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Indore – In december 2019 en januari 2020 heeft een 

deel van het bestuur van Stichting Aashiyana de 

kans gehad om af te reizen naar India en daar op 

bezoek te gaan bij Huize Anubhuti. Een prachtige 

ervaring die ons nogmaals heeft laten zien hoe 

waardevol onze inspanningen als stichting zijn. Ook 

in 2021 zullen wij ons als stichting blijven inzetten 

om de bouw van het nieuwe complex te realiseren 

zodat de kinderen van Huize Anubhuti zo spoedig 

mogelijk terecht kunnen in hun nieuwe 

onderkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Impact COVID-19 

Eindhoven – Met veel verdriet heeft 

Stichting Aashiyana in 2020 de keuze 

moeten maken om haar aanwezigheid 

op markten en brasserieën en het 

jaarlijkse sponsorevenement te 

annuleren. Wij hopen dat 2021 meer 

kansen biedt om onze activiteiten weer 

vol enthousiasme op te pakken. Wij 

willen iedereen die het afgelopen jaar 

aan onze stichting heeft gedacht of een 

donatie heeft gedaan hartelijk 

bedanken. 

  Opbrengsten 

Eindhoven – 2020 was een 

pittig jaar voor ons allen. 

Desondanks hebben wij dankzij 

onze gulle donateurs een 

bedrag van € 4511,- op mogen 

halen. Dit bedrag komt volledig 

ten goede van de bouw van het 

nieuwe complex van Huize 

Anubhuti. 

In contact komen met Stichting Aashiyana? Telefoon: 06-51376764| E-mail: info@stichtingaashiyana.nl | Web: www.stichtingaashiyana.nl 
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Chocoladeletters voor Stichting Aashiyana 

Oisterwijk – Vol trots kunnen wij melden dat er dit jaar 587 chocoladeletters 

zijn besteld door onze gulle donateurs. Banketbakker Erika Mol heeft 

ontzettend hard gewerkt om deze prestatie voor elkaar te krijgen. Niet alleen 

heeft zij haar expertise en tijd ingezet om Stichting Aashiyana te steunen, zij 

heeft ook de volledige opbrengst van de chocolade letters aan de stichting 

gedoneerd. Deze geweldige actie heeft € 1621,- opgebracht! Erika, dank voor de 

bereiding van deze chocoladeletters en iedereen die een chocoladeletter heeft 

besteld ook bedankt. Wij hopen dat het jullie gesmaakt heeft.  
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Bestuur Stichting Aashiyana Bezoekt Huize Anubhuti 

Stichting Aashiyana wenst iedereen 

een goed en gezond 2021! 

Wil jij het nieuwe jaar ook goed starten? Wordt 

(vaste) donateur en help kinderen in India aan 

een warm thuis en betere toekomst! 

 

Doelshop 

Eindhoven – U kunt 

Stichting Aashiyana nog 

steeds steunen zonder dat 

het u iets kost. Kijk 

hiervoor op stichting-

aashiyana.doelshop.nl 
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