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Fantastisch nieuws van Stichting Benevolenta
Stichting Benevolenta steunt ons inmiddels al een paar jaar met een fijne donatie.
Het ingediende verzoek voor een koe voor het project Sociale Farm…. is van de week gehonoreerd door deze
Stichting. Tevens hebben zij voor 2015 een donatie van € 5000,00 geschonken. Fantastisch, we zijn er heel erg
blij mee! Natuurlijk zijn wij dat ook met alle andere donaties. U weet dat het altijd een goede bestemming krijgt.
Het financiele verslag van Otto Pilon is daar het bewijs van.
Sociale Farm
Geduld moet betracht bij het aankopen van het land. Al een paar
maal moesten wij het voorbij laten gaan omdat de prijs van het
land veel te hoog was. Het ziet er naar uit dat we nu dichtbij
aankoop zijn.
Er is gekozen voor een potstal. De Novalis Hoeve op Texel is een
fraai voorbeeld. Het voordeel van de potstal is dat de dieren ruimte
hebben om te lopen en goed te liggen. Vooral dit laatste is erg
belangrijk. Het grootste deel van de dag ligt een koe, vooral te
herkauwen. Met de potstal hopen we dat het navolging zal vinden,
zodat de koeien in Nepal een diervriendelijker leven zullen leiden.
Het bouwen van een potstal is nieuw voor Nepal. In Nepal staan de
buffalows en koeien allemaal vast, dag en nacht. Lopen overdag
niet in de “wei”. Weiden kennen ze niet, in Nepal is het land terrasvormig.
Financieel jaaroverzicht 2013
Het financieel jaaroverzicht van 2013 staat op de site. Zoals vanaf het bestaan van SRN, is dit weer door Otto
Pilon correct en met aandacht verzorgd. Heel veel dank !
Verhalenwedstrijd Partin-“Kleine Goede Doelen”
Afgelopen zaterdag is bekendgemaakt welke 10 organisaties van de 180 ingezonden verhalen genomineerd zijn.
Wij hebben geen mail ontvangen en weten nu dat wij daar jammer genoeg niet bij zitten. Maar allen, over de
90, die hebben gestemd op het verhaal wil ik ontzettend bedanken. Door mee te doen is er wel meer
bekendheid rondom SRN. Het verhaal blijft overigens op de website van Kleine Goede Doelen staan.
Vertrek naar Nepal
Om het overleg met betrekking tot het land wat soepeler te laten verlopen, stap ik 12 november in het vliegtuig.
Ook andere zaken krijgen de aandacht:
- Aankoop land
- bouwen sociale koefarm
- 2 lokaaltjes in Baradi bouwen (zelfwerkzaamheid bewoners)
- vergaderen met schoolcimitee en schooltjes bezoeken
- hoe loopt het agrarisch project
- gaat het met het water- en irrigatieproject nog steeds naar wens?
Veel te doen, dus plak ik de tijdsduur van het visum aan volgend jaar en verblijf in totaal een half jaar in
Nepal. Ik zal proberen vanuit Nepal u ook op de hoogte te houden.
Namaste en harte-groet
Rineke

