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Het tegenovergestelde van hebzucht is niet
onthouding. Maar weten hoe je tevreden
kunt zijn (Haemin Sunim)
In een jaar waarin grootse plannen anders lopen dan verwacht, blikken we terug op de momenten waarover
we tevreden kunnen zijn.
Er zijn momenten ontstaan voor nieuwe ontmoetingen:
De samenwerking met Chautaara, gestimuleerd vanuit Kathmandu. Hoe mooi is het dat vanuit Nepal twee
kleine organisaties bij elkaar worden gebracht! Samen optrekken om ons vijfjarenplan te kunnen volbrengen.
Nieuwe ontmoetingen met trainers van Isard: Narmada,een vrouwelijke trainster die jonge boerinnen laat
zien dat ook zij kansen krijgen om door te groeien. Bishnu en Gopy, die regelmatig vanuit Kathmandu naar
Solukhumbu en Angpangh reizen om de bewoners te begeleiden en op te leiden.
We blikken tevreden terug op het projectplan dat samen met Isard opgesteld is. Praktisch en financieel
onderlegd zodat we weten waar we aan toe zijn. De eerste trainingen zijn weer gestart, tien boeren hebben
een tweedaagse training gevolgd, gericht op champignonteelt.
We zijn tevreden over het gebruik van de demoboerderij: op eigen initiatief is er gerst geteeld en wordt de
tunnel gebruikt om groenten te kweken. Het volgende plan is al gemaakt: trainingen gericht op fruitteelt en
notenteelt.
In Nederland hebben we in het stille afgelopen jaar creatief gezocht naar andere mogelijkheden om
inkomsten te werven.
We zijn tevreden over de mooie sponsormap voor lokale bedrijven en particulieren. Hierin kan concreet een
keuze gemaakt worden welk deel van het project u graag zou willen sponsoren. De sponsormap vindt u op
onze vernieuwde website.
We kijken tevreden terug op een mooie stamppotavond waarbij het hartverwarmend was om te zien hoeveel
mensen ons willen steunen.
Kerstmis is een tijd van bezinning en terugblikken.
Wij wensen jullie een mooie lijst van tevreden momenten toe.

Homico
Onlangs kwamen we in contact met Homico. Dit is een kringloopwinkel uit
Bossenhoofd. Deze organisatie helpt goede doelen, zoals de onze, met het
doneren van gelden na indiening van een project of een onderdeel ervan. De
voorzitter was ook aanwezig op ons evenement Eten voor Eten.
Daarna heeft Jan nog een gesprek met hem gehad. Hieruit is een aanvraag
gedaan voor een financiële bijdrage en tevens zijn Judith en Jan nog naar
Bossenhoofd gegaan om een presentatie te geven van ons werk in Nepal. Het
bestuur en de vrijwilligers van Homico hebben uiteindelijk besloten om ons een
heel mooi bedrag toe te kennen.
Uieraard zijn wij daar zeer dankbaar voor, We zullen alles in het werk stellen om
de gemaakte afspraken na te komen.

Zoom meeting.
Op donderdag 7 oktober had Jan een zoom meeting met 2 mensen van Wilde Ganzen en met Bivas
Neupane van ISARD.
Wilde Ganzen had na de indiening van het projectplan, met een looptijd van 1,5 jaar, een aantal vragen aan
Bivas en Jan. De vragen gingen niet zozeer over de hoogte van de aangevraagde bijdrage maar meer over
de inhoudelijke zaken.
Er werd aan Bivas allereerst gevraagd om een toelichting te geven op het project. Ook werden er vragen
gesteld over de regeltechnische zaken in binnen het project. Bivas gaf aan dat er behoorlijk wat kennis in de
omgeving aanwezig is en zo niet dan worden er mensen gevraagd van uit Kathmandu om trainingen te
komen geven. Ook werd er gevraagd wat wij over 1,5 jaar hopen te bereiken. Het antwoordt van Bivas was
dat zij ervan uitgaan, gezien hun ervaring, dat de opgerichte organisatie in het gebied zelfstandig
beslissingen zal kunnen nemen. ISARD blijft dan op de achtergrond aanwezig ter controle.
Aan Jan werd de vraag gesteld of Curio nog in beeld is in dit project. Hij heeft aangeven dat Curio beslist
heeft om af te zien van betrokkenheid bij dit project. Het heeft vooral te maken met de corona pandemie.
Afsluitend werd er door de mensen van Wilde Ganzen aangegeven dat het een constructieve meeting was
geweest en dat ze op korte termijn ons zouden laten weten wat er beslist wordt over de hoogte van de
bijdrage aan dit project.

