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Klei-expositie
Nog even een geheugensteuntje: zaterdag 14 en zondag 15 november wordt de klei-expositie van Rineke
Gronert gehouden. Van 11-17 uur bent u van harte welkom in het witte kerkje van Petten. (zie bijlage in mail)
De helft van de verkoop komt ten goede aan de projecten van Nepal.
Een schilderij, beschikbaar gesteld door Karin Krijgsman, kan deze dag naar de hoogste bieder gaan en de
opbrengst hiervan is ook voor Nepal.
De stal is onder dak
Na veel vertraging door de aardbeving en geen of weinig beschikking over stroom, is de stal nu toch onder dak.
Het ijzeren frame is in een week gesneden en gezet. De zinkplaten lagen er in twee dagen op.
Het grote festival Dashain is net achter de rug en morgen begint Tihar. Beiden zijn
belangrijke jaarlijks terugkerende festivals in Nepal. Gedurende de viering komen er
natuurlijk geen werklieden.
Maar er is iets dramatisch aan de hand in
Nepal. Sinds Nepal in september j.l. de
Grondwet (eindelijk na acht jaar steggelen)
heeft aangenomen ligt India dwars. India is
niet gekend in de Grondwet en vindt dat een
bepaalde Indiase kast wordt gediscrimineerd
in de nieuwe Grondwet. Dit zijn mannen en
vrouwen die met een Nepali zijn getrouwd. India exporteert nu sinds
4 weken geen benzine en diesel naar Nepal. Hierdoor worden alle
vormen van transport op alle mogelijke manieren vertraagd. De wederopbouw kan niet plaats vinden, aan
voedsel dreigt een tekort. In steden wordt gekookt op gas, dat is bijna niet meer beschikbaar. De gevolgen
hiervan zijn ook bijna niet te overzien. Tot nu toe houdt de Nepalese overheid ten aanzien van India de rug
recht. Dat is voor het eerst sinds jaren!
Het grenst aan crimineel gedrag dat de overheid van India de grenzen gesloten houdt. Nepal dat nog lang niet op
adem is na de aardbevingen en heftige naschokken. Ik heb er via een artikel in de krant aandacht aan besteed en
tevens via Radio 1.
Verleden week heb ik een brief geschreven aan Minister Koenders en aan het Europese parlement en daarin
gevraagd met de overige Europese landen druk uit te oefenen op India en aangegeven te hopen dat zij
economische belangen met India buiten sluiten.
Er komt voorzichtig levering vanuit China op gang. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen China en
Nepal met betrekking tot benzine en diesel. Maar het transport is ver weg, de wegen zijn heel slecht en komt
daardoor mondjesmaat het land binnen.
Aardbeving opbrengst weer een beetje verhoogd
Heel verrassend stond enkele weken geleden een bedrag van € 600,-- op de rekening dankzij OBS Teun de
Jager uit Schoorl. Daarnaast mochten wij nog een bedrag van € 130,00 ontvangen.
Lezing SRN 15 januari 2016
Op vrijdagvond 15 januari, aanvang 19.30 uur geven wij een lezing over de afgelopen jaren. Voor de pauze
over wat er de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Na de pauze krijgt u een overzicht van de bouw van de
sociale boerderij. Tevens wat beelden van de gevolgen van de aardbeving en de bouw van de zinkhuisjes in
Dubar/Duwakot.
Uiteraard sturen wij u voor die tijd nog een herinnering. Nu kunt het alvast noteren in uw nieuwe agenda.
Rineke

