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  Nieuwsbrief Zomer 2014 

 
Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks een maaltijd aan Maher doneren. Vers fruit is 

bijvoorbeeld een enorme luxe voor de bewoners. Ieder bedrag is welkom. Zet bij je 

donatie ‘Sponsor a meal’ en het bedrag zal daaraan worden besteed. 

 

Verslag eerste Indiase kookavonden  
 
De eerste Indiase kookavonden hebben ons veel opgeleverd: in de eerste plaats 

inkomsten voor Maher en nieuwe Vrienden en in de tweede plaats het idee om het toch 

een beetje anders te doen. Onze koks Francien en Esther waren aanvankelijk uren bezig 

in de keuken om hun gasten een heerlijke Indiase tali voor te zetten. Erg leuk maar ook 

erg arbeidsintensief en tijdrovend. Koken voor Maher is zoals het in de vorige 

nieuwsbrief werd aangeboden dus een beetje aangepast.  

We bieden in plaats van een kant en klare maaltijd een kookworkshop aan, minder 

belastend voor de kok en véél leuker voor de gasten. Er valt nu niet alleen te genieten 

van het eindresultaat, je leert ook nog eens de veelzijdige Indiase keuken kennen door 

zelf aan de slag te gaan met de heerlijkste kruiden en specerijen. Zo waan je je al in 

India lang voordat je aan kunt schuiven. 

Het aantal gasten is nog steeds maximaal 10 en de prijs is € 25,- pp.  

Boeken kan via vriendenvanmaher@gmail.com 
 

 Zorggroep Beneden Leeuwen 



 
Als je wilt weten hoe 2013 is verlopen dan kun je ons jaarverslag en het financiële 

verslag over 2013 op de website vinden. 

 
 
Geweldig resultaat handdoekenactie 
 
De Sinterklaasactie van december 2013 heeft meer dan 1000 nieuwe handdoeken voor 

de kinderen van Maher opgeleverd, een geweldig resultaat! 

Wat voor ons heel normaal is, is voor de kinderen van Maher heel bijzonder, een eigen 

handdoek! De foto spreekt boekdelen. 

 

 
 
 

Bestuurslid Esther stelt zich voor: 

 
 

Hoe word ik vriend? 

Vanaf € 10,-  per jaar ben je 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! 

Esther de Meijer: ‘Mijn bezoek aan Maher en de 

kennismaking met Lucy Kurien en haar team hebben 

grote indruk gemaakt. Wat mij aanspreekt in hun werk 

is de liefdevolle en onbaatzuchtige manier waarop 

veelal getraumatiseerde vrouwen en kinderen 

bevestigd worden in hun bestaan. Maher brengt 

krachtige mensen voort die ook weer een positieve 

invloed hebben op de gemeenschap waarin ze 

terugkeren. Dat werkt als een olievlek en daar wil ik 

graag een bijdrage aan leveren’ 


