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€ 1961,20. Geweldige opbrengst bij Eten
voor Eten. Dank U wel !

Op vrijdag 22 oktober heeft onze tweejaarlijkse stamppotavond weer plaats gevonden. Het was
hartverwarmend om te zien dat de Harmoniezaal flink gevuld was met donateurs! Dit kwam met name door
de enthousiaste bekenden die met een grote groep nieuwe eters gekomen zijn. Hierdoor hebben we
veel nieuwe contacten kunnen maken. De avond heeft dus het geweldige bedrag van € 1961,20
opgebracht. Daar kunnen we in ons gebied in Nepal weer veel mee doen.
Speciale gasten waren deze avond de bestuursleden van Chautaara uit België. Zij ondersteunen het
vijfjarenplan financieel. Tijdens deze avond hebben ze middels een presentatie uitgelegd hoe hun stichting
werkt.
Tijdens de presentaties hebben de donateurs ook kennis mogen maken met Isard, het trainingsinstituut in
Kathmandu. Zij zorgen voor de trainingen op agrarisch gebied, ze helpen bij het opzetten van coöperaties en
leren de bewoners hoe zij financieel een businessplan op kunnen stellen. De voorzitter van Isard, Bivas
Neupane, overlegt maandelijks met ons middels videobellen.
Voor het vijfjarenplan hebben we veel geld nodig. Deels hebben we een aanvraag ingediend bij Wilde
ganzen, deels zullen we zelf hard moeten werken om het bedrag van ruim een ton bij elkaar te krijgen.
Dit willen we op drie manieren voor elkaar proberen te krijgen:
1. Middels het aanschrijven van fondsen.
2. Middels het organiseren en meehelpen bij lokale activiteiten.
3. Door het aanbieden van een sponsormap bij lokale bedrijven.
De sponsormap hebben we zo concreet mogelijk ingedeeld. Er is voor ieder de keuze om een klein of groot
deel van het project te sponsoren. U kunt direct zien waar het geld aan besteed gaat worden. De
sponsormap zal digitaal op onze website komen te staan zodat u nog eens rustig kunt kijken welk deel van
het project u het meest aanspreekt.
Het doet ons goed om te ervaren dat direct na de stamppotavond de eerste sponsoren zich al gemeld
hebben!
Voor het aanschrijven van fondsen, het meehelpen bij activiteiten en het benaderen van lokale bedrijven zijn
wij nog op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Vooral mensen met een groot netwerk kunnen
veel betekenen bij het benaderen van lokale bedrijven.
We zijn dankbaar dat onze trouwe ambassadeurs iedere keer weer klaar staan om ons te ondersteunen met
klaarzetten, bedienen en op het eind van de avond weer opruimen. Zonder hun hulp zouden wij deze avond
niet kunnen organiseren. Ook hier zouden we graag wat extra handjes kunnen gebruiken. U kunt zelf
aangeven wanneer en bij welke activiteit u ons graag wilt helpen.
Treedt u echter niet graag op de voorgrond maar wilt u als achterban iets betekenen voor Tashi Delek? Wij
zoeken nog mensen die uitzoeken welke fondsen geschikt zijn om een aanvraag in te dienen voor donaties.
Tenslotte willen wij Nelleke en Jack hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de Harmoniezaal, het
lekkere eten en de goede verzorging. Zonder het grote hart van deze twee had deze avond nooit plaats
kunnen vinden.
Danjabat=dank je wel!

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

