
Nieuwsbrief december 2010: 
 

“Kerstwens vervuld!” 
 
Beste mensen, 
 
Dit wordt de laatste nieuwsbrief van dit jaar met een persoonlijk verhaal, dat toch over kunst 
gaat. Zoals jullie kunnen zien, is de beeldentuin ook onder een dikke laag sneeuw een plaatje  
waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 december op 2e kerstdag houden we van 13.00 tot 17.00 uur een “welcome 
party” voor Pema, de broer van mijn jongste dochter, die sinds een paar dagen bij mij in 
Almelo woont. 
 
Hij heeft in Nepal zijn highschool gehaald en gaat nu aan Saxion hogeschool verder studeren. 
Dorje Dolma, de zus van hen, is in Colorado afgestudeerd aan de kunstacademie en werkt 
daar in het onderwijs. Zij gaat na de Kerst weer terug naar de USA. 
Over mijn dochter Sumchog wordt door de Boeddhistische Omroep Stichting een 2e film 
gemaakt door regisseur Simonka de Jong. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang en 
zondag zijn er hier in Almelo de hele dag filmopnames gemaakt, waarin ook de broer en zus  
een belangrijke rol spelen. 
 
Daarom was mijn kerstwens vervuld om hem net op tijd naar Nederland te kunnen krijgen 
voor de familiereünie met Kerst. Mijn dochter Sumchog, die aan de AKI studeert, heeft een 
eigen hulpstichting www.sumchog-kersbergen.com Zij verkoopt haar schilderijen voor hulp 
aan Tibetaanse en Nepalese kinderen, met name op het gebied van onderwijs. 
Deze stichting hebben wij Kerst 2005 opgericht toen we samen met Dorje Dolma naar Nepal 
reisden om de ouders van de kinderen, die uit Dolpo komen, van de hongersdood te redden. 
Sindsdien zijn de vele donaties gebruikt om salarissen van de onderwijzers van de 
dorpsschool in Dolpo te betalen. 
 
Wij konden aan de zuidmuur van de school een groentekas bouwen om de schoolkinderen 
verse groente te kunnen geven, maar ook groentes, zoals tomaten, te drogen voor de 
winter. De kindersterfte is 50 % in deze regio, meestal veroorzaakt door ondervoeding en 
tbc. De schoolkinderen leren nu door groente te kweken in het korte teeltseizoen (mei tot 
september) betere voedingpatronen met vitamines aan, zodat we proberen de tbc terug te 
dringen. Dolpo ligt op 4.500 m hoogte in de zuidkant van de Himalaya tegen de Tibetaanse 
grens aan. ’s Winters zijn temperaturen van - 30 C geen uitzondering. 



De volledig Tibetaanse cultuur is daar onaangetast gebleven, omdat het gebied tot 20 jaar 
geleden afgesloten was als natuurreservaat met o.a. de sneeuwtijger en blauwe schapen. 
Sumchog heeft veel opgetreden, o.a. in het Wereldmuseum in Rotterdam, met Tibetaanse 
zang en dans, en zal daar a.s. zondag samen met haar broer Pema, die ook goed zingt en 
gitaar speelt, de aanwezigen van laten genieten. 
 

 
 
Met de Kerstkaart wensen we allen een stralende Kerst en een licht 2011 toe. 
 
Tot ziens, tashi delek (Tibetaanse groet voor geluk) 
 
Marie-Louise Kersbergen 
 
 


