
 
 

 
Uitnodiging  
Charity dinner stichting 
Balsewa, 8 februari 2017 

 
Geachte genodigden, beste vrienden, 
 
Met veel genoegen nodigen wij u en uw partner uit voor het charity dinner 
van de stichting Balsewa op woensdag 8 februari 2017. In de Oranjerie 
in Doorn (Langbroekerweg 16a, 3941 MT Doorn) verzorgen wij een mooi 
Nepalees programma met als gastspreker vooraanstaand bergbeklimmer 
en avonturier Wilco van Rooijen, een veiling voor het goede doel en 
vanzelfsprekend een heerlijk diner. Ook de Nepalese ambassadeur, de 
heer Lok Bahadur Thapa, heeft ons laten weten graag aanwezig te zijn.  

 
“Dromen, durven, delen, DOEN.”  

– Wilco van Rooijen 
 
De opbrengst van dit charity dinner draagt bij aan de noodzakelijke 
uitbreiding van onze school Aamaghar Pathshala, zodat de kinderen 
na de lagere school kunnen doorstromen naar een vakopleiding. 
Aamaghar Pathshala is een school voor kansloze en kansarme kinderen in 
het Nepalese dorp Pumdi Bhumdi, niet ver van Phokara. Door de kinderen 
basisonderwijs te geven, gevolgd door een vakopleiding, wordt bereikt 
dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en daarmee 
volwaardige burgers van Nepal worden. Aamaghar Pathshala is voor 
ongeveer honderd kinderen, hun ouders en hun leefgemeenschap van 
onschatbare waarde. De kinderen vinden een gezonde en veilige 
omgeving en krijgen toegespitst kwalitatief onderwijs met aandacht voor 
hun creatieve ontwikkeling. Zo kunnen zij hun talenten ontplooien en aan 
hun toekomst werken. Neem voor meer informatie gerust een kijkje op: 
www.balsewa.nl. 

 
“De sleutel voor een beter bestaan ligt in onderwijs.”  

– Stichting Balsewa 
 

Programma van het charity dinner (dress code: smart casual)  
18.00 uur:  ontvangst 
19.00 uur:  welkomstwoord en aanvang diner 

tijdens het diner presentatie Wilco van Rooijen en 
veiling voor het goede doel  

22.30 uur:  afsluiting 
 
Wij stellen uw aanwezigheid bij het charity dinner bijzonder op prijs. 
Graag horen wij uiterlijk op 14 januari per e-mail met hoeveel personen 
wij u mogen verwelkomen. Wij garanderen u dat de opbrengst van het 
diner en de veiling volledig ten goede komt aan Aamaghar Pathshala.  

Wat fijn dat u de kinderen van Pumdi Bhumdi helpt en graag tot ziens! 

Willem de Boer, Rob Hendriks, Robert van Mourik. Martin Pranger, 
Matthijs Wierenga 
Bestuur stichting Balsewa 

https://www.google.nl/maps/place/Pumdi+Bhumdi,+33700,+Nepal/@28.1982242,83.8951635,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3995eacdd985f723:0x267d4a463c4ff228!8m2!3d28.2048839!4d83.9055997
http://www.balsewa.nl/

