Charity diner t.b.v. Nepali Children
bij Mariëlle en Wippel Houben

ONDER LEIDING VAN JOLU ARATI EN BODHARAJ ADHIKARI
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Jolu Arati is eigenlijk Jolanda Bijl. Ze woont en werkt in Nepal waar haar
stichting Nepali Children een kindertehuis heeft opgericht. Daar wonen op dit
moment vijftien kinderen. Jolu geeft hen met veel liefde alles wat ze nodig
hebben voor een mooie toekomst. Bodharaj werkt full time voor Nepali Children
en heeft een groot netwerk in Nepal.
In augustus en september zijn Jolu en Bodharaj in Nederland om donaties te
verzamelen voor Nepali Children.
Bij haar reis in 2019, ontmoetten we Jolanda voor het eerst. Nu ze weer naar
Nederland komt, helpen we haar door bij ons een charity dinner met Nepalese
gerechten te organiseren. We zouden het fijn vinden als je erbij bent. Een
bijzondere avond vier je met elkaar.

Hoe ziet een Nepalese maaltijd eruit?

In Nepal wordt twee keer per dag Dal Bhat (rijst met linzensaus) met groenten (curry)
gegeten, een eenvoudige maar heerlijke maaltijd. De groenten die Nepali eten, zijn
altijd seizoensgebonden. De curry die Jolu en Bodharaj maken, is van groenten die in
september lokaal geoogst worden.
Naast Dal Bhat krijg je ook een typisch Nepalese snack.

Kom jij ook?

Op www.nepalichildren.com vind je meer informatie over Nepali Children, een initiatief
dat wij al een paar jaar de moeite waard vinden om te ondersteunen. We hopen dat het
jou net zo enthousiast maakt en we jou op 14 september bij ons mogen ontvangen.
Mocht je niet kunnen maar wel willen doneren, dan is dat natuurlijk ook heel fijn. Jolu
en Bodharaj doen prachtig werk. En iedere cent komt op de juiste plek. Dat is het
mooie van dit soort kleine organisaties.

KOSTEN
DEELNEMEN AAN HET DINER KOST € 27,95.
IN NEPAL WORDT BIJ DE MAALTIJD WATER GEDRONKEN. WIJ SCHENKEN DIE
AVOND OOK BIER EN WIJN. UITERAARD IS DE OPBRENGST DAARVAN OOK VOOR
NEPALI CHILDREN.
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WACHT NIET TE LANG WANT HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT.
WE MAKEN ER SAMEN EEN GEZELLIGE AVOND VAN!

Het leven in Nepal

Jolu zal ook over haar leven in Nepal vertellen. Het
kindertehuis, het leven met mensen met een andere cultuur,
andere religie, andere taal en gewoonten. Na jaren is ze nog
steeds enthousiast over de mensen, de ongerepte natuur en
haar tochten door de Himalaya.
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