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Wij zijn trots op de oprichting van de stichting Vrienden van Maher!
Vrienden van Maher is een Nederlandse stichting met een 3-ledig doel:
1. Naamsbekendheid. Sister Lucy Kurien heeft een droom: een veilige plek bieden
aan verstoten vrouwen en hun kinderen in India. Maher (‘huis van moeder’) heeft
op dit moment 22 huizen waar ruim 600 kinderen en 200 vrouwen worden
opgevangen. We willen dit bereiken door vrienden te werven voor Maher via de
Facebook pagina en via de nieuwsbrieven. Een eigen website is in de maak.
2. Fondsen werven voor Maher en het mogelijk maken dat mensen hun giften
storten via ons. Daar wij erkend zijn als goed doel zijn giften aftrekbaar voor de
belasting. Elke cent die als gift naar Maher gaat komt daar ook daadwerkelijk
terecht. Kosten voor de bankrekening en website nemen de bestuursleden van de
stichting Vrienden van Maher op zich.
3. Begeleiding van vrijwilligers en stagiaires. Sr. Lucy heeft veel aanvragen van
vrijwilligers over de gehele wereld om een paar maanden op Maher te werken en
wonen. Vrienden van Maher helpt met het voorbereiden van deze vrijwilligers en
stagiaires om zo sr. Lucy en Hira Begum (directeur) wat te ontlasten.

Onze eerste actie: het kennismakingsdiner!!!
In augustus reist sister Lucy naar Europa en de VS voor fundraising. Wilt u deze
charismatische en inspirerende vrouw ontmoeten en wellicht een bijdrage leveren aan
haar prachtige werk dan kan dat op donderdag 22 augustus in een sfeervol Indiaas
restaurant in de binnenstad van Arnhem. Voor slechts € 25,- krijgt u een heerlijk Indiaas
buffet en 2 drankjes (fris of licht alcoholisch). Het buffet duurt van 19.00 u tot 21.00 u.
Bij meer dan 45 gasten gaan we in twee ploegen eten.
U kunt zich opgeven door vóór 1 augustus een mailtje te sturen naar
vriendenvanmaher@gmail.com. We hopen u te zien op 22 augustus!

Wie zijn wij?
Wij zijn vier enthousiastelingen die Maher een warm hart toedragen. In deze nieuwsbrief
stellen Gerrit van der Leeuw uit IJlst en Francien Griffioen uit Arnhem zich aan u voor:
Gerrit van der Leeuw: ‘In 1998 heb ik het voorrecht gehad
om Maher voor het eerst te mogen bezoeken. De doelstelling
van Maher en de bevlogenheid van sr. Lucy Kurien zijn voor
mij de inspiratie geweest om Maher de afgelopen 15 jaar te
steunen. Ik heb diverse malen met eigen ogen gezien welke
enorme positieve ontwikkelingen er plaatsvinden. Heel veel
vrouwen en meisjes hebben dankzij Maher een betere
toekomst gekregen, het is geweldig om daar een steentje
aan bij te kunnen dragen.’

Francien Griffioen:’Van 2000-2005 heb ik in India
gewoond. Toen ik sr. Lucy ontmoette was ik direct
onder de indruk van het werk dat zij belangeloos
verzet. Meteen heb ook ik me ingezet voor
fondsenwerving voor Maher waar elk dubbeltje goed
terecht komt. Vanuit mijn werk op de afdeling Zorg en
Welzijn van een MBO school regel ik stages op Maher.
De studenten helpen met Engelse les en computerles
en spelen met de kinderen. Het is heerlijk om te zien
hoe de Maher gemeenschap geniet van alle extra
aandacht.
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!

