Sathiko Sath: Studiefonds voor Nepalese kinderen

De Sathiko Sath jubileum challenge: ga jij de uitdaging aan?
Onze challenge/jubileumac1e ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Sathiko Sath is
op 6 januari 2019 oﬃcieel van start gegaan. We starten in Nederland met de viering van dit
jubileum op een dag in maart 2019 (de datum wordt nog bekend gemaakt). We eindigen
ons lustrumjaar in Nepal met 3 bijzondere sponsortochten. Dit zijn reizen die buiten de
standaard reisprogramma’s vallen en speciaal voor Sathiko Sath worden georganiseerd. Zij
bieden daarom een unieke kans voor een bijzondere ontmoe1ng met Nepal en zijn
bewoners. Daarnaast vragen we je om €1.500 aan sponsorgeld te verzamelen t.b.v. Sathiko
Sath

Het doel van de challenge is om extra fondsen te werven waarmee we de komende jaren
niet alleen onze doelstellingen m.b.t. het studiefonds voor kansarme kinderen uit de hoge
bergdorpen kunnen realiseren, maar ook om een nieuwe missie verder uit te werken. We
willen graag het Teach The Kids (TTK) programma, waarbij de afgestudeerde kinderen na
hun opleiding 2 maal 2 maanden gaan lesgeven in de dorpen waar zij vandaan komen,
daadwerkelijk op gaan starten. En we hebben nog meer ideeën om te helpen in de
dorpsscholen zelf; ook dit zal de komende jaren, mits de financiën het toestaan,
aangepakt gaan worden.
Op www.sathikosath.nl/challenges/ is alle benodigde informatie vinden. Zoals:
- Welke reizen zijn er? Je kunt kiezen voor de reis met een topbeklimming (Chulu Far
East), een uitdagende trekking (Dolpo), of een cultuur/natuurreis (Ongewoon Nepal)
- Waar vind ik informatie over de reizen zelf? Op deze Challenges pagina staan de links
naar beide reisorganisaties: HT Wandelreizen en Snowleopard.
- Hoe kan ik me opgeven? Op de webpagina staat een inschrijfformulier voor de
sponsoractie. Zodra je je hebt opgegeven krijg je uitgebreide informatie over alle
praktische zaken
- Hoe krijg ik het sponsorbedrag bij elkaar? Met de mooie tool van geef.nl kun je een
actiepagina maken zodat je effectief vrienden en kennissen kunt benaderen met de vraag

speciaal jou te sponsoren om het sponsorbedrag van €1.500 binnen te halen.
- Wil je eerst nog meer weten! Mail je vragen of opmerkingen naar:
#sathikosathchallenge@gmail.com# (i.v.m. spam graag dit mailadres overnemen zonder
#).
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