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

Betaling tweede deel micro financiering.

Het heeft even geduurd maar deze maand hebben de drie studenten eindelijk hun tweede deel mogen
ontvangen van de micro financiering.
We hebben ervaren dat het maken van een businessplan voor deze drie jonge mannen niet vanzelfsprekend
is. Het eerste deel van de microfinanciering is naar onze Westerse mening te eenzijdig besteed waardoor de
kans op winst maken te klein wordt. Het opbouwen van geitenstallen is bijvoorbeeld een investering maar
levert niet direct winst op.
Samen met Isard hebben de drie jonge mannen geleerd om de investeringen meer te gaan spreiden op
zaken die direct winst opleveren. Ze hebben voor het tweede deel opnieuw een budgetplan ingediend wat
meer gericht is op verschillende groententeelten, kippen en geiten fokken en uitbreiding van bestaande kiwien champignonteelt. De bedoeling is dat zij vanuit de winst een deel van de microfinanciering terug betalen
zodat nieuwe studenten over een paar jaar ook een microfinanciering kunnen krijgen

"Rijsbergen draait Door”.
Er komt een splinternieuw evenement:
“Rijsbergen draait Door”.
Dit wordt gehouden op zaterdag 11
September.
Vele verenigingen presenteren zich in het
dorp en in de Koutershof.
Vanuit onze stichting Tashi Delek zullen wij
in de Koutershof staan met een standje.
Deze zal geheel in Nepalese stijl worden
aangekleed. U kunt daar onze nieuwe
sponsormappen bekijken, Nepalese
spulletjes kopen en natuurlijk geven wij
graag uitleg over ons werk als stichting in
Nepal.
Kom gezellig langs!

Sponsormap
Wij zijn op dit moment de laatste hand aan
het leggen aan een sponsormap. Met deze
map willen wij bedrijven en particulieren
gaan benaderen met de vraag of zij bereid
zijn ons werk te steunen in Nepal.
In de sponsormap worden concrete
actieplannen uitgelegd die onderdeel zijn
van ons vijfjarenplan. Per plan wordt
aangegeven wat de kosten zijn. Op deze
manier kunt u direct aangeven welk
onderdeel u bereid bent te sponsoren.
Per bladzijde wordt de huidige situatie
uitgelegd en wordt de doelstelling vermeld.
We hopen zo de leefsituatie in Solukhumbu
dichterbij te brengen zodat u direct begrijpt
waar het geld naar toe gaat.
Met deze map willen wij onze agrarische
ondernemers in Zundert benaderen. Ook onze midden en klein bedrijven in ons dorp zullen niet vergeten
worden.

Nieuwe samenwerking.

Na maanden van overleg zijn wij blij u te kunnen melden dat wij gaan samenwerken met de stichting
Chautaara uit België. Deze stichting bleek al werkzaam te zijn in naburige dorpen van Solukhumbu.
Chautaara werkt evenals Tashi Delek vanuit een hulpvraag. Na een aantal videovergaderingen zijn zij bereid
om samen met ons het 5-jarig project van ISARD mee te helpen ondersteunen. Dit betekent dat we geen 100
maar 250 gezinnen kunnen gaan ondersteunen.
Voor meer info van Chautaara kunt u terecht op de website: www.chautaara.be . Chautaara is het Nepalese
woord voor ontmoetingsplaats.
Op vrijdag 22 oktober staat onze traditionele ontmoetingsplaats gepland: Eten voor eten in de Harmoniezaal.
Hier kunt u bestuursleden van Chautaara ontmoeten.

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

