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Nieuwsbrief Herfst 2013
Hoera, we hebben een eigen website! Bezoek ons op www.vriendenvanmaher.nl
In deze tweede nieuwsbrief van onze piepjonge stichting kunnen we vol trots melden dat
er sinds de oprichting al € 4000,- is overgemaakt naar Maher. Het kennismakingsdiner in
Arnhem heeft heel wat vrienden opgeleverd die graag en gul bijdragen aan het prachtige
werk van Sr. Lucy en haar staf. Het was dan ook een enorm succes. Tweemaal waren we
volledig uitverkocht zodat 82 mensen tijdens een heerlijk buffet bij restaurant Mantra in
Arnhem (opnieuw) hebben kennisgemaakt met Sr. Lucy en Gaus. Zij vertelden hun
aangrijpende verhaal, vrijwilligers en oud stagiaires gingen de tafels langs om ook hun
bijdrage te vertellen.

Sr. Lucy en Gaus waren ook te gast op de school van Menno en stonden met een foto in
Het Parool. Lees het verslag op www.vriendenvanmaher.nl

Sinterklaas in Maher?
Nee, in Maher vieren ze geen Sinterklaasfeest. Maar ze hebben wel een verlanglijst.
Omdat dit toch de maand is van de cadeautjes voor groot en klein vroegen we aan Sr.
Lucy wat ze graag zou willen hebben voor haar kinderen. Het antwoord was: ieder een
eigen handdoek! Geen luxe dikke badhanddoek zoals wij die kennen, maar dunne
katoenen handdoeken die gemakkelijk te wassen zijn en snel drogen. (Maher heeft geen
wasmachines, laat staan drogers) Zo’n handdoek kost ongeveer €1,-.

Met 1000 handdoeken hebben alle kinderen van Maher een Sinterklaascadeau waar ze
enorm blij mee zijn. Doe je mee? Stort je bijdrage op rekeningnummer NL08 TRIO
0197625657 onder vermelding van ‘handdoeken voor Maher’.

Koken voor Maher
Nodig je vrienden uit voor een echte Indiase maaltijd
en help daarmee de bewoners van Maher.
Voor €25,- pp bereiden koks van Vrienden van Maher
een aantal heerlijke vegetarische gerechten voor max.
10 personen bij je thuis. Wil je iets met vis of vlees dan
komt er € 5,- per gerecht bij. Het enige dat jij hoeft te
doen is zorgen voor borden en bestek en een drankje,
de rest nemen wij mee. Als je zelf mee wilt koken en zo
de kunst afkijken dan ben je natuurlijk van harte
welkom in de keuken.
Omdat we niet aan strijkstokken doen gaat ook hier het
gehele bedrag naar de stichting.

Lijkt je dit een goed idee, neem dan contact op via
vriendenvanmaher@gmail.com

Bestuurslid Menno stelt zich voor:
Menno Becht: ‘In 2005 heb ik 5 maanden stage gelopen bij
Maher. Ik was vanaf het eerste moment enorm onder de
indruk van het hele project en vooral ook van Sr. Lucy.
Soms kom je mensen tegen in je leven waarbij je meteen
weet dat het goed zit. Voor mij was dit het geval toen ik
Sr. Lucy ontmoette. De manier waarop zij te werk gaat
inspireert mij tot op de dag van vandaag. Ik hoop dat ik
me op een dag net zo belangeloos in kan zetten voor
anderen zoals zij dat kan.’

Hoe word ik vriend?
Vanaf € 10,- per jaar bent u Vriend van Maher en krijgt u 2 x per jaar de nieuwsbrief.
Uiteraard worden ook losse giften zeer gewaardeerd.
Stuur ons een mailtje, de kinderen van Maher heten u graag welkom!

