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 Mededeling 

Stichting Aashiyana doneert 

opnieuw aan Huize Anubhuti! 

Eindhoven- Stichting Aashiyana heeft  

een nieuw bijdrage  van €4.000 

overgemaakt voor Huize Anubhuti zodat 

er aan de bouw van het nieuwe tehuis 

begonnen kan worden! In totaal hebben 

we als stichting €12.000 kunnen 

doneren, dankzij al onze donoren!    

 Geldmeterstand 
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Start bouw tehuis Anubhuti 

Afgelopen april is het startschot gegeven voor de 

bouw van kindertehuis Anubhuti in Indore. 

Huize Anubhuti wordt door Stichting Aashiyana 

gesponsord om hun droom van een nieuw pand 

te realiseren.  Aan het startschot is een Indiase 

ceremonie voorafgegaan.  Mevrouw Sandra 

Santokhi was namens het bestuur naar Indore 

afgereisd om dit heugelijke feit te vieren. We zijn 

erg trots dat we als Stichting Aashiyana een 

bijdrage mogen leveren aan dit project.

 

  

“Bouwtekening 

nieuwbouw Huize 

Anubhuti” 

  

 

Hiernaast ziet u het complete gebouw zoals 

deze er uit zal komen te zien. 4 verdiepingen, 

slaapzalen gescheiden voor jongens en 

meisjes, jong en jongvolwassenen, sanitaire 

voorzieningen, scholingsruimte, 

fysiotherapie, speelruimte en nog veel meer!  

Op https://www.facebook.com/stichtingaashiyana en 

op www.stichtingaashiyana.nl zullen de 

plattengronden gedeeld worden.  

https://www.facebook.com/stichtingaashiyana
file:///F:/backup%20Asus%2004032019/documents/Stichting%20Aashiyana/Aashiyana/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%204/www.stichtingaashiyana.nl
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Verjaardagsactie 

Met de verjaardagen van Karin,Parveen en 

Erika is er een bedrag van €200 opgehaald!  

  

 

 

 

 

Bazaar in Oisterwijk 

Op zondag 22 september zijn er een aantal 

leden uit het bestuur bezig geweest om 

Stichting Aashiyana verder op de kaart van 

goede doelen te zetten. Dit keer zijn we 

present in Oisterwijk op een bazaar waar we 

Indiase spulletjes en lekkernijen hebben 

verkocht. In totaal inclusief donaties 

hebben we € 250,- ontvangen. Veel dank 

aan de kopers en donateurs! 

 

 

 

 

 

 

Verkoop olifantjes voor Huize 

Anubhuti 

In mei zijn we actief gestart met de verkoop 

van deze kleurige olifantensleutelhangers! De 

olifantjes hebben al €400 opgebracht. De 

totale opbrengst gaat naar Huize Anubhuti. 

De olifant staat in het hindoeïsme symbool 

voor wijsheid, kracht, vertrouwen en goede 

herinneringen. 

Wil jij ook zo een mooi olifantje aan je 

sleutelbos of ken jij mensen, laat het ons 

weten!  

  

 

 

 

 

 

 

 

Onze voorzitster Karishma Chafekar gaat voor 

Stichting Aashiyana de 10km singelloop in Utrecht 

lopen. Helpen jullie mee met haar aanmoedigen 

door het doen van een donatie voor Stichting 

Aashiyana? Kijk dan op: 

https://hardlopen.vooreenander.nl/lopers/karishma-

chafekar/75559348-c4e3-4cc1-ad3c-4cdd0bbc1e71 

 

Weet je andere goede acties? Vertel het ons!  
Contact met Stichting Aashiyana 
E-mail: info@stichtingaashiyana.nl   |    

Web: www.stichtingaashiyana.nl |  

Facebook: https://www.facebook.com/stichtingaashiyana/ 

Donaties kunnen rechtstreeks naar: 

Rekeningnummer: NL 56 RABO 0311 7532 64 
 
           

https://hardlopen.vooreenander.nl/lopers/karishma-chafekar/75559348-c4e3-4cc1-ad3c-4cdd0bbc1e71
https://hardlopen.vooreenander.nl/lopers/karishma-chafekar/75559348-c4e3-4cc1-ad3c-4cdd0bbc1e71
http://www.stichtingaashiyana.nl/
https://www.facebook.com/stichtingaashiyana/

