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Stichting Benevolente
Tot onze grote verrassing is er op de rekening van SRN aan het eind van 2013 een bedrag van
€ 3.000,-- gestort, van de Stichting Benevolente. Zij hebben voorgaande jaren ook gedoneerd. Wij zijn natuurlijk
heel erg blij mee met deze donatie en danken het bestuur van Stichting Benevolente hiervoor heel erg hartelijk.
Voor een deel zal het worden besteed aan de agrarische vrouwengroep in Yanchok.
Jaarlijkse presentatie van SRN
Schrijft u vrijdag 7 februari a.s. in uw agenda: jaarlijkse lezing/verslag van Stichting Renuka Nepal.
Dan bent u weer goed op de hoogte doordat de beelden natuurlijk voor zich spreken. Na de pauze reizen we naar
Midden West Nepal. Hier ben ik geweest tijdens een trekking. Een heel ander gebied dan daar waar ik werk.

Vissen-Lotus

De aanvang is 19.30 uur in het Cultureel Centrum te Petten (kerkje Plein 1945).Entree is gratis, iedereen is
welkom.
De meegebrachte spullen uit Nepal staan ook dan uitgestald. Originele spullen, bakjes beschilderd door vrouwen
uit de Terai (Mythili-kunst). Dit wordt al beoefend sinds de 7e eeuw, schoudertasjes van yakleer, pashmina- en
yakshawls, prachtige kettingen en armbandjes en nog veel meer leuke dingen.

Nepalese concerten
In de maand juni organiseren wij een paar Nepalese concerten. U weet dat Basanta
Aryal naar Nederland komt om wat meer van de technische kant van veehouderij te
weten te komen. Hij is ook zeer muzikaal, zingt, speelt madal (een soort kleine
handdrum) en speelt fluit. Muzikaal wordt hij ondersteund door Jan en Wouter
Kuhne.
Het eerste concert vindt plaats in Cultureel Centrum te Petten op 1 juni 2014.
Aanvangstijd wordt nader bekend gemaakt.
Ik verheug mij op jullie komst op vrijdag 7 februari.
Namaste Rineke Gronert

