Natuurlijk is het gehele bedrag voor één scholarship een hele uitgave, maar een klein bedrag is ook zéér welkom. Alle beetjes helpen!

Namasté vrienden,
Even een update van acties en ontwikkelingen
van afgelopen maanden..

(Inhoud Scholarship 2017)

Oprichting van de stichting
Dankzij de hulp en steun van de notaris
(vriend van de stichting) hebben we het formele pad afgelegd om de juridische procedures te doorlopen, het beleidsplan en statuten
te formuleren, KvK-registratie regelen, etc.
Dat was een hele klus, maar zoals je op de
website kunt zien onder het kopje 'bestuur'…
alles is rond!
De stand van zaken 'Onze rugzak met scholarships'
In de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven
dat we dit jaar met 75 scholarships terug willen gaan naar de 'remote-areas' . Naast een
aantal toezeggingen hebben we inmiddels 22
scholarships in onze rugzak zitten. Een mooi
begin, maar daar willen we graag nog vijftig
aan toevoegen. En daar hebben we echt jullie
hulp bij nodig!
Voor € 0,20 per dag kunnen de kinderen namelijk letterlijk naar school lopen omdat ze
schoenen, kleding, boeken, rugzak, schoolspullen, etc. door jullie bijdragen hebben gekregen.

Draag jij onze doelstelling (armoedebestrijding
door onderwijs voor kinderen in Nepal) een
warm hart toe en wil jij onze ambassadeur
worden? Dat zou geweldig zijn!
Je kunt zoveel doen… Wat dacht je van het
organiseren van een inzameling of sponsorgelden mobiliseren bij je sportvereniging.
Ideeën? Bijvoorbeeld de opbrengst van de
vrijmarkten, verjaardagen, kinderen voor kinderen acties op scholen, fairs en markten organiseren, deel vakantiegeld beschikbaar stellen, je sponsorreis 2017 financieel ondersteunen door je vriendengroep, huwelijkskado,
kerstkado, etc. etc.
We helpen je graag met promotiemateriaal
over de stichting en scholarships voor jouw
actie!
De website van H4oN
Om jullie goed te kunnen informeren over
onze acties en nieuwe ontwikkelingen, hebben we een eerste versie van de website gepubliceerd. Je vindt hierop informatie over
wat we doen, wie we zijn, laatste nieuws, achtergrondinformatie en administratieve gegevens.
Kijk op www.hart4onderwijsnepal.nl en laat
ons weten wat je ervan vindt.
En ook fijn; Attendeer anderen op onze website en vraag hun steun voor onze acties.

Facebook
We hebben inmiddels veel vrienden en volgers via Facebook. Nu kregen we van een aantal van jullie de tip om de pagina, zoals die nu
is -een besloten groep-, aan te passen. Dat
gaan we doen! De pagina wordt vernieuwd en
'open'. Je kunt ons dan' liken' en eventueel
nieuws en/of berichtjes ontvangen. Je wordt
geïnformeerd zodra dit gerealiseerd is.

Samenwerking in Nepal mét Nepal
Santosh Ohja van Sadbhaw Scholarship is ons
contact in Nepal met wie wij de distributie van
de scholarships organiseren. Samen met hem
staan we er garant voor dat jullie hulp daadwerkelijk aankomt daar waar het moet;
schoolkinderen!
Bezoek zijn website eens om te zien wat er
allemaal gebeurd rondom de scholarships in
Nepal. http://www.sadbhaw.org/
Sadbhaw Scholarship is een onderdeel van
Himalan Climate Initiative. Samen met deze
organisatie zijn we op dit moment aan het
onderzoeken hoe we de samenwerking naar
de toekomst zo effectief mogelijk kunnen
vormgeven. Er gaat overigens geen enkele
Euro overheadkosten naar deze partner.

Sponsorreis ABC najaar 2017
De sponsorreis 2017 zal plaatsvinden in de
laatste week oktober/eerste week november.
Het idee is dat we de reis verdelen in twee
etappes waarbij je de verschillende gezichten
van Nepal leert kennen. Eén gedeelte waarin
je kunt genieten van de adembenemende
natuur en cultuur van de Himalaya, het andere
gedeelte zal bestaan uit een bezoek en verblijf
in de streek Sindhupalchok. Je bent dan projectleider om naar een dorp in dit afgelegen
gebied een aantal scholarships en schoolmaterialen te brengen. Dat betekent dus daadwerkelijk ter plekke het verschil kunnen maken. Wil je meer informatie over hoe jij zo'n
reis dit jaar met ons kunt meemaken, wat
jouw rol wordt, wat je gaat meemaken..neem
contact met ons op en we praten je helemaal
bij. Natuurlijk kun je ook eerst wat schriftelijke
informatie opvragen over de opbouw van de
reis of de praktische kanten als kosten.

Heb je nog vragen op opmerkingen?
Je kunt ons bereiken via:
Bestuur 'Hart4onderwijsNepal'
p/a Nieuwe Bussummerweg 15
1272CC Huizen
telefoon: #31-653315694
Email:
info@hart4onderwijsnepal.nl
Website: www.hart4onderwijsnepal.nl
Donaties: NL81INGB0007933162
o.v.v. Donatie Hart4onderwijsNepal

