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Benefietconcert Igesz Schagen
Maanden is er achter de schermen gewerkt om het benefiet concert “Heerlijk Helder Water uit de Bergen Live”
op 11 september te organiseren. In de tijd dat ik in Nepal verbleef is Greetje van Roon uit Barsingerhorn door
gegaan met het uitnodigen van muzikanten. Fantastisch!
Het programma is rond en heeft een Werelds karakter. U hoort en ziet onder
andere De fam. Hamelzky en Goedhart, zij (be)spelen percussi, piano en
allerlei andere instrumenten en de meisjes zingen als glas, zo helder. Duo
LudoRona brengt de Balkan en andere landen dichter bij, met accordeon,
zang, percussi, Alkmaarse straatorkest, Tom van Berkel bluesgitarist, Blue
Lotus, Iers getinte songs etc.
Singer/songwriter Simon Stein uit
Volendam treedt ook op. Een nieuwe ster uit Volendam is onderweg! De
band John de Boer Blues en Boogie is de uitsmijter. De aangename
combinatie van blues & boogie-woogie met hedendaagse nummers maakt
het geheel tot een lekker in het gehoor liggende en verrassende muziekstijl,
die je tegenwoordig niet vaak meer tegenkomt…
In een aparte ruimte van hotel Restaurant Igesz/De Gastheer hebben we een origineel programma voor de
kinderen. Om 16.15 uur geeft clown Pagetti een voorstelling voor kinderen van 2-7 jaar. Daarna gaan vrijwilligers
van Jongeren vereniging “De Keet” met de kinderen muziekinstrumentjes maken. De kinderen treden daarna op
met een van de muzikanten.
Met Kitty Mertz en Rineke komt er een degelijk en strak georganiseerd
programma. Dit is mede dankzij Gerda van Hotel Restaurant Igesz. Zij heeft
veel ervaring en verleent werkelijk alle medewerking om het
benefietconcert te laten slagen. Van de hapjes en drankjes die tijdens dit
concert worden geserveerd, komt de helft van de opbrengst ten goede aan
het waterproject.
Brunotti sponsort de T-shirts voor de crew-vrijwilligers op 11 september.
Wat zou het leuk zijn als voor één keer alle sponsoren aanwezig zijn!!!!
Wij maken er dan met z’n allen en met veel anderen, toch een grote happening en feest van?
Laat het water stromen in Yanchok en kom naar dit bijzondere Benefietconcert.
Met dank aan:
Copyshop Leersum
Joshua Schagen (flyers)
Muziekhuis Jan Piet Beers, Schagen(flyers)
Restaurant Zins Schagen
VVV’s, Callantsoog, Petten, Schagen (flyers)
Beeldentuin Loet 30
En eventuele vergeten namen en/of adressen.

Westenenk fietspecialist, Schagen(flyers)
Rietveld Les Yeux, Schagen (kaartverkoop) (flyers)
Lijstenmakerij “Achter de Dijk” Schagen (flyers)
Anne Diamingo, www.delichtstrooier.nl
Syrische groentenboer, Schagen (flyers)

De fraaie affiches, flyers en kaarten zijn met veel enthousiasme en creativiteit gedrukt door de heer Geurt van
copyzaak in Leersum.
Kaarten kunt u bestellen via
* onze website www.stichtingrenuka.nl
* via de mail; renuka_nepal@yahoo.com
* Kaartverkoop Schagen: Les Yeux Rietveld Makado 44 (brillenzaak)
* of gewoon aan de zaal op 11 september
In de zaal van Igesz staan 2 schilderijen van Sabrina Vas en Ilse Tijhuijs en twee beelden van kunstenares Anne
Diamingo “Mystiek”en “Boeddha”. Deze vier kunstwerken zijn beschikbaar gesteld door de kunstenaressen voor
het drinkwater- en irrigatieproject. U kunt in het bezit komen door de hoogste bieder te zijn.
Er kan geboden worden vanaf:
“Nepal” € 55,00
“Verschroeide aarde” € 35,00
“Boedhha” € 50,00
“ Mystiek” € 50,00
U kunt vanachter uw computer natuurlijk ook alvast een bod doen!!

