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DORPSHOEVE EUROPAWEG 145, 7766 AE NIEUW-SCHOONEBEEK

Jolu Arati is eigenlijk Jolanda Bijl. Ze woont en werkt in Nepal.
 In Nepal heeft ze een kindertehuis opgericht waar op dit moment 15 

kinderen wonen.
 

Ze geeft hen alles dat ze nodig hebben om uit te groeien tot mooie jong 
volwassenen die een gouden toekomst voor zich hebben.

 Zij doet dit met alle liefde die ze heeft. Echt een roeping die begonnen is met 
een droom in 2014.

 Eens per jaar komt ze naar haar geboorteland om donaties te verzamelen 
want voor al haar projecten is heel veel geld nodig.

 Zo heeft ze ook aan ons gevraagd om te mogen komen en ze hoopt op jullie 
aanwezigheid. Is samenwerking met de Dorpshoeve ondersteunen we haar 

graag. Ze kan het immers niet alleen.



Kaartlegging
Plaatsnemen op het Nimrad bord
Energie opladen met Bergkristal of rozenkwarts of bariet
Verkoop van Nepalese spulletjes

Programma

10:00 uur        Inloop met een kopje koffie/thee
10:30 uur        Nooit gedacht dat een droom je leven zo kan veranderen.(levensverhaal van Jolu)
11:00 uur        Een prachtige staande yoga oefening door Inge Strijker
12:00 uur        Sacrale dansen door Joke Vuurboom
13:00 uur        Nepalese hapjes en lassi met als afsluiting Twentse toetjes gemaakt.door Bianca
14:30 uur        Groepswerk: Volg je je hart of je hoofd? Wat doe je als je hart en hoofd het niet met 
..........................elkaar eens zijn?

 17:00 uur         Afsluiting

Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari komen uit Nepal over om te vertellen over Nepal en 
het kindertehuis dat ze hebben opgezet. U krijgt een inkijkje hoe de mensen daar dicht 

bij en met de natuur leven. Tegelijkertijd krijgt u inzichten over hun cultuur en 
levenswijsheid.

 
De slogan van het Nepalese bureau van toerisme is “Een keer een bezoek aan Nepal is 

niet genoeg”. Jolanda Bijl, de oprichtster van Nepali Children, heeft dat aan de lijve 
ervaren: “Tijdens mijn eerste bezoek aan Nepal kwam ik als toerist en al snel kwam ik in 
contact met de bevolking. Met name de volksaard dat zich kenmerkt door gastvrijheid, 
warmte, optimisme, altijd samen zijn en alles delen kon ik daarna niet meer vergeten. Ik 

heb mijn hart aan het land verloren en ben enkele jaren later geëmigreerd.”

W W W . N E P A L I C H I L D R E N . C O M J O L U  A R A T I

Mocht je al enthousiast worden geef je dan op.
Mocht je niet kunnen maar toch willen doneren, altijd fijn.
Mensen als Jolu doen fantastisch werk, haar verhalen zijn 
soms zo schrijnend.  Anita en ik gunnen het haar van harte. 

Opgeven via mrgkemme@hotmail.com of 
jolanda@nepalichildren.com

Deelname € 45,00 waarvan de winst bedoeld is voor een 
donatie voor ANBI Stichting Nepali Children


