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Stichting Aashiyana doneert 8000 euro aan
Huize Anubhuti
Eindhoven – Stichting Aashiyana
heeft voor het eerst een grote
bijdrage kunnen leveren aan Huize
Anubhuti. Met onze bijdrage van
8000 euro is de aankoop van grond
afgerond en kan er spoedig
begonnen worden met de bouw

Bollywood festival biedt
perspectieven.
Eindhoven – Op een zeer druk bezocht
Bollywood festival in Amsterdam heeft
Stichting Aashiyana 208 euro
opgehaald. We hebben veel mensen in
kunnen lichten over Doelshop.nl en
bedanken de organisatie voor hun
gastvrijheid.

van een nieuw onderkomen voor
Anubhuti. Momenteel wordt er
door de architect hard gewerkt aan
het ontwerp van een nieuw
complex. “Dankzij de hulp van
onze vrijwilligers en natuurlijk
onze donateurs zijn we weer een

Saskia Meijer loopt halve marathon
voor Stichting Aashiyana
Eindhoven – Met een tijd van 2 uur en
18 minuten heeft onze vrijwilligster

Saskia de halve marathon van
stukje dichterbij ons doel. Ik ben er Eindhoven uitgelopen. Ook heeft ze
trots op dat we dit samen hebben kunnen bereiken.”, aldus bestuurslid hiermee dankzij sponsoring nog eens
Kayleigh Rijnbeek.

133 euro opgehaald. Wij danken haar

Geboorte Dewi

Een mooi gebaar

Leusden – Wij hebben dit jaar een gulle Eindhoven – Huize Anhubhuti
gift mogen ontvangen van Sidhartha
heeft besloten om de hoofdruimte
Chafekar en Petra Chafekar-

Stijnenbosch ter ere van de geboorte
van hun jongste dochter Dewi. Wij zijn
hen erg dankbaar voor de mooie
donatie van 515 euro.

Sponsordiner
Son – Met veel plezier
heeft Stichting
Aashiyana dit jaar een
sponsordiner
georganiseerd.
Dank
k
aan alle aanwezigen.

van het nieuwe huis te vernoemen
naar Rajiv Chafekar Sr. Wij zijn erg

hartelijk voor haar inzet en feliciteren
haar met deze prestatie!

Geld doneren zonder dat
het u een cent kost?

dankbaar voor dit prachtige
gebaar.

Wijzigingen bestuur

Kijk dan snel op:

Eindhoven – Dit jaar heeft Parveen Chafekar de

https://stichting-

positie van voorzitter overgedragen aan Karishma
Chafekar. Tevens zijn Rajiv Chafekar en Kayleigh
Rijnbeek toegetreden tot het bestuur.

Stichting Aashiyana: NL 56 RABO 0311 7532 64

aashiyana.doelshop.nl/info
Stichting Aashiyana bedankt u voor
uw steun wenst iedereen een gelukkig
en voorspoedig 2019!