“Nepal”

100 x 120 cm

“Verschroeide aarde
tot leven gebracht” 75 x 114

“Boedhha”

“Mystiek”

hoogte 45 cm

hoogte 70 cm

Pannenkoeken eten
Barry van Brasserie “Gewoon Zo” en zijn zusje hebben de handen stuk gebakken door de smeedijzeren pan. Heel
wat pannenkoeken hebben in de pan gelegen. Dit was natuurlijk alleen mogelijk doordat Roger van De Spar in
Petten, de ingrediënten beschikbaar stelde.
Het pannenkoeken eetfestijn zou op het Plein in Petten plaats vinden. De wind
was deze dag te hard en we moesten noodgedwongen, maar wel blij dat de
mogelijkheid er was, uitwijken naar
het Cultureel Centrum in Petten. Veel
publiciteit is er aan dit evenement
gegeven door Angelique, Jos en Jaimey
Groot. Zij hadden ook samen met Rene
Loyenga leuke ideetjes voor de
kinderen om te knutselen. De spulletjes
hiervoor waren beschikbaar gesteld
door jeugdclub De Keet. Het was een gezellige middag, mede dankzij het
muziekduo LudoRona uit Barsingerhorn. Met hun wereldmuziek hing er een
goede sfeer in het kerkje van Petten. Zowel buiten als binnen hing er een Nepalese sfeer, met dank aan Dolly
Kleinbergen, Mariella van Lange en Atie Tesselaar. Verkoop van Nepalese kunst, drankjes, sieraden en giften
bracht een totaal op van € 605,00.
Markt: tweedehands spullen gestopt
Vijf jaar lang hebben wij met veel plezier op de kofferbak- en zomermarkten gestaan om de ingebrachte spullen
door derden, te verkopen voor onze projecten. Hemelvaartsdag hebben wij echter voor de laatste maal tweedehands
spullen verkocht. Rineke is te vaak weg waardoor er te weinig op markten staan en de spullen vrij lang in dozen
blijven staan. Wij bedanken iedereen die ons heeft gesteund in de afgelopen vijf jaar door tweede hands spullen te
leveren, maar ook alle marktmeesters die wat de prijs betreft een oogje dicht knepen met betrekking tot de prijs.
Maar wij nemen vanaf nu dus geen tweede hands spullen meer “in”. Rineke verkoopt natuurlijk wel Nepalese
sieraden en kunst op markten, ten bate van het project. Voor sieraden en/of Nepalese kunst zoals handbeschilderde
mantra’s kunt u altijd langskomen op Plein 1945 nr.9.
Met reuze veel dank aan familie Snip Van Recreatiepark De Watersnip voor de steeds fantastische medewerking.
Muur bij kinderopvang Satrasaya klaar!!
In nieuwsbrief 20 staat vermeld dat er, bij mijn vertrek uit Nepal, nog werd gewerkt aan een muur om het schooltje
in Satrasaya. Inmiddels is er bericht uit Nepal, dat 3 weken na mijn vertrek deze klus is geklaard. Het is altijd heel
prettig om te zien dat de werkzaamheden doorgaan, ook als wij er niet zijn. Zij hebben in de loop van de jaren toch
geleerd verantwoordelijkheid te dragen. Ik ben weer apetrots op hen.
De bedoeling is nu dat er bloemen aan de binnenzijde van de muur worden gezaaid en een aantal struiken wordt
geplant, zodat het een vrolijk gekleurd geheel wordt en bijvoorbeeld aantrekkelijk voor vlinders.
Fruitbomen geplant
Tijdens mijn laatste verblijf is er gember gezaaid/geplant op het land van Stichting
Renuka Nepal, Nepal. Dit is een van de manieren waarmee zij de Child
Development Centers moeten gaan onderhouden over 4 jaar. Het seizoen was nog
niet geschikt om fruitbomen te planten. Maar het regenseizoen is inmiddels volop
aan de gang. Nu zijn er bananen- litchie- en mangobomen geplant, in totaal
ongeveer 50 stuks. Dit fruit is uiteraard ook bestemd voor de kinderen van CDC
maar een deeltje gaat ook naar de markt.
Op 16 oktober vlieg ik weer naar Nepal. Dat wordt een spannende tijd, dan gaan
we beginnen met het drinkwater- en irrigatieproject.
Vanuit Nederland zijn we al bezig om opdrachten te geven aan de Nepalese ingenieurs die ons bij gaan staan.
Vanuit mijn hart wil ik alle mensen bedanken die ons werk in vol vertrouwen steunen.
Rineke Gronert

