
Website: www.kunstzaalachterom.n
De documentaire “The only son” wordt in het kulturhus Haaksbergen in “De
Kappen” getoond op. Zondagmiddag 17 mei om 14.30 uur en donderdagavond
21 mei om 20.00 uur
De opbrengst van deze 2 filmvertoningen is t.b.v. Sumchog Kersbergen
Foundation.
Pema is bezig met zijn afstudeer scriptie
Pema:’’I have successfully completely my Plan of approach and now I am in the phase of
executing field of research. This month of May and June, I will travelling often in Belgium to
execute my qualitative research in order to collect data and analyse them.
Officially, I have to hand in my thesis in June 15 as a first time. However, due to the work load and
the incident happening in Nepal, apparently I might have to hand in August. Due to the incident
happening in Nepal, I have not been able to give 100% focus on thesis. Therefore, I have request
for an extension of month in school for my thesis, so that I can hand in later than an official
deadline.’’
Publiciteit in Tubantia op 28 april 2015

Citaat van Tubantia: 30-04-15
’’ Broer en zus uit Almelo treden op tijdens nationale inzamelingsactie
voor Nepal’’
Nepal actie
Pema: ‘’I really appreciated that Giro555 raised 8.5
million for Nepal. I performed with one of the well
known Nepali Band called Changa and it went fine.
Nevertheless, I felt pity that me and Sumchog could
not perform our song that we had practiced. Anyway,
it was worth to be there to represent Nepal. I did had
the chance to perform with some other Nepali
musicians’’

Links
Sumchog NOS Radio 1 Interview ( 28-04-15)
Volg deze instructive
Website: www.radio1.nl
Tabel: TERUG LUISTEREN vul deze gegevens in.
Kies een programma: Radio EenVandaag
Kies een uitzenddatum: 28 april 2015
Kies een dag: 28 April 2015
Kies een uur: 15:00 uur

Tubantia artikel: 30 april 2015
Link http://www.tubantia.nl/regio/almelo/broer-en-zus-uit-almelo-treden-op-tijdens-nationaleinzamelingsactie-voor-nepal-1.4893471
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