Wie wil dit fondsenboek sponsoren?
Voor het vijfjarenplan zijn wij op zoek
naar fondsen die ons project willen
steunen. In de praktijk merken we dat het
ons veel tijd kost om de juiste fondsen te
vinden.
Via dit boek hopen we efficiënter en
sneller te kunnen werken.
Wilt u concreet doneren? Dan zouden wij
u heel dankbaar zijn als u dit boek wilt
doneren.
De kosten zijn 109 Euro.
Daarnaast zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die bereid zijn vanuit dit
boek de geschikte fondsen te zoeken en
aan te schrijven.
Steeds meer maatschappelijke
ondernemers en organisaties, maar ook
particulieren, zijn op zoek naar private
bijdragen voor de realisering van hun
projecten en idealen. Voor deze
fondsenzoekers is het FondsenBoek al
jaren dé complete en betrouwbare
vraagbaak. Deze editie van
het FondsenBoek biedt een betrouwbaar en
actueel overzicht van 1745 Nederlandse
vermogensfondsen en is daarmee een
ideale wegwijzer voor fondsenwervers.
Voor fondsenwervers die met 'scherp' willen
schieten bij hun aanvragen biedt het FondsenBoek veel munitie.
Het FondsenBoek maakt het zoeken heel gemakkelijk. Naast evidente informatie zoals: werkgebied, contacten proceduregegevens is ook informatie te vinden over de missie, doelgroep, bestedingen en de financiën
van het vermogensfonds. Door het beschikbare alfabetische, trefwoorden- en rubrieksregister is het zoeken
naar een relevant vermogensfonds zeer eenvoudig.

Presentatie door Jan aan de deelnemers
van het huiskamerproject de Kouters
hof in Rijsbergen.
Jan heeft zijn verhaal verteld over zijn project in Nepal.
Hij deed dat door veel foto’s te laten zien waar we mee bezig zijn en waar ons gebied in de bergen ligt.
Volle aandacht van de deelnemers , de armoe, hoe ze het land bewerken, dat de vrouwen het werk doen
met kinderen op hun rug.
Het maakte veel indruk op de deelnemers van de huiskamer.
In de pauze met traktatie werd een kata (sjaal) om gehangen. Vooral de dames vonden dat leuk.
De presententatie werd voortgezet en na afloop was er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen..
Annie en Els waren aanwezig om wat spulletjes uit Nepal te verkopen. Het werd een heel geslaagde
middag.

Ontbijten bij Chautaara in België.

Tijdens onze 2 jaarlijks evenement Eten voor Eten hebben wij jullie voorgesteld aan onze
samenwerkingspartner Chautaara. Net als ons organiseren zij een soortgelijk evenement als Eten voor Eten.
Niet in de vorm van een stamppotavond maar in de vorm van een ontbijt.
Onze afspraak was: als jullie naar onze stamppotavond komen dan komen wij naar jullie ontbijt. En zo
gebeurde het dat wij op 24 oktober j.l. vertrokken met ons hele bestuur inclusief partners richting Gent. We
werden ontvangen in Domaine de Campange in Drongen. Dit is een landgoed met een kasteel en de daarbij
behorende kasteeltuin. In het kasteel werd het ontbijt georganiseerd.
Het ontbijt was erg goed verzorgd. Er was voldoende keuze uit allerlei lekkernijen. Er werd een presentatie
gegeven over het werk dat zij doen en ook wij hebben een korte presentatie gegeven waarbij we onszelf
hebben voorgesteld en hebben verteld over ons project en hoe de samenwerking tussen beiden is ontstaan.
Het kan bijna geen toeval zijn dat de wegen van Chautaara VZW en stichting Tashi Delek elkaar kruisen. De
overeenkomsten tussen werkwijze, visie en doel zijn nagenoeg gelijk te noemen. Het was erg leuk om te
zien hoe zij dit ontbijt organiseren maar bovenal om de sfeer te proeven en de gelijkgestemdheid te ervaren.

Tot slot danken we onze sponsors en
wensen we iedereen hele fijne
Kerstdagen en een gelukkig en vooral
gezond 2022 toe.
E-mail adres

Wilt u ons steunen

Wilt U ons een E-mail sturen dan kan dat op het
volgende adres.
tashidelek581@gmail.com.

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

