
Bibliotheek school 7 - Lezing
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KEIZERSGRACHT 94,  1781 BB DEN HELDER

De centrale bibliotheek van Den Helder is gehuisvest in School 7. Deze 
lokatie werd door het publiek en een vakjury gekozen tot ‘Beste Bibliotheek 

van Nederland 2017’. School 7 is de huiskamer van de stad waar mensen 
komen om elkaar te ontmoeten. De kleine theaterzaal wordt vaak gebruikt 
voor lezingen en bijeenkomsten. Nepali Children heeft de kans om hier een 

lezing te geven.



Programma:
 13:30 uur Inloop
 14:00–15:00 uur Leven in Nepal: leven in rijkdom of in armoede?
 15:00-16:00 uur Napraten onder genot van een kopje Nepalese thee
 
 16:00-17:00 uur Leven in Nepal: leven in rijkdom of in armoede? (dezelfde lezing!!)
 15:00-16:00 uur Napraten onder genot van een kopje Nepalese thee

Toegang exclusief drank: € 15,00

Hoe zou het zijn om een inkijkje te krijgen in het leven van Jolu die sinds 2018 
geëmigreerd is naar Nepal en daar een kindertehuis heeft opgezet? 

 Een bezoek aan haar tehuis, blijft je nog jaren bij. Tegelijkertijd verandert dit bezoek je 
kijk op je eigen leven in Nederland.

 Gasten denken nog vaak terug aan de warme ontmoetingen met de kinderen, de 
prachtige natuur, de kleurrijke cultuur en de vele indrukken die ze hebben opgedaan.

 Al deze aspecten komen aan de orde in een uur durende lezing. Speciaal voor mensen 
die geen kans hebben om de lange reis naar Nepal te maken of voor mensen die 

plannen hebben om een reis naar Nepal te maken.
 

Ter ondersteuning van de stichting Nepali Children, die zich inzet voor kinderen uit 
onhoudbare sociale omstandigheden, wordt deze unieke lezing georganiseerd.
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