
Sathiko Sath 10 jaar  
op

4 maart 2019

Dat willen we vieren!



Waar staan we nu?

●We mogen best trots zijn op wat we bereikten

●Nu en voor de toekomst: de uitdaging blijft bestaan op 

alle fronten

●Wellicht het moeilijkst: fondsen werven



Welke vorm krijgen de feestelijkheden?

●Moeten iets te bieden hebben voor betrokkenen in 

Nederland: supporters, donateurs, bestuur

●Moeten ook iets te bieden hebben in Nepal

●Doel: meer bekendheid en meer fondsen

●Twee voorstellen: ontmoetingsdag en reizen



Van reizen naar sponsorreizen

●We lieten ons inspireren door stichtingen als Warchild

en Atma Foundation

●Leuk om te doen

●Manier om Nepal (beter) te leren kennen (land, 

medewerkers, school, kinderen)

●Originele manier om fondsen te werven



Reizen met een dubbele 'challenge'

Reizen met:

1)  Fysieke uitdaging, in drie gradaties

2)  Voor iedere deelnemer: werven van minimaal € 500          

aan sponsorgeld



1. Ongewoon Nepal

●Geschikt voor wie een 'breed' beeld van Nepal wil en/of 

voor wie niet te lang wil wandelen. Niet 'suf'!

●Unieke rondreis: afwisseling natuur – cultuur

●Begeleiding: Nepalees echtpaar: Ajay en Suman Pant

●Eigen formule: Ajay en Suman slagen er in om elke plek 

die je bezoekt of waar je wandelt te laten 'leven'

●Verblijf in leuke hotelletjes of guest houses































2. Dolpo

●Trekking met tenten, avontuurlijk, onvergetelijk

●Aandacht voor acclimatiseren, niet te veel uren 

per dag, wel aardig wat klimmen en dalen, één 

pas 5.000 m+

●Het echte 'berggevoel', ruig en onmetelijk leeg 

landschap, habitat van de sneeuwluipaard

●Oude dorpjes met eigen cultuur, kloostertjes 

van Bönboeddhisten































3. Chulu Far East

●In fysiek opzicht de zwaarste tocht: meer uren lopen, 

hoger, laatste stukje steil, goede conditie vereist

●Technisch niet moeilijk. Instructie m.b.t. lopen op 

stijgijzers en aan een touw

●Schitterend gebied: grote diversiteit aan landschappen, 

oude Tibetaanse dorpjes (Phu en Nar), onvergetelijke 

uitzichten

●Meer dan de moeite waard, ook als je – om wat voor 

reden dan ook – de top niet mocht halen

●





























Je wilt mee op reis?

Inschrijven in drie stappen:

●Bij de reisorganisatie inschrijven

●Bij Sathiko Sath inschrijven

●Account aanmaken bij geef.nl


