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

We zijn lid geworden van Partin.
Sinds 10 mei 2021 is stichting Tashi Delek
lid van Partin.
Partin is een platform voor particuliere
initiatieven zoals stichting Tashi Delek.
Partin laat een breed publiek kennis nemen
van de grote variëteit en inzet van het
particulier initiatief met hun projecten buiten
Nederland.
Ontwikkelingssamenwerking is daarbij
hoofddoel. Zelfstandigheid, vrijwilligheid en
kleinschaligheid zijn drie belangrijke
kenmerken.
Partin versterkt het Particulier Initiatief door
het stimuleren van onderlinge uitwisseling
(ontmoeting en samenwerking), het
aanbieden en/of faciliteren van informatie,
kennis en advies (dienstverlening) en het streven naar en behoeden van (h)erkenning als zelfstandige maar
relevante factor bij internationale samenwerking (belangenbehartiging).
Wij zullen ons best doen voor een goede samenwerking. En hopen daarmee een substantiële bijdrage te
kunnen leveren in de wereld van internationale samenwerking.

Samenwerking met ISARD .
Wij zijn op dit moment in een afrondende
fase wat betreft het opstellen van ons 5
jaren project met ISARD. Daarna gaan wij
een aanvraag bij Wilde Ganzen doen om dit
project financieel te laten ondersteunen. Wij
gaan er van uit dat ze dit minimaal voor een
jaar willen doen, mogelijk is Wilde Ganzen
bereid om dit voor meerdere jaren te
ondersteunen.
Op de foto zien we Bivas, onze
contactpersoon bij ISARD.

We kunnen nog steeds hulp gebruiken.
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

Lidmaatschap NFN beëindigd.
Helaas hebben wij moeten besluiten dat we
ons lidmaatschap van de Nederlandse
overkoepelende organisatie voor Nepal (
NFN ) opzeggen. Reden hiervoor is dat wij
ons niet kunnen vinden in de grootse
plannen die zij hebben. De contributie voor
NFN wordt flink verhoogd, we hebben geen
zicht meer op de besteding van onze
donateursgelden en we zijn bang dat we
onze kleinschalige identiteit gaan verliezen.
We besteden de donateursgelden liever
direct aan de trainingen van de bewoners in Solukhumbu.

ETEN VOOR ETEN 22 OKTOBER 2021

Noteer alvast in uw agenda dat wij de Harmoniezaal in Rijsbergen vastgelegd hebben voor ons tweejaarlijks
evenement Eten Voor Eten. Dit gaat plaatsvinden op vrijdag 22-10-2021. Er zijn in de afgelopen twee jaar
ondanks de pandemie genoeg zaken gepasseerd in Nepal om dat met u te willen delen .

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 .
Dit adres is

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

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.

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

Verzonden met

