Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Nieuws uit Nepal.
Het eerste bezoek van Isard zit erop. In
februari zijn twee trainers vanuit Kathmandu
naar Solukhumbu gereisd. Ondanks de
coronamaatregelen is het hen gelukt om de
lange reis te ondernemen.
Wat voelt het goed dat we weer een herstart
hebben kunnen maken!
Wat voelt het goed dat Isard zo enthousiast
terug gekomen is en volop ideeën met ons
wil delen.
Het mooiste is wel dat de bewoners van
Solukhumbu enorm gemotiveerd zijn om
trainingen te volgen en direct het
vertrouwen hebben uitgesproken naar Isard
toe. Vanuit Kathmandu bestond de vrees
dat het nog een jaar zou duren voordat er
vertrouwen zou ontstaan om samen te werken. Gelukkig zijn onze reizen niet voor niets geweest en is het
voorwerk al gedaan.
Vanaf dit jaar starten er dus maandelijks trainingen van steeds 2 tot 3 dagen. In het gebied, voor alle
bewoners waarbij vooral extra aandacht geschonken zal worden aan de allerarmsten in de omgeving. De
bewoners hebben een lijst met hulpvragen opgesteld zodat trainingen op maat gegeven kunnen worden.
De drie studenten zijn inmiddels zover dat ze op hun eigen boerderij zich verder specialiseren in kiwiteelt,
champignonnenteelt en geitenteelt. Zij dienen als voorbeeld voor de overige bewoners en kunnen
medebewoners begeleiden. Er zal een social worker worden opgeleid als vast contactpersoon.

Hulp gezocht.
Ondertussen zijn wij in Nederland druk bezig om fondsen aan
te schrijven. Tashi Delek Nederland begint uit zijn jasje te
groeien. De grootse plannen vragen om een grotere aanpak.
Hiervoor kunnen wij nog wel wat hulp gebruiken.

Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met de
volgende taken
SOCIALE MEDIA/WEBSITE ONDERHOUD
PR/FONDSENWERVINNG
ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Ben jij bereid om dit binnen ons bestuur en op vrijwillige basis
te doen dan zijn wij op zoek naar Jou!
Benieuwd wat wij als stichting doen kijk dan eens op onze
website www.tashi-delek.org of op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/StichtingTashiDelek/
Interesse ? Stuur dan een email naar
tashidelek581@gemail.com Je mag ook bellen naar Cecile de
Theije 06-53400043 of Jan Dictus 06-55701730

E-mail adres

Wilt u ons steunen

Tot nu gebruikte onze stichting de prive
mailadressen van het bestuur. Onze stichting heeft
nu een eigen E-mail adres .

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.

Dit adres is

tashidelek581@gmail.com.
Wilt u de stichting een mail sturen dan vragen we u
voortaan dit adres te gebruiken.

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

Verzonden met

