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Beste Donateurs, Adoptie-ouders, Adoptanten, Deelnemers van DesertJoy, Familie, Vrienden,
Geїnteresseerden & Belangstellenden,
Graag willen wij - alle Kamelen, hun eigenaren de Bedoeїenen en ikzelf - iedereen langs deze
weg ontzettend fijne Feestdagen en een licht, inspirerend en bruisend 2013 toe wensen!
Kerstcadeautje ? Geef de Kamelen een goede start in 2013!

Daarnaast willen wij alle Donateurs, Adoptie-ouders en Adoptanten uit de grond van ons
Hart danken voor al jullie gulle donaties, jullie adopties en voor alle hulp en initiatieven in
2012 !
Opbrengst Wereld Dierendag 2012
De opbrengst van Wereld Dierendag 2012 is maar liefst € 925, - !
Na een zomer waarin Dahab wel een spookstadje leek, heeft deze opbrengst weer een nieuwe
impuls gebracht aan de Kamelen en hun eigenaren! Francy, Helen, Yvonne, Carry, Manon, Ron
W, Ine, Djoke, Mária, Els, Mo, Hermine (!) en Noor…..ontzetttend bedankt, FANTASTISCH
Kanjers!!!! Namens alle Kamelen, een donzige dankbare knuffel 
November & Feesten
Ook in November mocht de stichting onverwachts € 455,- aan gulle donaties mogen ontvangen:
Sia, Machteld en Adri … ontzettend bedankt!! Ook aan jullie dankbare Kamelenknuffels!

Igor Wortel willen wij langs deze weg ook ontzettend bedanken, dankzij zijn 40ste verjaardag
heeft hij € 310,- weten op te halen voor de Kamelen omdat hij voor zichzelf geen cadeaus
wilde: Igor…FANTASTISCH!!!
Totale opbrengst okt t/m dec 2012
Dit brengt de totale opbrengst aan Dierendag donaties en onverwachte donaties op € 1379, naast alle trouwe maandelijkse donateurs en de adopties!
Adoptie Programma
Het Adoptie Programma groeit gestadig:
De adoptie van de jongste, Gheleis, is nu voorlopig helemaal rond.
Zwangere Saїde is nu voor € 40,- per maand geadopteerd, zij heeft er na de laatste nieuwsbrief
2 adoptanten bijgekregen.
Ook Shailѐn, een bijna-gepensioneerde hengst, heeft nu al 2 adoptanten.
En ook Djiddu’a en Zar’aan hebben er een adoptie ouder bijgekregen.
Een volledig overzicht van de stand van zaken vind je op de site:
www.stichtingdalel.org/projecten/adopteer_een_kameel
De stichting heeft nog niet alle dossiers/levensverhalen van alle Adoptie-Kamelen klaar, a.s.
zomer gaat dat zeker komen. De dossiers komen dan ook als pdf op de site.
Halsterproject
Het Halsterproject loopt als een tierelier: de stichting heeft meer vrouwen benaderd, met name
vrouwen in dorpjes in de Woestijn en heeft nu ineens 25 authentieke geitenwollen halsters ! En
dat in deze tijd van het jaar, waarin de geiten juist wintervacht opbouwen!
De stichting koopt de halsters in voor 70 Egyptische pond per stuk, afhankelijk van de koers op
dat moment is dat rond de € 9.50 per stuk. Kameleneigenaren kunnen de halsters van de
stichting kopen voor een symbolisch bedrag van 20 Egyptische ponden, dat is ongeveer € 2,70
per stuk en dat loopt als een trein. Een Win-Win situatie: de vrouwen genereren inkomsten
voor henzelf, de authentieke halsters krijgen hun status terug en de Kamelen dragen
comfortabele halsters i.p.v. snijdende touwtjes !
Uitbreiding Opvang I
Opvang I is aan het uitbreiden. In de volgende nieuwsbrief meer hierover compleet met foto’s
er van.
Uitzonderlijk weer in de Sinaї Woestijn
Vanaf eind September tot nu heeft het verschillende keren flink geregend … ook en juist in de
Woestijn … wat a.s. voorjaar een bloeiende Woestijn gaat geven ! Op verschillende plekken in

de Woestijn zijn de jonge spruitjes al aan het ontkiemen … ook zijn er op verschillende plekken
heuse meertjes ontstaan en zijn de natuurlijke granieten waterbassins gevuld met heerlijk fris
drinkbaar regenwater … Wij kijken nu al naar uit naar a.s. voorjaar! 

Een heus meertje waar eerst alleen maar zand was

Alles veilig en rustig in de Sinaї
Het is nog steeds rustig en veilig in de Sinaї, ondanks de berichtgeving van de Nederlandse
overheid.
In Caїro zijn er weer demonstraties, dit keer tegen de hervormingen van de nieuwe president,
de helft is voor hem en de helft is tegen hem. Het is voor ons in de Sinaї net als voor de mensen
in Nederland: het nieuws volgen op de TV.
Door de negative berichtgeving over de Sinaї EN door de demonstraties in Caїro is het toerisme,
wat net weer op gang kwam, natuurlijk gelijk weer ingestort in de Sinaї.
Voor wat betreft de Sinaї is dit onterecht. Dus mensen, geef het door als er iemand in je
omgeving plannen heeft voor een zon-zee-strand vakantie of voor een Woestijnreis: er is niks
aan de hand in de Sinaї !
Op de site van DesertJoy staat een uitgebreide en een meer genuanceerdere berichtgeving.
Aan alle Adoptie-ouders & Adoptanten
Alle adoptie-ouders & adoptanten worden vanaf a.s. voorjaar (vanaf eind mei) weer verder
geїnformeerd en op de hoogte gehouden over het wel en wee van hun adoptie-kameel(tje) incl
(nieuwe) foto’s.

SpiritJourney 12-12-12 t/m 21-12-12
De SpiritJourney is nog maar nauwelijks achter de rug … het was een MAGISCHE reis tijdens de
MAGISCHE dagen van 12-12-12 tot en met 21-12-12. Met grote dankbaarheid aan: De Woestijn
Moeder Aarde, Vader Hemel, aan de bijzondere vrouwen die deelnamen waardoor wij een
bijzondere groep vrouwen werden en …. Last but not least aan … Maria Molijn zonder wie dit
niet mogelijk was geweest … Mother of All tijdens deze bijzondere SpiritJourney!
Tot slot … standnummer 114
Iedereen is van harte welkom op de Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen op 5 & 6 januari
2013 in de Beurs van Berlage in Amsterdam! DesertJoy heeft standnummer 114 in de
Effectenbeurszaal. Op zaterdag 5 januari van 14.30 – 15.00 uur gaat DesertJoy een half uur
spreken en een presentatie houden (bibber, bibber) in de Blauwe Zaal.
Wie weet zien we elkaar op de beurs!
De Kameel, een wonder van efficiёntie …
Hij rust op een eeltplaat , net achter zijn borst … heb Hart voor Jezelf: zorg in deze roerige
tijden voor een goede rustplek voor Jezelf!

Liefs, Joyce 
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