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Nieuwsbrief voorjaar 2018 
 
Allereerst onze excuses voor het late verschijnen van deze nieuwsbrief. Die was 

natuurlijk gepland voor het najaar van 2017, na onze geweldige sponsordiners in Arnhem 

en IJlst. Maar de tijd vliegt en voordat je het weet zit je in het voorjaar van 2018. Toch 

nog even terug naar dat weekend in oktober: wat hebben we heerlijk gekookt en 

gegeten met Shirley uit Maher die ons als een ervaren chef de fijne kneepjes van de 

Indiase keuken bijbracht. En wat hebben we genoten van de inspirerende verhalen van 

Sr. Lucy, die de sfeer van Maher voor een heel weekend in IJlst en Arnhem bracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

De bedoeling van de 

sponsordiners was natuurlijk ook 

dat het wat op zou leveren voor 

Maher en dat is gelukt. Wij zijn 

er enorm trots op dat er in 2017 

in totaal ruim € 13.000 is 

overgemaakt. Dat bedrag is 

onder andere gebruikt om het 

nieuwe onderkomen voor 

vrouwen in Ratnagiri te 

realiseren 

 

 



 

Inmiddels is het alweer 21 jaar geleden dat Sr. Lucy begon met het letterlijk van de 

straat halen van vrouwen en kinderen, toen een groepje van 5. Inmiddels biedt Maher 

een vellige haven aan meer dan 900 kinderen en 300 volwassenen en hebben meer dan 

4000 vrouwen en kinderen een grotere kans op een waardig en zelfstandig leven 

gekregen. De Verenigde Naties heeft Maher in 2017 een ‘Consultative Status’ verleend 

wat wil zeggen dat er wederzijdse ervaring wordt uitgewisseld en gebruik kan worden 

gemaakt van het brede netwerk van de VN. Voor alle medewerkers van Maher is dat een 

enorme erkenning! 

Omdat er in India nog steeds grote aantallen mensen in erbarmelijke omstandigheden 

leven en de huizen en de harten van Maher nooit te klein zijn blijft het aantal bewoners 

groeien. Extra giften zijn dus van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“My children are the Hope and the Leaders of tomorrow’s better India and they are going to 

bring change in the world” – Sr. Lucy Kurien.   
 

Hoe word ik vriend? 

Vanaf € 10,-  per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief.  

Als je een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar wil doen krijg je van ons een 

bevestiging daarvan in de vorm van een overeenkomst. Dat is voldoende om de gift volledig 

aftrekbaar te laten zijn. Kijk op www.belastingdienst.nl 

  

 


