
Dal Bhat buffet in restaurant Mitho

D I N S D A G  2 3  A U G U S T U S  2 0 2 2

MOLENSTRAAT 20, 1741 GK SCHAGEN

Hoe zou het zijn om een overheerlijke maaltijd te hebben met je familie of 
goede vrienden in het restauarant Mitho met authentieke gerechten uit de 

Himalaya overgoten met de smaak uit India en Nepal? 
Ter ondersteuning van de stichting Nepali Children, die zich inzet voor 

kinderen uit onhoudbare sociale omstandigheden, organiseren stichting en 
restaurant gezamenlijk een unieke sponsordiner. 

Jolu zal tijdens dit charity diner ook over haar leven in Nepal vertellen, het 
leven met mensen met een andere cultuur, andere religie, andere taal en 

gewoonten. Na jaren spreekt ze nog steeds enthousiast over de mensen, de 
ongerepte natuur en haar tochten door de Himalaya.



Programma

17:00 uur                Inloop met welkomstdrankje
17.30 – 18:30 uur  Dal Bhat buffet
18:30 – 18:45 uur  Presentatie door Jolu Arati: De kinderen van Nepali Children Hostel
18:45 - 19:45 uur  Dal Bhat buffet
20:00 uur               Gezamenlijke afsluiting met een kopje koffie / Nepalese thee 

De slogan van het Nepalese bureau van toerisme is “Een keer een bezoek aan Nepal 
is niet genoeg”. Jolanda Bijl, de oprichster 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 die zich kenmerkt door gastvrijheid, 

warmte, optimisme, altijd samen zijn en alles delen kon ik niet 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. 

De kosten van de lunch zijn € 50
waarvan € 20 bestemd is voor Nepali Children Hostel. 

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. Help haar stichting want ze kan het
niet alleen.

AANMELDING NOODZAKELIJK via jolanda@nepalichildren.com of 
r.bekkers1951@gmail.com


