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Dank aan alle donateurs
Je zult maar hoog in de bergen wonen en iedere dag
een flinke afstand moeten klimmen om water te
halen. Iedere dag weer, in de hete zomer of in de
koude winter. Ooit zijn er met behulp van de regering
leidingen gelegd om het water dichterbij te brengen,
maar deze zijn nooit onderhouden. Gevolg is dat het
water op vele plaatsen door de leidingen sijpelt of er
gewoon uit spuit, de dieren hebben ze kapot gebeten
om uit te drinken, het water gaat direct de grond in.
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om de
financiën rond te krijgen zodat de waterleidingen
vernieuwd konden worden en de bewoners dichtbij huis water kunnen halen. Dit is dankzij jullie gelukt!
Wat zijn wij trots op al onze donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!
Wat zijn wij trots op alle bewoners uit dit gebied die gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om het
waterproject te volbrengen!
Komend jaar willen wij nog acht gezinnen helpen die wat verder af wonen. Ook zij hebben recht op water
dichtbij huis. De plannen liggen er al. Wij houden u op de hoogte!

Eten voor Eten

BINGO AVOND 16 februari 2018

Vrijdagavond 3 november 2017 hebben we in de
Harmoniezaal te Rijsbergen kunnen genieten van
een prachtige avond voor onze Stichting. Voor de 2e
keer organiseerden we "Eten voor Eten". Ruim 50
mensen hebben met smaak de verschillende
stamppotten gegeten. Tussendoor zagen en
hoorden we het mooie Nepal verhaal van Koen
Bastiaansen en werd iedereen door Jan en Cecile
bijgepraat over de vorderingen in ons werkgebied en
onze plannen voor de toekomst.De actie bracht het
mooie bedrag van € 771,-- in het laatje van de
penningmeester.

Noteer 16 februari 2018 alvast in uw agenda . We
organiseren dan in de Harmoniezaaal in Rijsbergen
een grote BINGO. Er zullen mooie prijzen te
verdienen zijn. De opbrengst van de avond komt
natuurlijk weer helemaal terrecht bij de mensen in
ons werkgebied in Nepal.

Plannen voor de komende reis
Eindelijk is het zover! In april 2018 zal ik samen met
Jan en mijn man René afreizen naar Nepal om met
eigen ogen te aanschouwen hoe de bewoners in het
gebied wonen en leven. Ik heb lang getwijfeld
vanwege de lange reis maar door de enthousiaste
verhalen van Jan overwint mijn nieuwsgierigheid. Ik
wil zien hoe het waterproject is voltooid, ik wil zien
wat de behoeften zijn van de bewoners voor de
toekomst, ik wil de overweldigende natuur beleven,
Kathmandu ruiken, de gastvrijheid van de mensen
beleven……kortom, drie weken zijn vast te kort!
Vanuit mijn onderwijservaring wil ik me gaan
oriënteren hoe we landbouw en onderwijs zouden
kunnen integreren. Deze reis zal voornamelijk
gericht zijn op het bezoeken van scholen en
projecten waarbij scholing en landbouw op een
praktische manier al samen gebracht zijn. De eerste
contacten zijn al gelegd. Daarnaast wil ik me vooral
richten op de jongeren in het gebied zelf. Hoe zien
zij hun toekomst, willen ze in het gebied blijven
wonen bij hun familie of trekken ze liever weg?
Wat zou een eerste stap kunnen zijn om ervoor te
zorgen dat de jeugd een eigen toekomst kan
opbouwen binnen hun vertrouwde omgeving?
Ik hoop dat ik jullie komend jaar hierop een
antwoord kan geven.
Cecile de Theije
voorzitter

2018 komt al echt dichtbij. We wensen U een
prachtig en gezond nieuwjaar en danken nogmaals
iedereen die in de afgelopen tijd belangstelling heeft
getoond of zich heeft ingespannen voor ons werk in
Nepal. We hopen ook in 2018 op jullie te kunnen
rekenen.

Wilt u ons steunen
Bent u geinteresseerd in een presentatie over ons
werk in Nepal.
Wilt u dat we meewerken aan een project op uw
school,vereniging of bedrijf,laat het ons weten.
Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is
altijd welkom.
Rekening nummer:NL03 RABO 0162343760.

Van onze contactpersoon in
Nepal.

Dear friends and family of Tashi Delek
Netherlands. Thank you for your generous
donations to the foundation. I am so grateful to
each and every one of you. In the year 2017 your
donation has helped in the continuation of the
waterproject in the solukhumbu. This project will
make a life changing impect for the local
community. I hope you will keep on supporting
our foundation. Personally I would like to wish
you all a merry christmas and a wonderful new
Year 2018
Tashi Delek
Gomba & Family

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

