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Hier is hij dan! De eerste nieuwsbrief van Stichting Aashiyana.
Doelstelling
Stichting Aashiyana heeft als doel om kansarme kinderen een goed en veilig onderdak te bieden. Dit is helaas in
India nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede; veel kinderen, veelal
meisjes en kinderen met een handicap, leven als wees op straat, in schrijnende omstandigheden en aan hun lot
overgelaten.
Gelukkig zijn er plaatselijke initiatieven om deze kinderen op te vangen en een thuis te bieden. Stichting
Aashiyana ondersteunt, stimuleert en helpt bij de uitvoering van dergelijke kleinschalige projecten in de stad
Indore, in de deelstaat MadyaPradesh, midden in India.
Ons eerste project wat wij willen ondersteunen
is de stichting Anubhuti. Dit is een lokale
stichting in Indore die meervoudig gehandicapte
kinderen een goed en veilig thuis biedt. Zij
hebben dringend onderdak nodig om de ruim 50
kinderen die ze nu opvangen te blijven helpen.
Wij zijn dan ook druk bezig om dit te willen
realiseren. Eigen grond + de bouw van het huis,
daarvoor is maar liefst een bedrag van €85.000
nodig.
We hebben als bestuur de afgelopen maanden heel hard gewerkt om de stichting vorm te kunnen geven. Nu
alle administratieve taken inmiddels afgerond zijn hebben we al een aantal mooie acties mogen omarmen en
zijn we druk bezig nieuwe acties op te zetten. Heb je ideeën, suggesties of wil je als vrijwilliger meedenken en
je inzetten voor dit goede doel? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact met Stichting Aashiyana
Telefoon: +31 6 8262 7039 | E-mail: info@stichtingaashiyana.nl | Web: www.stichtingaashiyana.nl
Rekeningnummer: NL 56 RABO 0311 7532 64
Voorzitter: Parveen Chafekar
Secretaris: Karin Mol-Bollen
Penningmeester: Michiel Beerens
Bestuurslid: Sandra Chafekar - Santokhi
Bestuurslid: Ruudt Mol
Bestuurslid: Rajiv Chafekar

Updates
Kick-off bij Café Van Moll op 3 september 2016
Nadat alles gereed was op administratief vlak, was het tijd om de stichting
officieel van start te laten gaan. Dit hebben wij gedaan door bij Café Van Moll
de middag samen te komen en onder het genot van Indiase hapjes, een
heerlijk speciaal biertje (of fris) en live muziek van Ruud Hermans, Ewoud
Sturkenboom en Rob Cornelissen op gitaar,Thom Kooijmans op sax en Daan als
geluidsman.
Nogmaals heel veel dank aan alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt om de
kick-off mogelijk te maken.
Bij de kick-off hebben we een totaal bedrag van ruim €1200,- opgehaald

Sponsorloop halve marathon Eindhoven
Onze penningmeester, Michiel Beerens, heeft de halve marathon van Eindhoven
gelopen en daarbij een mooi bedrag van €254,17 euro bij elkaar gelopen. Job
well done! Na de race nog steeds zo vrolijk! Onze voorzitter heeft besloten
volgend jaar met Michiel mee te lopen, Parveen is dan nu ook al begonnen om
hard te trainen. Komen jullie hen volgend jaar sponsoren en aanmoedigen?!

Donatie van de Rishi Foudation
Met dank aan de Rishi Foundation heeft Stichting Aashiyana een donatie van
€1000,- mogen ontvangen voor het project van Huize Anubhuti. De Rishi
Foundation heeft de ambitie een podium te zijn voor brede en algemene sociaalculturele activiteiten, zelfontplooiing en kennisverwerving. Daarbij zullen zij
bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe initiëren.

Chocolade letters voor het goede doel
Onze vrijwilligster Erika Mol doet een patisserie opleiding in
Brugge en werkt in haar vrije tijd bij Robèrt, ook bekend van ‘Heel
Holland Bakt’. Zij heeft een actie opgezet om voor iedere bestelde
chocolade letter 1 euro te doneren aan stichting Aashiyana. De
teller van het aantal bestelde letters is al boven de 200
uitgekomen! Heerlijke chocolade letters tijdens de feestdagen.
Een exact aantal is nog niet duidelijk aangezien de bestellingen
nog steeds binnenkomen, maar een minimaal bedrag van €200 euro
is zeker al binnen.

Geen kadootje’s maar donaties voor de stichting
Een collega en haar man, van onze vrijwilliger Sidhartha Chafekar, hadden
besloten om hun 60ste verjaardag samen te vieren, maar ze wilden geen
kadootjes voor dit feestje, ze wilden graag dat de genodigden een donatie
zouden doen om het werk van Stichting Aashiyana te ondersteunen. Wat een lief
en bijzonder gebaar! Deze verjaardag heeft maar liefst €700,- bij elkaar gevierd!

In navolging op geen kadootje’s maar donaties voor de stichting hebben ook
onze vrijwilligers Sidhartha en Petra Chafekar hier aan bijgedragen. De
geboorte van hun zoontje en de jongste vrijwilliger voor de stichting, Rohan
Rajiv Johannes, hebben aan hun kraambezoek aangegeven dat kadootjes niet
nodig zijn, maar dat een vrijwillige bijdrage voor de kinderen in India bij
stichting Aashiyana een mooi gebaar is om ook daar de kinderen een goed thuis
te kunnen geven.

Onze voorzitter heeft op persoonlijk vlak de uitdaging moeten aangaan om
garantiezaken voor elkaar te krijgen bij de winkel Sanders Meubelstad. Na wat
discussies en kleine ergernissen heeft Sanders Meubelstad naast afhandeling van de
garantie ook een schadevergoeding voorgesteld ter compensatie van al het gedoe.
Onze voorzitter heeft een kleine onderhandeling gehouden om de voorgestelde
compensatie uiteindelijk ter beschikking te stellen aan Stichting Aashiyana. Stichting
Aashiyana is dan ook erg blij met de donatie van €125,- en de goede
onderhandelingsskills van onze voorzitter Parveen.

Bij de Dutch Design Week hebben we ook ons gezicht laten zien en dit is gelukkig
niet ongemerkt aan de bezoekers voorbij gegaan! Alle donaties tijdens de Dutch
Design Week hebben ons weer een stapje dichterbij ons doel gebracht. Dankjewel!
Naast alle mooie individuele projecten willen we graag ook alle donateurs
bedanken voor alle donaties die we hebben mogen ontvangen!

Tussenstand per 15 december

Hoe kun jij Stichting Aashiyana helpen?
Ben je enthousiast geworden van alle mooie genoemde initiatieven en wil je ook een bijdrage leveren? Dat kan
op verschillende manieren!
Stichting Aashiyana heeft al een aantal vaste donateurs. Wil jij ook een vaste donateur worden dan kun je dit
via jouw eigen bank en internet bankieren zelf instellen.
Heb je een goed idee? Laat het ons weten en wij zullen je zoveel mogelijk proberen te helpen door bekendheid
te geven via onze facebook en website pagina en als het nodig is kunnen we zelfs kijken of we posters, kaartjes
of folders ter beschikking hebben om uit te delen.
Hebben ze bij jou op het werk een goede doelen potje? Misschien kun jij Stichting Aashiyana aandragen om
sponsorgeld via je werk te verkrijgen.
Weet je andere goede acties? Vertel het ons!
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