
Wil u allen heel hartelijke danken voor alle steun waar wij 

ook in 2013 weer op mochten rekenen en 

wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor de weg die 

voor ons ligt in 2014! 

 

Wij hopen hierop te mogen toasten met u tijdens de 

nieuwjaarsborrel op 12 januari. 

Graag geven wij een korte 
terugblik op de mooie 
dingen die wij hebben 

kunnen doen in het 
afgelopen jaar dankzij uw 
steun . Daarnaast nodigen 

wij u uit om op 12 januari te 
komen borrelen in Stal op de 

Kaag. 



In maart vierden we het succes van zes 
jaar vervolgonderwijs; verschillende 
voormalig studenten hebben inmiddels 
een baan weten te vinden. 

In de zomer werd in India het hekwerk 
voor het Wendalinum Children Home 

geplaatst door partnerorganisatie  
Sevai Society. 

In 2013 konden 60 jongens en meisjes 
studeren dankzij uw steun. 

In november werd een muziekmiddag 
georganiseerd door Stal op de Kaag ten 
behoeve van Stichting Onderwijs voor India. 

De kinderen van het Hallelujah 
Children Home konden in 2013 
genieten van de aandacht van 
extra verzorgers in het tehuis. 

Er werd in 2013 7315 euro 
opgehaald! 

Wij danken u hartelijk 
voor alle steun van het 

afgelopen jaar! 



Graag aanmelden via e-mail of telefoon bij: 
Nelle Kooren: info@onderwijsvoorindia.nl, 0614368512 

Adriaan Tieleman: info@destalopdekaag.nl, 0636105829 
 

Tijd: 15.00u-18.00u 
Locatie: Stal op de Kaag, julianalaan 13a, 2159 LB Kaag 

Drankjes kosten €2,50, 
muziek en hapjes zijn inclusief 

 

& 

Nodigen u van harte uit om het aanstaande nieuwe jaar te komen vieren op 12 januari 
2014 vanaf 15.00u in de Stal op de Kaag. Het belooft een feestelijke middag te worden met 
lekkere amuzes, drankjes, een loterij met heerlijke, aantrekkelijke en handige cadeaus en 
een presentatie over de activiteiten van de stichting voor wie wil.  

 
 Wij brengen voor u bij deze gelegenheid de 

Nederlandse en Indiase cultuur en keuken bij elkaar. 
Entree is gratis en u wordt verwelkomd met een Indiase 
thee en een hapje, daarna kosten drankjes € 2,50.  

Wij hopen u te mogen verwelkomen  
op zondag 12 januari in de Stal op de Kaag. 

Hartelijke Groet, namens het bestuur, 
 

Stichting Onderwijs voor India 


