Lieve Mensen:
Namens St. Dalèl, DesertJoy, de Bedoeïenen
en de Kamelen:
Warme Feestdagen
&
Een rijk 2012 !
Denk ook aan de Kamelen: een donatie als
kerstkadootje of als goede start voor 2012!
Nieuws:

Opbrengst Wereld Dierendag: Ieke Nap heeft de opbrengst van
Wereld Dierendag voor de Kamelen naar 1000 euro gebracht!
Ieke, nogmaals: FANTASTISCH!!!

Uitnodiging School: op 27 januari a.s. ben ik als persoon
uitgenodigd om te vertellen over de Woestijn op de
Regenburgschool in Middelburg, op verzoek van de stichting gaat
de school als tegen prestatie een Aktie houden voor Stichting
Dalèl. Samen met Manon Wortel ga ik dit doen, verkleed als
bedoeïenenman-& vrouw, hilarisch wordt het, met o.a. nepkampvuurtje, kamelenkeutels en een kleine quiz voor de kids. Het
is voor een groep kinderen van 7 – 9 jaar 
Noodopvang: Sinds afgelopen augustus heeft de stichting op haar
privé erf twee kleine, jonge kameeltjes opgenomen voor wie geen
plek is. Het gaat om een jong wit meisjeskameel van 11 maanden,
Djiddu’a van Saïde en Aliyèn en om een bruin jongetje van 9
maanden, Zaruh van Awèd.
Even terug naar de Natuur: de Stichting gaat samen met 4
eigenaren van kamelenmoeders & hun kroost enige tijd naar de
Woestijn, zodat deze kamelen weer even terug zijn in hun
natuurlijke leefomgeving, dit omdat de meesten van deze
vrouwtjes en hun jongen sinds afgelopen mei (!) thuis in Dahab
staan. Zaterdag 24 dec a.s. gaan we op pad. Elke eigenaar draagt
zijn steentje bij: Awèd zijn bedoeïenentent, Subaih & Aliyèn gaan
non-stop bij de vrouwtjes en hun jongen bivakkeren, Musa draagt
bij met zijn pick-up (vervoer eten & water enz) en de stichting
zorgt voor het eten voor Subaih & Aliyèn. We hebben een mooie,
brede en lange wadi, Amm Shook, gevonden net buiten Dahab met
veel te grazen voor de vrouwtjes en hun kroost. In totaal zijn
straks 10 vrouwtjeskamelen en hun jongen weer even terug in de
Natuur: 1 zwangere, 6 jongen, waaronder natuurlijk Djiddu’a en
Zaruh en 3 moeders! Ik zelf ga op en neer omdat ik veel te doen
heb thuis in Dahab voor de stichting.
Opbrengst Verkoop traditional Bedouin Handicrafts, koeltassen &
sjaals: van de afgelopen 4 tochten is 140 euro.
Plan Opvang: De aanvankelijke plannen voor het stuk grond in een
wadi zo’n paar kilometer buiten Dahab is momenteel te hoog
gegrepen, zeker gezien de huidige politieke situatie in Egypte maar
zeker ook financieel voor de Stichting nog lang niet te betalen.
Daarom zijn we nu bezig met een stuk braakliggend grond achter
mijn eigen huis om dat voor een goed prijsje te kunnen huren. Dit
stuk grond is ruim 200 m2, de locatie is perfect: dicht bij de
stichting, overzichtelijk en met de kamelenmannen Aliyèn en
Subaih aan weerszijden ervan. Deze twee mannen gaan ook de
kamelen die opgevangen worden verzorgen, zónder salaris!
Andere reden voor dit plan is ook omdat er al 4 kamelen staan te
dringen voor opvang, dus we moeten íets doen.
Politiek goed nieuws: de broer van Musa, Swaillim, is kandidaat
voor de parlementsverkiezingen in de Sinaï a.s. 3 januari 2012. De
vader van Musa is al van oudsher betrokken in de politiek, zijn
functie was bemiddelaar bij conflicten tussen Bedoeïenen en
Egyptenaren, hij heeft jaren geleden al zijn functie overgedragen
aan zijn zoon Swaillim. Mocht Swaillim in de nieuwe regering
(meer) vinger in de pap krijgen, dan kan het zomaar zijn dat het
voor de stichting veel makkelijker wordt om niet alleen een stuk
van een wadi te krijgen, maar een hele wadi….we wachten af.

Overig: Al deze nieuwe plannen en ontwikkelingen komen nog op
de site, evenals het (opzetten van het) adoptieprogramma en het
nieuwe halster-project!
Foto’s Noodopvang Djiddu’a & Zaruh:
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