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na 20 jaar bestaat
b
een hindoe tem
mpel in Heerlen, genaaamd Verenig
ging Muruga
an
Bijn
Tem
mple Limbu
urg. Momen teel is de te
empel gevestigd in eenn gehuurde ruimte ligt op
o de
zolder van Luc
ciushof geb
bouw. Deze ruimte is te
e klein wannneer we me
eer dan 50
bezzoekers onttvangen, ve
ele malen pe
er jaar ontva
angen we m
meer dan 50
0 bezoekerss.
Enkkele keren per jaar heb
bben we ze
elfs 100 bezoekers. Verrder voor de
e oudere mensen
heb
bben we ge
een faciliteit om naar de
e tempel op
p de tweedee verdieping
g te brengen
n. Ook
belangrijk om te weten da
at de huidige locatie nie
et kan wordden gemaak
kt van een
andveilig` plaats
p
wann eer zo veel mensen in de tempel aanwezig zijn.
z
Vanwe
ege al
`bra
dezze redenen, voor meerr dan twee jaar waren we
w op zoekk naar een andere
a
ruim
mte/gebouw
w die is gele
egen op de begane gro
ond zodanigg dat we de tempel kun
nnen
verrplaatsen. Ondertussen
O
n hebben we
w een gesc
chikte ruimtee/gebouw gevonden
g
op
p
Litsscherveldwe
eg 15 in He
eerlen. We zijn
z langere tijd bezig ggeweest me
et de gemee
ente
om
m allerlei verrgunningen te regelen en
e erin geslaagd. We hhebben goe
edkeuring
gekkregen om de
d tempel tte verhuizen
n naar deze
e nieuwe loccatie. We zijjn nu bezig met
hett vinden van
n sponsoren
n om financ
cieel bijdragen te levereen om het gebouw
g
te kopen.
k
De totale koste
en van het gebouw bedraagt circa
a 155.000 €€. Wij waard
deren het alls we
eun kunnen ontvangen namens u of
o uw organ
nisatie zodaanig dat we het gebouw
w
ste
kun
nnen kopen
n. We zullen
n ook zeer dankbaar
d
zijjn wanneer zou besluitten om ons te
ste
eunen, zoda
at we het ge
ebouw kunnen kopen.
ank
Bij voorbaat da
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Hoogachtend,

niging Muru gan Temple
e Limburg
Besstuur Veren

Adres: Puutgraaf 3, 64411GT Heerleen, NL
Bank: NLL‐SNS Bank

Tell: 0031 45 577 400 84 KV
VK Nr: 40190
0345 Web:: www.murugantemplelimburg.nl

IBAN: NLL77SNSB0946
6587337

BIC: SNSBN
NL2A

Email: murrugantempelheerlen@gm
mail.com

