
Iedereen is flink geschrokken van de aardbeving in Nepal, zo ook wij als organisatie van de 
Gaaf Groen Beurs, mede omdat onze deelnemer Stichting Ketaaketighar in de buurt van het 
epicentrum van de aardbeving een kindertehuis bestuurt. 
 
De stichting bestaat sinds 2002 en het kindertehuis Ketaaketighar is begin 2004 in gebruik 
genomen. Het huis is gebouwd met geld van sponsors en donateurs. Nu staat er een prachtig 
gebouw voor kansloze kinderen uit Sauraha en omgeving. Sauraha ligt op 150 kilometer ten 
zuidwesten van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Dit land behoort tot één van de armste 
landen van de wereld en is nu getroffen door een enorme ramp. Op dit moment is bekend dat 
er 4000 doden en 8 miljoen slachtoffers zijn. Dat zijn gegevens over de regio rond 
Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Gegevens voor andere steden zijn nog niet beschikbaar 
omdat de steden niet bereikbaar zijn. Het kindertehuis Ketaaketighar had nauwelijks schade 
door de aardbeving en is een veilige plek als er nabevingen zijn. Het kindertehuis heeft nu 
ruimte en financiële middelen voor 20 kinderen. Met een beetje hulp van ons allemaal kunnen 
daar veel meer kinderen opgevangen worden en een goede opleiding krijgen. Samen met 
jullie kunnen wij heel wat bereiken. 
 
Op zondag 3 mei vindt de Gaaf Groen Beurs plaats in de Hortus Alkmaar. Naast een 
inhoudelijk programma met lezingen, workshops en (kinder)activiteiten zullen er c.a. 80 
standhouders zijn je alles kunnen vertellen over ecologisch tuinieren, biologische voeding, 
natuurlijke cosmetica, kleding, speelgoed en een duurzaam leven. Stichting Ketaaketighar is 
één van die standhouders. Gaaf Groen stelt een extra kraam beschikbaar waar producten die 
standhouders en bezoekers doneren verkocht kunnen worden. De kraam komt naast de kraam 
van het kindertehuis te staan en zal bemand worden door twee bestuursleden van de stichting 
en iemand uit Nepal die ook eventuele vragen van bezoekers kunnen beantwoorden. Verder 
doneren wij de helft van het entreegeld aan het kindertehuis. Entreekaartjes kunnen online via 
de website of deze dag bij de kassa gekocht worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
kinderkleding, dekens en andere nuttige goederen te geven. Dit kan op zondag aanstaande bij 
de Hortus Alkmaar. Een aantal vliegmaatschappijen hebben toegezegd om goederen gratis te 
transporteren. Stichting Ketaaketighar zorgt ervoor dat de goederen op de juiste plek komen 
zodat zo veel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. 
 
Voor verdere informatie kun je ons bellen of mailen. 
Via Facebook houden wij jullie ook op de hoogte. 
 
Met goede groene groetjes, 
Bea en Lisa 
 
--- 
Gaaf Groen 


