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Kære medlemmer

Bestyrelsen her i Danmark, alle i Mahila Haat og landsbyboerne i 
Kumaon ønsker jer alle Godt Nytår og siger tak for jeres støtte i 
2017.
Der har i årets løb været gang i arbejdet med at sikre området for 
bjergskred og den skade, som det forvolder på dels bygningerne i 
landsbyerne dels landbrugsjorden.
Det sidste år har monsunen været moderat, men paradoksalt nok 
bliver manglen på vand, især drikkevand et større og større 
problem. Det hænger sammen med, at jordbunden under 
fyrretræerne ikke optager vandet, når det regner, men bare skyller 
ned i floden. De naturlige bjergkilder er tørret ud. Som en af 
landsbykvinderne sagde, da jeg forærede hende et lille stykke 
sæbe, ”Det ville være dejligt, hvis du også kunne sørge for lidt 
vand”.
Plantning af løvtræer i stedet for fyrretræerne, og bygningen af 
vandreservoirs vil med tiden give vand til kvinden og hendes naboer
i landsbyerne.

Finansieringen af projektet sker stadig væk af de midler, som tjenes
ved salg af juletræer i december og af medlemmernes kontingent 
og bidrag.

Juletræssalget blev i år flyttet til ”Den Gamle Købmandsgård”, 
hvor der var lavet et hyggeligt julenissemiljø. Rigtig mange af vore 
medlemmer og kunder fra tidligere år fandt os her. Vi håber, at det 



fremover bliver en tradition at købe juletræer hos os, til fordel for 
landsbyerne i Himalaya.

Vores forsøg med et musik/dans og øl arrangement på bryghuset 
blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det skyldes 
nok, at tidspunktet, som var lige inden vi alle startede juleræset, var
forkert valgt. De tilmeldte var dog meget skuffede, så måske prøver 
vi en anden gang med noget lignende. Vi håber på, at flere 
medlemmerne så vil være med til en hyggelig aften.

Her i foråret besøger fire bestyrelsesmedlemmer projektet. Vi vil 
foruden at have fokus på træ-plantningen også forsøge os med en 
dialog med kvinderne om en mere rationel måde at dyrke jorden på.
Der vil efterfølgende blive sendt en rapport om besøget og dialogen
med kvinderne til alle medlemmer.

Projekt rejse i foråret 2018

Der planlægges en projektrejse i sidste halvdel af marts. Turen vil 
vare ca. 16 dage, og vi vil foruden projektet i bjergene besøge et 
projekt med børn og deres familier i slumkvarteret i Delhi. 
I Delhi skal vi desuden se historiske bygninger, og opleve storbyens
mylder, i Agra et af verdens syv vidundere Taj Mahal og ved 
Ganges floden et fantastisk sceneri i forbindelse med aftenbønnen.
Prisen for turen bliver mellem 10.000,- og 12.000,-  Der er plads til 
10 -12 medlemmer.
Interesserede kan få nærmere information på, tlf. 22115242
Hurtig tilmelding!

Med venlig hilsen 
bestyrelsen

Tak for jeres støtte i 2017, det er meget vigtigt for projektets mulighed for at 
søge støtte i fonde, at vi er mindst 50 medlemmer.

 Støt projektet fremover ved at forny jeres medlemskab med 100,- kr.
Kontingentet kan indbetales på konto nr. 7176-1339804   

(Husk at angive dit navn på indbetalingen)
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