Sathiko Sath: Studiefonds voor Nepalese kinderen

Uitnodiging van Sathiko Sath
Ontmoeting, wandeling en nieuws
Zaterdag 16 maart 2019

Omdat Sathiko Sath dit jaar 10 jaar bestaat en we ter gelegenheid daarvan veel plannen
en nieuws hebben te vertellen, leek het ons een goed idee weer een Sathiko Sath middag
te organiseren met al onze donateurs en geïnteresseerden.
Het wordt een beetje een herhaling van onze wandelmiddag op zondag 1 oktober 2017 in
Wolfheze, die door de aanwezigen toen zeer op prijs werd gesteld.
Een kans om elkaar weer eens in levenden lijve te spreken en hopelijk te inspireren.
Er is een geschikte plek gevonden die ook goed per openbaar vervoer te bereiken is, want
station Baarn ligt ca 200 m van Eethuis/Café De Generaal, Generaal van Heutszlaan 5,
Baarn (tel 035 – 542 1784; www.degeneraal.nl). Ter plekke is ook ruime
parkeergelegenheid.
Het is een informele middag. Graag wandelschoenen mee!
Het programma start stipt om 13.00 uur en is als volgt:
13.00

Korte ontvangst in ons zaaltje in Eetcafé De Generaal te Baarn.

13.15

Vertrek voor de wandeling; wellicht stukje per auto naar de wandelplek.

13.30

Wandeling van ca 1 uur. Waarschijnlijk rond Kasteel Groeneveld.

14.30

Terug(rijden) naar De Generaal.

14.45

Welkom met High tea, met aansluitend onderstaande presentaties.

15.15

Stand van zaken Sathiko Sath (Charles van Voorst Vader):
- Onze kinderen
- Teach The Kids (TTK), vrijwilligers werk door onze kinderen
- Financiën

15.45

3 Challenge reizen georganiseerd door SkS (Hilde Noë); wie wil meegaan?

16.15

Vragen en opmerkingen, wensen, etc.

16.40

Afsluiting. (NB: we kunnen in de zaal tot 17.00 uur ).

Er kan zeker gedineerd worden (op eigen kosten), maar het is noodzakelijk dit vooraf zelf
te reserveren, want het is een heel geliefde diner-plek (ook zeer betaalbaar!).
Voorafgaand aan de bijeenkomst kan ook ter plekke geluncht worden; De Generaal is
vanaf 10 uur open.
Gaat u mee? Laat het ons weten via onze secretariaatsmail: secretariaat.sks@gmail.com
of telefonisch: 06 83 38 820 1.
Namasté,
Het Sathiko Sath NL -bestuur

