Bekijk de webversie

In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat team La Galigo een dineractie aan het
voorbereiden is. Een warme maaltijd voor wie het nu extra nodig heeft.

Elke donderdag in februari (4, 11, 18 en 25 februari) koken wij een warm vegetarisch
diner voor hen die door de coronacrisis extra hard zijn geraakt. Met jullie steun kunnen
we voor slechts € 10,- een warme maaltijd bereiden en bezorgen aan iemand die het
nodig heeft. U steunt daarmee ook de voortgang van project La Galigo in Indonesië. We
koken op donderdag en het diner wordt door vrijwilligers van 'De Nieuwe Stad'
persoonlijk bezorgd. Helpen jullie mee?
Steeds meer mensen in Nederland hebben door de coronacrisis niet voldoende te eten. Een
steeds groeiend aantal mensen verkeerd door deze situatie in voedselnood. Via deze
inzamelingsactie hoopt stichting La Galigo, elke donderdag in februari, ten minste 25 mensen aan
een warme maaltijd te kunnen helpen. Een diner schenken kan t/m woensdag 24 februari 2021.
De maaltijden worden elke donderdagochtend in februari vers bereid en bezorgd. Het aantal
diners per week is afhankelijk van het aantal giften.
Door de crisis worden sociaaleconomische ongelijkheden in de samenleving nog groter. De
voedselnood is groot bij ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. Voor het uitbreken van de
coronacrisis werkten zij in de schoonmaak, bouw of horeca. Maar er zijn ook veel gezinnen,
alleenstaande ouders en ouderen die het hoofd niet meer boven water houden en zijn
aangewezen op voedselhulp. De actie is bedoeld voor mensen in de regio Amsterdam Zuid-Oost.
Onze partner, de Nieuwe Stad zal de maaltijden bezorgen. Er zijn in totaal 120 mensen in hun
netwerk die het nu meer dan ooit nodig hebben.

Hoe kunt u een diner schenken?
Door het formulier op onze website in te vullen en vervolgens het bedrag over via de betaalknop
onder het formulier kunt u een diner schenken. U ontvangt binnen 36 uur een e-mail ter
bevestiging van de betaling.
Wij hopen uiteraard dat dit een succes wordt zodat wij het maandelijks kunnen herhalen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over project La Galigo? Neem dan gerust contact met ons op
via het contactformulier!
En vergeet ons niet te volgen op social media.
Namens Team La Galigo: Dank je wel!

Deze inzamelingsactie is een samenwerking van Stichting La Galigo, Ivtar en de Nieuwe Stad.
Stichting La Galigo werkt met hun gelijknamige project in Indonesië met cacaoboeren. Een lokaal
team is bezig met de ontwikkeling van het educatiecentrum en een modeltuin met als doel om
cacaoboeren te ondersteunen om de overstap te maken naar agroforestry, een duurzame manier
van verbouwen met meerdere soorten gewassen. Met deze manier van verbouwen wordt
gewerkt naar zelfvoorziening, herstel van het ecosysteem en winst op lange termijn.
Ivtar is een initiatief door Indonesische jongeren die tijdens de maand Ramadan mensen
samenbrengt onder het genot van heerlijk vegetarisch eten, om elkaar te leren kennen, van
elkaars verschillen te leren, en om elkaar te inspireren goede zaken te verrichten voor klimaat en
maatschappij.
De Nieuwe Stad is een Nederlandse kerk in Amsterdam-Zuidoost. Het multifunctionele gebouw
is sinds de coronacrisis overdag opengesteld voor daklozen. De organisatie heeft een groep
vrijwilligers die zich inzet om maaltijden te koken en te bezorgen aan mensen in dit stadsdeel die
het nodig hebben. Het gebouw geeft overdag ook plek voor dakloze jongeren die daar hun eigen
producten maken zoals mondkapjes en andere zelfgemaakte items.

Stichting La Galigo maakt zich sterk voor: het verbeteren van de leefomstandigheden van
cacaoboeren en het herstellen van de natuurlijke balans. We vinden het van essentieel belang
dat beschadigde ecosystemen worden hersteld en klimaatverandering en ontbossing worden
gestopt omdat het ons allemaal aangaat. We zijn dan ook dankbaar dat we ondanks corona, de
mogelijkheid hebben om samen de schouders eronder te zetten en project La Galigo verder te
dragen. Samen met alle vrijwilligers van La Galigo, het team in Indonesië, onze
samenwerkingspartners en last but not least alle donateurs.Hartelijk dank iedereen!

Meer informatie of vragen? Kijk op onze website: https://www.lagaligofoundation.com/ of mail
naar info@lagaligofoundation.com.

Steun Project La Galigo!
U kunt doneren via de doneerknop op https://www.lagaligofoundation.com/support-us.html

Volg ons

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@lagaligofoundation.com toe aan uw adresboek.

