
      

 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voorjaar 2019 
 
 

Sr. Lucy bezoekt Nederland 
 

Komend najaar reist Sr. Lucy weer af naar Europa 

om fondsen te werven voor Maher. Natuurlijk 

bezoekt ze ook Nederland. We hebben een 

programma in elkaar gezet waarin zoveel mogelijk 

mensen haar kunnen ontmoeten en ook nog 

genieten van een echte Indiase maaltijd. 

 

Lucy wordt vergezeld door Mangesh, een twintiger 

die opgegroeid is in Maher. Hij heeft na het afronden van zijn MBA een tijdje gereisd en 

o.a. in de Verenigde Staten gewoond en hoort nu bij de staf van Maher. Daarnaast reist 

ook Suprabha mee die verantwoordelijk is voor het tehuis in Vatsalyadham. 

 

Het programma 

 

Op zaterdag 28 september wordt er een maaltijd geserveerd op Perron2 in IJlst.  

Op zondag 29 september is er een lunch in Arnhem  

Op maandag 30 september is Lucy overdag in Zeeland waar de vriendenclub aldaar 

een programma voor haar organiseert. Maandagavond is ze in Rotterdam te gast bij 

Fien van Solinge, die met een groep jongeren in discussie zal gaan over de wenselijkheid 

van westerse hulp aan oosterse organisaties. 

 

We nodigen je graag uit om in IJlst of Arnhem aan te sluiten. We gaan uit van zo’n 25 

personen per keer en vragen € 30,- inclusief 2 drankjes. De ingrediënten worden door de 

bestuursleden gesponsord zodat de hele opbrengst rechtstreeks naar Maher kan. Als je je 

op wilt geven voor één van de maaltijden kan dat door het bedrag te storten op onze 

rekening NL08 Trio 0197 6256 57 onder vermelding van het aantal personen, de datum 

en de plaats. (bijv: € 60,- 2 personen 28 september diner IJlst).  
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Er hebben zich al diverse koks aangemeld om al deze maaltijden mogelijk te maken maar 

natuurlijk kunnen we altijd extra hulp gebruiken. Wil je meekoken, stuur ons dan een 

mailtje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendenbijdrage 

 

Graag willen we je verzoeken om na te kijken of je je vriendenbijdrage voor 2019 al hebt 

voldaan. We realiseren ons dat dit er gemakkelijk bij inschiet, vandaar deze ‘reminder’. 

 

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 

 

 

“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.   

 

 

 


