Nepaldag
Zondag 19 juni 2016
van 12.00 tot 17.00 uur
Beekseweg 69 in Babberich (bij Zevenaar)
Voor de vaders is er een verrassing

* Openingsceremonie (door Chitra Bahadur KC en Goma)
* Nepalese cadeaumarkt
* Altijd prijs loterij
* Nepalese spelletjes
* Presentatie van de projekten
* Klankschaalconcert (gratis)
* Authentieke Nepalese snacks
* Diverse workshops
o.a. stoelmassage, viltverwerking (tegen kleine betaling)

Entree: 2,50 euro p.p.
Kinderen tot 12 jaar gratis

De opbrengsten van deze dag gaan naar de heropbouw van een school die is getroffen door
de aardbeving van vorig jaar. De donaties worden vermeerderd door de Wilde Ganzen.

Info: www.milanbindu-nepal.nl
https://www.facebook.com/nepalmilanbindu

Beleef de Nepaldag op zondag 19 juni in Babberich
Op deze feestelijke dag houdt Stichting Milan Bindu Nepal een Nepaldag.
Bezoekers komen bij binnenkomst, gelijk in Nepalese sfeer. De gebedsvlaggetjes wapperen en er is
Nepalese muziek te horen. Op de Nepalese markt zijn cadeautjes, sieraden en viltproducten te koop.
U kunt proeven van de heerlijke authentieke hapjes en Himalaya thee.
Naast informatie, video’s en foto’s over Nepal en de projecten van Stichting Milan Bindu, zijn er diverse
workshops waaraan tegen geringe betaling kan worden deelgenomen. U kunt een heerlijke stoelmassage
krijgen en zelf gaan vilten en een leuk werkstukje maken.
Traditiegetrouw zal er ook weer een gratis klankschalenconcert zijn.
Erg interessant is de presentatie van 6 studenten van Fontys Hogeschool uit Tilburg.
Zij hebben vrijwilligerswerk gedaan op de Lovely Angels School in Kathmandu en het schoolplein
opgeknapt en geholpen met het herstellen van de muren van de school na de aardbeving.
Ook hebben zij voor alle leerlingen een sportweek georganiseerd.
Milan Bindu is een stichting die zich inzet om de kansarme bevolking van Nepal te ondersteunen om
zichzelf vooruit te helpen. De projecten worden mede gefinancierd door de Wilde Ganzen.
De opbrengst van deze dag gaat naar een school in Nepal, welke volledig verwoest is door de aardbeving
van vorig jaar. De school bevindt zich hoog in de bergen, in een zeer afgelegen en arm gebied. De mensen
zijn afhankelijk van de landbouw. Hier bevinden zich grote velden met mandarijnen bomen, die helaas
aangetast zijn door een bacterie en geen vrucht meer dragen. De mensen verliezen hiermee een belangrijk
inkomen en kunnen niet de herbouw van de school bekostigen. Zij zijn daardoor afhankelijk geworden van
sponsoring.
Door uw komst naar deze unieke Nepaldag, helpt u mee dit nieuwe project te bekostigen.
Entree: € 2,50 p.p. vanaf 13 jaar.
Locatie: Beekseweg in Babberich (bij Zevenaar)
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Om 13.00 uur vindt de officiële ceremonie plaats door Chitra Bahadur KC en Goma uit Nepal. Voor meer
informatie:
www.milanbindu-nepal.nl en https://www.facebook.com/nepalmilanbindu

Verwoest lokaal

Noodlokaal na de aardbeving

