Nieuwsflits Stichting Kinderen Karuna Jabalpur – 29 november 2019

Met u konden we Preeti verder helpen!!
Het gaat inmiddels redelijk goed met Preeti! Na het riksjaongeluk van de
vijf meisjes uit kinderhuis Karuna op weg van school naar huis, was niet
alleen de schrik voor de meisjes groot, maar was de voet van Preeti
verbrijzeld. Wij hebben onmiddellijk een oproep aan u gedaan om de
operaties die snel nodig waren financieel mogelijk te maken. En die
oproep was niet vergeefs!
Wij begrootten het bedrag voor operaties, revalidatie, speciaal schoeisel,
en de autohuur op € 3.500. En het bedrag is binnen!! Preeti heeft met
uw financiële steun inmiddels met succes twee operaties ondergaan!! Dit
betekent voor Preeti dat zij optimaal geholpen kon worden na de
rampzalige ervaring. Het herstel-proces vergt zeker nog tijd, maar door de snelle actiehulp is
er geen kostbare tijd verloren gegaan en kan het herstel zo voorspoedig mogelijk verlopen.
Het gebeurde vormde voor ons wel aanleiding het doel dat we ons voor volgend jaar stelden
naar voren te halen: namelijk het bijeenbrengen van geld voor een auto voor Karuna.
Daarmee kunnen de bewoners vervoerd worden naar dokter, ziekenhuis, school, et cetera.
Gezien bovenstaande ervaring, de kwetsbaarheid bij een riksja-ongeluk, geven we dit
prioriteit. Wij gaan door met acties om zo snel mogelijk een goede tweedehands auto te
kunnen aanschaffen. Uw hulp is daarbij hard nodig.
U kunt daarbij helpen via een donatie op NL46 ABNA 0447 9180 87 t.n.v. Stichting Kinderen
Karuna Jabalpur, Delft, onder vermelding van: auto.
Of help via de aanschaf van artikelen uit onze webwinkel: www.skkj.nl/winkel.

Decemberzegels weer verkrijgbaar
In onze webwinkel (www.skkj.nl/winkel) hebben wij weer
prachtige kerst-kaarten en ook dit jaar weer een speciale
decemberzegel. Voor € 10 per vel van 10 zegels heeft u niet
alleen 10 mooie postzegels voor uw december-wensen, maar
helpt u ook met een donatie van € 2,10. Naast de
decemberzegels kunt u ook onze gewone postzegels in onze
webwinkel bestellen.

SKKJ bij u in de buurt
Ook in de laatste maanden van het jaar is SKKJ weer op verschillende (kerst)markten
aanwezig met de kraam met unieke wenskaarten èn kerstkaarten, postzegels èn
kerstpostzegels. Daarnaast zijn er cadeauartikelen voor de komende feestdagen! Sla uw slag!
DELFT: woensdag 11 december 2019 van 14.00 tot 20.00 uur ‘Lichtpuntjes KerstmarktVrijenbang-Wippolder. Er zijn ook diverse activiteiten voor kinderen.
Op de parkeerplaats van het Hampshire Hotel-Delft Centre, Koepoortplaats 3,
Bus 60 en 64 hebben een halte om de hoek. Het hotel is te vinden op de hoek van de
van Mierenveltlaan – Maria Duystlaan. Betaaldparkeren in de Marktgarage. Gratis parkeren op
ongeveer 10 minuten lopen.

ALKMAAR: vrijdag 13 december 2019 vanaf 18.30 uur.
Op deze 10e kerstwandeling in Alkmaar Noord is ook SKKJ weer aanwezig
met onze winkel. Wij staan in kerkgebouw De Blije Mare, Kajakstraat 60,
1826 DN Alkmaar.
De kerstwandeling is een bijzonder gebeuren met veel activiteiten
onderweg. Er is altijd veel belangstelling voor de wandeling. Hij duurt een
kleine 1,5 uur. Deelname is gratis; wel graag opgave vooraf via
dekerstwandeling@gmail.com.

Fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2020
Tot slot willen wij als bestuur van SKKJ alle donateurs en mensen die ons afgelopen jaar
(weer) hebben ondersteund, hartelijk bedanken voor alle hulp! Uw hulp doet er echt toe!!
Wij hopen daarom ook in 2020 weer op u te mogen rekenen en zelfs ons aantal donateurs en
klanten uit te breiden om zo ons doel, ondersteuning van de bewoners van Karuna, te kunnen
blijven uitvoeren.
Namens het bestuur van SKKJ wens ik u heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 voor u
en uw familie, vrienden en kennissen.
Gerhard Akkerman
(voorzitter SKKJ)

Wilt u geen nieuwsflits van ons meer ontvangen; meld dit dan bij onze secretaris leopold.borsboom@skkj.nl.
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