Wie gaat er met ons mee naar Indonesië?
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De stichting SLNI heeft nu een prachtige en unieke reis naar Indonesië samengesteld. Het
vertrek is 26 mei en op 16 juni keren we terug. Bij de prijs van €2650,- is het goede doel
inbegrepen. Jakarta, Bogor, Bandung, Garut, Borobodur, Yokyakarta, Sulawesi, Makassar,
Torajaland, Tempemeer, Rentepao, Bali zijn plaatsen die we aandoen. We maken kennis met
de plaatselijke bevolking en we bezoeken theecultures en de batik- en zilverindustrie.
De Stichting Samenwerking Lions Nederland - Indonesië (SLNI) heeft in de tientallen jaren,
dat zij bestaat, vele goede doelen in Indonesië gesteund.
Honderden schisis-patiënten
hebben we een operatie laten ondergaan, waardoor hun leven weer enig perspectief kreeg. Op
het eiland Sumba bouwden wij een kliniek voor lepra-patiëten en een revalidatie afdeling.
Voor 2016 staan weer de nodige goede doelen op onze kalender. Wij voeren diverse acties om
geld bijeen te krijgen voor ie goede doelen. Dat doen wij in samenwerking met Indonesische
Lions-clubs, zodat verzekerd is, dat 100% van het gesponsorde geld op de juiste bestemming
komt.
De stichting SLNI heeft nu een prachtige en unieke reis naar Indonesië samengesteld. Het
vertrek is 26 mei en op 16 juni keren we terug. Bij de prijs van €2650,- is het goede doel
inbegrepen. Jakarta, Bogor, Bandung, Garut, Borobodur, Yokyakarta, Sulawesi, Makassar,
Torajaland, Tempemeer, Rentepao, Bali zijn plaatsen die we aandoen. We maken kennis met
de plaatselijke bevolking en we bezoeken theecultures en de batik- en zilverindustrie.
De interessante, maar ook relaxte vakantiereis beëindigen we met een bezoek aan het
idyllische eiland Bali.
Verkwikt en vele indrukken rijker komen we de 16e juni weer op Schiphol aan.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ons bestuurslid Ruud de Bruijn:
ruuddebruijn@casema.nl
De inschrijving sluit medio januari.
Dus haast is geboden.
meer info ....
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