
Zondag 22 februari vanaf 9 uur 

Ontbijtbuffet, wandeling, gezellig samenzijn 

Corsendonk de Linde, Kasteelstraat 67, Retie 

Inschrijving: an@sahaya.eu 

Meer info: www.sahaya.eu 

Praveen is een student geneeskunde 
 in de programma’s van Sahaya in Zuid-India.  

Hij behoort tot de armste kastelozen en is heel gemotiveerd  
om de mensen in zijn streek een betere gezondheidszorg te geven.  

We zijn trots op hem! 
Wil je uw steentje bijdragen voor zijn studiekosten? 



Wij wandelen 

voor Praveen! 

Winterontbijt en wandeling van Sahaya.eu te Retie 
Trek je wandelschoenen aan en kom mee wandelen  

Retie staat bekend voor haar prachtige natuur en rijke bossen. 

Het is een hop-on hop-off programma waarvan je naar hartenlust deelprogramma’s kan meepikken!  
Tussen 9-11 uur: Start de ochtend met een lekker zondag’s ontbijtbuffet.  
Tussen 10:30-11 uur Voor de geïnteresseerde sponsorouders proberen we een gesprek via skype met 

hun Indisch sponsorkind. In België hebben we op dit moment 74 sponsorouders die maandelijks 
een ouderschapsbedrag betalen voor de studies van hun sponsorkind. Dit is een 1 op 1 relatie. We 
willen dit proberen, maar vaak is er geen elektriciteit of internet in India, dus we beloven niets.  
Hiervoor moet je inschrijven voor 31 januari en dit per e-mail naar an@sahaya.eu. 

Tussen 11-11:30 uur: Koen Van Rompay, de stichter en voorzitter van Sahaya.eu zal een korte  
voordracht geven met overzicht en update van de programma’s van Sahaya.eu en READ.  
En als afsluiter een vertoning van onze kortfilm Sahaya Going Beyond.  

Tussen 11:30 uur en aankomst ten laatste 15 uur: Wandeling rond De Linde te Retie. Drie verschillende 
wandelafstanden 2.2-6-9 km. De wandeling is beperkt toegankelijk voor buggy's en rolstoelen, klein 
gedeelte is onverhard. De kinderen kunnen zich amuseren met een fotozoektocht! 

Tussen 11:30-16 uur: Een gezellig onderonsje van onze Sahaya-vriendenkring en beleef de Indische 
cultuur met een vertoning Vanaf 11:30 uur: Na de wandeling kan je nog nagenieten van een lekkere 
appelcake, een koffie, wijntje, fruitsap,…  
Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is er een kleurwedstrijd!  

Iedereen is welkom 

Inschrijvingsstrook voor het ontbijtbuffet 
U hoeft enkel in te schrijven voor het ontbijt, dit is mogelijk tot zaterdag 14 februari 2014. 
Stuur deze inschrijvingsstrook correct ingevuld terug via de post An Van Rompay, Bloemstraat 4, 
2470 Retie, of stuur deze gegevens door naar an@sahaya.eu. 
Naam en voornaam..................................................................................................... 
postcode ........................ gemeente ........................................................ 
adres ..................................................................................................... 
aantal volwassenen: ....... x € 15 = .................. 
kinderen onder 12 jaar: ....... x € 8 = ................ 
totaal = € ....................... 
Ingeschreven plus Betaling ontvangen = ontbijt  
De totale som moet overgeschreven worden naar rekeningnummer IBAN: BE94 9794 3113 6814 
BIC: ARSPBE22, Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Mededeling: ontbijt-Naam-
aantal Volw.-aantal kind. Geen fiscaal attest mogelijk.  

Ik kan helaas niet deelnemen en ik wens Praveen te steunen voor zijn studies:  
IBAN: BE64 6451 4309 6152 BIC: JVBABE22, Sawes vzw, Vlasakker 12, 2160  
Wommelgem, mededeling gift Praveen.  
Vanaf een jaarlijkse storting van 40 euro, bezorgen we je een fiscaal attest. 

www.sahaya.eu 

Overnachting in Corsendonk de Linde? Met vermelding ‘Sahaya.eu‘ geniet u van een korting (1 tot 5 per-
soonskamer:€50/ kamer), reserveren: 014389980 of info.delinde@corsendonkhotels.com (niet via de website). 

mailto:an@sahaya.eu

