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Nacht van de Fooi.
Op 28 mei 2022 werd de Nacht van de Fooi
in Eindhoven georganiseerd.
De Nacht van de Fooi is een initiatief van
Nederlandse studenten om gelden op te
halen en die te schenken aan
ontwikkelingsorganisaties in Nederland.
Zij kiezen samen met Wilde Ganzen vijf
organisaties uit.
Stichting Tashi Delek was er dit jaar één
van.
We kregen een uitnodiging om afdeling
Eindhoven te ondersteunen en zo onze
stichting onder de aandacht te brengen en
ons doel uit te dragen. I
Zo rond de klok van 11.30 uur waren we
aanwezig op het 18 september plein in
Eindhoven. Daar mochten wij een kraam
opbouwen voor de verkoop van Nepalese
spullen. Er stond op het plein ook een
luchtkussen.
De samenwerking tussen de studenten en ons verliep zeer gemoedelijk. De sfeer was erg prettig. Terwijl de
studenten druk aan het flyeren waren voor de komende avond hebben wij belangstellenden zo goed als
mogelijk geïnformeerd over ons werk in Nepal. Ook hebben we een mooi bedrag ontvangen door de verkoop
van Nepalese spullen. Alles bij elkaar kunnen wij terugkijken op een mooie, waardevolle, plezierige en
zonnige dag.
Wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat de opbrengst van deze dag gaat zijn voor Stichting Tashi Delek. Dit is
nog niet bekend gemaakt.

FIETSTOCHT TASHI DELEK ZONDAG
VANUIT HET KAFFEE in RIJSBERGEN
Zondag 17 juli fietsen we vanuit het Kaffee
in Rijsbergen de fietstocht naar De
Zwartenbergse Molen tussen Zevenbergen
en Etten-Leur. Om 13.00 uur bestijgen we
de fietsen om de tocht van 45 kilometer aan
te vangen. Onderweg nemen we een
koffiestop bij de Zwartenbergse Molen, het
cafeetje aan de voet van de molen heeft
een nieuwe eigenaar gevonden.
Velen hebben het boekje van Jack
Mathijssen van 25 euro’s reeds gekocht.
Een gedeelte is bestemd voor Tashi Delek.
Het boek is te koop bij de VVV in Zundert,
maar ook bij Het Kaffee in Rijsbergen, bij
Het Pannenhuske in de Moerse bossen, in Achtmaal bij de Toekomst, in Wernhout bij de Bolle Buiken, bij
Helmut Fietstechniek in Rijsbergen en bij De Tijd. Ook bij Restaurant/biljart Den Hoek in Klein-Zundert en bij
restaurant Bij de Nonnen in Zundert. Maar je kunt het boek ook kopen bij de maker: Jack Mathijssen ,
Hofdreven 10 in Rijsbergen.
Het boek is met enthousiasme ontvangen door de fietsgebruikers. “Je komt op plekken waar je normaal nooit
zou komen”, zei een van de mee- fietsers afgelopen zondag. Toen werd met een grote groep fietsers de
tocht naar De Dodendraad bij Nieuwmoer gereden.
Het boekje van Jack Mathijssen heeft een inhoud van 10 fietstochten, met afstanden van 30 tot en met ruim
50 kilometer. De tochten zijn tijdloos. Je kunt ze altijd wel fietsen. Zeker doen !!

O

Tashi Delek op bezoek bij Chautaara

Op 9 juli 2022 hebben wij als bestuur een bezoek gebracht aan onze samenwerkingspartner in Gent, België.
Tijdens dit bezoek hebben we verslag gedaan van de afgelopen reis naar Nepal. We hebben onze
samenwerking besproken en gekeken of we er allemaal nog hetzelfde instaan. Gelukkig is dit het geval en
zetten we de koers samen verder. Mede door hun financiële ondersteuning kan het project ook het komende
jaar voortgezet worden.
Op 16 oktober 2022 organiseert Chautaraa een uitgebreid ontbijt buffet vanuit dezelfde opzet als ons
evenement Eten voor Eten. Mocht u interesse hebben dan bent u van harte uitgenodigd om hier aan deel te
nemen. Dit is heel goed te combineren met een uitstapje naar Gent.
Voor meer informatie kunt u gaan naar hun website: www.chautaara.be

Vakantie.
De zomer is aangebroken . Dat betekent
voor de meeste mensen vakantie. Namens
het bestuur en onze ambassadeurs wensen
we jullie een fijne, ontspannende tijd 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

