Zomermaaltijd in Goede Herderkerk
voor Stichting Nepali Children
WOENSDAG
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KASTANJEPLEIN 28, 3053 CD ROTTERDAM

Hoe zou het zijn om een bijzondere Nepalese maaltijd te hebben en
ondertussen kennis te maken met Nepal?
Tijdens het eten horen we meer over dit bijzondere land dat bij veel mensen
een grote indruk achterlaat, maar helaas ook veel armoede kent.
Ter ondersteuning van de stichting Nepali Children, die zich inzet voor kinderen
uit onhoudbare sociale omstandigheden, wordt dit diner samen met de diaconie
van de Goede Herderkerk in Schiebroek georganiseerd.

Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari komen uit Nepal over om te vertellen over het
land en het kindertehuis dat ze hebben opgezet. De opbrengsten worden
gebruikt om kinderen te kunnen plaatsen of de faciliteiten van het internaat te
verbeteren.
De slogan van het Nepalese bureau van toerisme is “Eén 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 al snel in
contact met de bevolking. Met name de volksaard die zich kenmerkt door
gastvrijheid, warmte, optimisme, altijd samen zijn en alles delen kon ik niet meer
vergeten. Ik heb mijn hart aan het land verloren en ben enkele jaren later
geëmigreerd.”

Programma:
18:00 uur
Inloop met Lassi, een yoghurt-welkomstdrankje
18.30 – 19:30 uur Buffet met Dal Bhat (Rijst, linzen en groetengerechten)
19:30 – 19:45 uur Pauze en presentatie door Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari
19:45- 20:00 uur Presentatie door Niels Flach: ervaringen van een sponsorouder
20:00
Gezamenlijke afsluiting met een kopje koffie / Nepalese thee
De kosten van het diner inclusief sponsoring en een drankje zijn €25.

AANMELDING NOODZAKELIJK
Info@nielsflach.nl of
jolanda@nepalichildren.com
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