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Dag allemaal,
Voordat ik weer naar Nepal ga, wil ik u nog even op de hoogte houden van het laatste nieuws.
Verslag/lezing Cultureel Centrum Petten
Op 7 februari is er verslag gedaan, zoals jaarlijks gewoonlijk, van het doen en laten van mijn werk in Nepal.
Voor de pauze over het werk voor SRN en na de pauze is er verteld over de trekking die ik heb gedaan in 2010
in Midden-west Nepal. Een heel bijzondere ervaring, omdat we eerder moesten starten met lopen, omdat er
geen bussen of ander vervoer meer mogelijk was. Zo kwamen we in gebieden waar normaal geen andere
mensen komen.
De voor een deel nieuwe spullen op de kramen waren in trek bij de aanwezigen. De totale opbrengst van deze
avond (inclusief gelagjes en loterij) € 458,40. Dit fraaie bedrag kwam tot stand doordat de kraam werd bemand
door Dolly Kleinsbergen en Anna Diamingo, de drankjes verzorgd door Nora Muller.
Vrouwen van Nu
Het Eendagsbestuur van de “Vrouwen van Nu” in Callantsoog had mij uitgenodigd om een verhaal te
verzorgen over het werk in Nepal op 19 februari j.l. Een avond met geïnteresseerde vrouwen maakte het tot een
geslaagde avond. Ook hier stonden de kramen met de gezellige dingen uit Nepal. Met de hulp van Nora Muller
en Arnold Gronert telden wij een opbrengst van € 387,20.
Spelen en bieden voor “een koe”
Eind april kom ik weer terug uit Nepal samen met Basanta
Aryal. In de maand juni zal hij 4 concerten geven, typische
Nepalese culturele muziek, met ondersteuning van Jan en
Wouter Kuhne.
Richard Gronert heeft de website bijgewerkt. De data van de
concerten staan hierop vermeld. Ook de informatie, hoe u
kunt bieden op het schilderij, wat beschikbaar is gesteld
door Nora Muller voor het farm-project van Basanta.
U kunt bieden middels mail, dan zet Richard het bod op de
site. Bieden middels mail kan tot 25 mei.
Op 1 juni zal het schilderij verder per opbod worden
verkocht, gedurende het concert dat Basanta zal geven
in het Cultureel Centrum te Petten.

Maat 73 x 48
Cobra (waterdragende olieverf)
Op canvas
Incl. Baklijst zwart

Als u dit leest hang ik al weer hoog boven de wolken
en ben onderweg naar mijn vaderland.
Namaste Renuka

