Boek een virtueel programma
bij Pure Nepal
Al meer dan 20 jaar begeleidt en organiseert Shiva reizen en trekkings. Sinds
2008 doet hij dit samen met Ilse. Met veel bezieling zorgen zij ervoor dat
mensen kunnen genieten van het authentieke dat Nepal te bieden heeft.
Niet voor niets hebben zij hun reisbureau Pure Nepal genoemd. Het
persoonlijke contact dat zij met hun gasten hebben maakt dat een reis in dit
prachtige land een onvergetelijke ervaring is voor de vele reizigers die zij
hebben begeleid.
Sinds maart 2020 heeft Nepal te maken met een
strenge lock-down waardoor alle inkomsten van hun
bedrijf volledig zijn weggevallen. Shiva en Ilse vullen
hun dagen met eindeloze vrijwillige inzet voor hun
stichting Diyo Nepal. Ze proberen te helpen waar ze
kunnen en hebben inmiddels honderden gezinnen
van voedselpakketten en duizenden mensen van
een dagelijkse warme maaltijd voorzien.
Nu zij zelf geen inkomen hebben wordt ook hun eigen situatie zorgelijk. Na
ruim 12 jaar heel hard werken staat de toekomst van hun reisbureau en
guesthouse op het spel.
Om hulp vragen is lastig, zeker als je altijd aan de ‘gevende kant’ staat. Maar
toch willen we u vragen om een bijdrage zodat het inspirerende werk van Shiva
en Ilse kan blijven voortbestaan.
Ilse: “We willen graag iets teruggeven aan onze gasten en hebben nagedacht
over wat wij, ook over grote afstand, kunnen bieden. Wat we van veel mensen
terugkrijgen is dat ze geraakt zijn door de mentaliteit
van de Nepalezen. Als we met onze gasten praten is
dát ook altijd wat we hen willen laten ervaren. Nu
hopen we dat te kunnen doen door een verhaal te
schenken waarin we die onderliggende wijsheid van
de Nepalese cultuur over kunnen brengen”
Geniet u mee? Wij danken u heel hartelijk, Namasté!

Ons speciale reisprogramma ‘op maat’
Hoe werkt het?
Een fysiek verblijf is niet mogelijk, maar met uw donatie helpt u Shiva en Ilse vooruit.
Voor een startbedrag van €29.50 boekt u een virtueel programma bij Pure Nepal Trekking
& Expedition. Hiervoor in de plaats ontvangt u het bestand van één van de door u gekozen
boekjes.
Stuur een mailtje naar post@purenepal.com met de voorkeur voor het ‘reisprogramma’.
Alle giften zijn welkom op onderstaand rekeningnummer.

‘Stadswandeling door het oude Kathmandu’
Ontvang een boekje: ‘Hindoeïsme en de Schepping, verdieping en
achtergronden’ Een boekje dat Ilse speciaal geschreven heeft
naar aanleiding van de stadswandelingen die ze graag met gasten
maakt. Tijdens deze wandelingen vertelt ze over de
achtergronden van het Hindoeïsme in begrijpelijke taal en
duidelijke beelden.

‘Een nachtje in het nieuwe guesthouse’
Het nieuwe guesthouse van Ilse en Shiva staat op een prachtige
plek in Kathmandu, aan de rand van de beboste heuvels, met
uitzicht op de stad. Vele verhalen worden hier verteld. Onder
andere dit mooie verhaal: ‘Het Haasje in de maan’. Ontvang dit
Tibetaanse volksverhaal, verwoord en geïllustreerd door Ilse.

‘Homestay in Dhading’
Op het platteland heeft de tijd stilgestaan. Eeuwenoude
gebruiken en wijsheden zijn hier nog realiteit van de dag. Bij de
kookvuren worden verhalen overgedragen van generatie op
generatie. In zijn geboortedorp in Dhading heeft Shiva het
bijzondere verhaal ‘De Waterput’ gehoord. Hij deelt het graag
met jullie (vertaald in het Nederlands).
Rekeningnummer: I.H. Bennink, NL82RABO0376201924
o.v.v. ‘bijdrage Pure Nepal’
Natuurlijk hopen we jullie weer in levende lijve te verwelkomen hier in Kathmandu.
Als tegemoetkoming en extra dank ontvangt u naast een verhaal ook een voucher voor
een cultureel etentje in Kathmandu. Een bijzonder avondje uit!
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