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Fantastisch nieuws voor SRN
Lezing Waterproject 29 september j.l.
Bijna ademloos is er geluisterd 29 september j.l. in het Cultureel Centrum te Petten. Waarschijnlijk zal de grootte
van het project meer zijn doorgedrongen tot de 50 aanwezigen bij het zien van de beelden. Hoewel deze laatsten
door het niet kunnen verduisteren van de ruimte niet echt helder waren.
De originele meegebrachte spullen uit Nepal door Rineke, vonden in de pauze gretig een nieuwe eigenaar. De
verkoop hiervan heeft € 301,50 opgebracht. De voor de eerste maal gehouden loterij bracht € 118,00 op. De
consumpties, na aftrek van kosten € 81,50. Fijn dat Anna, Arnold, Chiel, Dolly, Ingrid, Nora, Richard hebben
geholpen.
Meerdere mensen hebben afbericht moeten doen, om welke reden dan ook. Daarnaast is het project te groot geweest
om daar maar eenmaal verslag van te doen. Dus er komt een herkansing eind januari/begin februari. Zodra datum en
plaats bekend zijn, krijgt u bericht.
Expositie Kees en Rineke
Op 6 en 7 oktober staan het keramiek van Kees Omes en de
objecten van Rineke Gronert-Omes, gebroederlijk/zusterlijk bij
elkaar tentoongesteld in het Cultureel Centrum te Petten. Een
mooie ode aan broer Kees. De kinderen en kleinkinderen van
Kees waren op zaterdag ook aanwezig. Dat maakte het geheel
compleet. De keramiek-nalatenschap van Kees, heeft voor een
groot deel een herbestemming gekregen. Uiteindelijk heeft de
verkoop € 701,50 opgeleverd.

Stichting Benevolente
Bovengenoemde Stichting draagt het waterproject in Yanchok een warm hart toe. Nu, op eigen initiatief, heeft de
Stichting Benevolente ons nogmaals het mooie bedrag van € 3000,-- geschonken, om het begrotingstekort van het
Waterproject te helpen verkleinen. Het bestuur en natuurlijk de mensen in Yanchok, zijn de Stichting hier enorm
dankbaar voor.
Tennisclub Petten
De grote afsluiting van het feestjaar van de TC Petten, ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan, was zaterdag 21 oktober. ’s
Middags een receptie in de kantine van de club en ’s avonds een
groot feest voor de leden. De grote “donatie-stem-bus” stond
prominent en viel dus op. Na bekendmaking van het totale bedrag
blijkt, dat TC Petten nu 200 meter pijp heeft liggen in Yanchok: want
dit bereik je met € 1000,--. Fantastisch en fijn te weten dat ook lokaal
in Petten, Stichting Renuka Nepal wordt gewaardeerd.

Foto gemaakt door Jan Willem Wolf

Aflossing lening
Met deze ontvangen gelden en de overige donaties zitten we heel dicht bij de aflossing van het geleende particuliere
geld voor het waterproject. Nog € 1000,00 dan is het afgelost. In een jaar tijd hebben we met dit z’n allen toch maar
voor elkaar gekregen.
Het bestuur van Stichting Renuka Nepal bedankt alle donateurs voor de gedane donaties in het afgelopen jaar.
Schooltjes
De schooltjes hebben door het Waterproject minder aandacht gekregen dan wenselijk is. Het komend voorjaar
pakken we dit weer op. We gaan verder met het trainen van het Nepalese bestuur.
-

schooltjes: hoe te organiseren en te plannen
leidsters en bestuur moeten leren goed samen te werken
administratie voor de schooltjes goed opzetten
het zaaien oogsten moet beter gestructureerd. De opbrengst hiervan zal de schooltjes zelfstandig gaan
maken
alle taken voor het waterproject moeten goed uitgevoerd worden

Als je leeft met de dag van nu, is het lastig organiseren en vooruitkijken. Met geduld gaan we met hen aan het werk
de komende paar jaar.
Hierdoor kunnen de schooltjes nog niet zelfstandig opereren.
Blijft u ons steunen de komende paar jaar, want salarissen voor de leidsters, kleding voor de schoolkinderen,
schoolbenodigdheden, andere onvoorziene zaken, komen nog voor rekening van SRN Holland.
Hek om schooltjes
Verleden jaar is een hek gezet om het schooltje in Satrasaya.
Tussen het werk van het waterproject door is het een en ander gedaan voor
de schooltjes.
Dit voorjaar heeft Yanchok een hek gekregen.
Dit vooral om te voorkomen dat koeien en geiten in en bij de school komen.
Een deel van de boeren wandelt met de geiten en ossen om ze laten vreten
van gras en ander gewas. Maar alles wat wij zaaien aan bloemen en planten
aan boompjes, vreten de dieren ook op.
In Yanchok is eveneens een nieuwe keuken gezet. De keuken van de bouw
in 2009 is vanaf het begin niet echt goed geweest. Bij het koken was er
regelmatig overlast van honden. Nu staat er een degelijke keuken.
Bericht vanuit Yanchok
Natuurlijk moest er nog wat werk van het Waterproject afgerond worden.
Vanuit Yanchok hebben we bericht ontvangen dat:
- de waterleiding in Baradi is gerepareerd, inname tank
en damwand zijn gereed
- de twee kleine waterprojecten van de omliggende
dorpen zijn ook gereed
- de omheining rond de grote reservoirtank is klaar
- de omheining om het land van SRN is gemaakt (om
te voorkomen dat geiten en ossen het gewas eten)
Fijn te weten dat er ook wordt doorgewerkt als je er niet bent,
toch?
Het is de bedoeling dat ik (Rineke) begin april weer naar
Nepal ga. De nieuwe heup die ik 7 november heb gekregen,
moet dan weer zo sterk zijn, dat ik mijn werk volledig kan
doen in Nepal.
Dank voor alle steun in het afgelopen jaar. Mag ik in 2013 weer op u rekenen?
Oh ja voor de Kerst of een verjaardag iets speciaals geven? Ik heb allerlei originele sieraden, Pashmina shawls,
boedhha’s meegnomen uit Nepal. Kom gerust langs op Eriksstraat 27.
Goede jaarwisseling en een warm namaste van
Rineke (Renuka)

