4 oktober Wereld Dierendag … ook
voor de Kamelen!
September 2012, Lieve Mensen,

Er is veel goed nieuws, maar eerst dit: Op 4 oktober is het weer Wereld Dierendag …
Kun je iets missen? Denk dan alsjeblieft aan de Kamelen op Wereld Dierendag en steun dit fantastische,
meest onbekende dier die juist zoveel te bieden heeft aan de mens! Al is het ‘maar’ 2 euro!
Namens de Bedoeïenen & de Kamelen: DANK JE WEL !!
De Kameel als totemdier staat symbool voor:

Het vermogen om de waarde van water als levenskracht te verstaan
Het vermogen om de lasten die wij dragen te transformeren
Het verstaan van de grootte van het universum
Het vermogen om zich aan de wisselende tijden aan te kunnen passen
Adoptie Programma St. Dalèl
Goed nieuws! Sinds de laatste nieuwsbrief in juni draait het Adoptie Programma onverwachts op volle
toeren, nog voordat het op de site stond!
De volgende kleine kameeltjes hebben al adoptie ouders:
Gheleis (jongetje, geb. 2-3-2012), hij is door 2 vrouwen en een klein meisje geadopteerd voor €
35,- per maand, voor hem staat er nog een adoptiebedrag open van € 10,- per maand.
Djiddu’a (meisje, geb. 20-1-2011), zij is geadopteerd door 2 meisjes van 10 en 12 jaar die de
adoptie van € 45,- per maand cadeau hebben gekregen van hun oom en tante!
Zar’aan (jongetje, geb. 12-3-2011), de adoptie van Zar’aan is helemaal rond! Hij is geadopteerd
door 3 afzonderlijke vrouwen voor € 60,- per maand!

Links: Zar’aan Rechts: Gheleis

De volgende gepensioneerde kamelen hebben al adoptanten:
De hengst Asfur: zijn adoptie is helemaal rond! Hij is geadopteerd door 5 afzonderlijke mensen
voor € 75,- per maand, dit zijn de totale kosten voor zijn levensonderhoud per maand!
Mabruka, een wijs vrouwtjeskameel: Mabruka heeft al 3 adoptanten voor € 57,50 per maand.
Daarnaast komt o.a. ook Saïde, een zwanger vrouwtjeskameel in de bloei van haar leven, in aanmerking
voor adoptie, zij heeft al een adoptant voor € 20,- per maand.

Dus, lieve mensen, 6 kamelen & kameeltjes hebben ineens al adoptie ouders en adoptanten!! Waarvan
voor 2 kamelen, Asfur & Zar’aan, de adoptie zelfs al helemaal rond is!
Alle zes de kamelen & kameeltjes, hun eigenaren en de stichting zijn alle adoptanten en adoptie ouders
ontzettend dankbaar !!!! 
Voor het volledige Adoptie Programma: missie, waarom & situatie, kosten basislevensonderhoud,
voorwaarden & het minimum adoptiebedrag, wat je ervoor terugkrijgt alsmede voor een compleet
overzicht van alle Kamelen die voor adoptie in aanmerking komen, kun je kijken op de site:
http://www.stichtingdalel.org/projecten/adopteer_een_kameel
Of stuur een mail en ik stuur je de folder over het Adoptie Programma toe!
Een dossier voor elke kameel/kameeltje
Elke kameel en elk kameeltje die voor adoptie in aanmerking komt heeft zijn of haar eigen bijzondere en
specifieke verhaal.
Daarom zal er in de komende weken het dossier van elke adoptiekameel & kameeltje op de site te zien
zijn, zodat mensen kunnen kiezen welk verhaal van welke kameel/tje hen het meest aanspreekt en raakt.
Maar … ben je nu al geïnteresseerd, stuur dan een mail!
Opbrengst Happinez Festival voor De Kamelen
DesertJoy en Stichting Dalèl genieten nog na van het 1e Happinez Festival van 15 & 16 september j.l.! Met
fervente DesertJoy gangers hebben we er een warme, intieme Woestijn- & Oosterse Bazaarkraam van
gemaakt. Het Bedouin Handicraft is goed verkocht op het festival, de opbrengst voor de Kamelen daarvan
is € 250, - !
Naast leuke nieuwe contacten, goed weer, een goede sfeer, 2500 bezoekers per festivaldag waren er ook
geïnteresseerden in de reizen van DesertJoy, er is al een eerste boeking n.a.v. het Festival! De toekomst zal
uitwijzen of er nog meer boekingen voor de woestijnreizen zullen komen.
De stichting wil op deze plaats ook Maria, Heidi, Manon, Marina en Bart bedanken voor hun hulp, enthousiasme,
betrokkenheid, inzet en steun op het Festival!

Opbrengst Oproep: Help de Kamelen de zomer door!

Deze zomer heeft de stichting voor € 475,- aan extra donaties mogen ontvangen !!! Jacqueline, Clem,
Machteld, Ron S, Lilian, Veronica, Carolien, Gertha, Nico & Mária …. Ontzettend bedankt!!!! Mede dankzij
jullie konden deze zomer 6 kamelen normaal te eten krijgen in plaats van bedrukt karton en afval van
restaurants waarin vaak ook folie, plastic e.d. in zit!! Daardoor viel er ook nog eens een last van de
schouders van hun eigenaren af, nu hoefden ze zich alleen nog druk te maken voor het levensonderhoud
van hun gezinnen! Namens weduwe Rashda, Subaih, Aliyèn, Musa en Khaled: ontzettend bedankt !!!

Opbrengst feesten en kunstverkoop
Dit geldt ook voor Nicolette en Anne-Marie! Nicolette heeft op haar verjaardag € 400,- ingezameld voor de
Kamelen omdat zij geen cadeaus voor haarzelf wilde en Anne-Marie heeft € 350,- ingezameld op haar
feest!
En kunstenaar Kees Plomp heeft nog eens voor € 75,- verkocht van zijn schilderijen voor de Kamelen.
Nicolette, Anne-Marie & Kees: ontzettend bedankt !! Ook dankzij jullie heeft de stichting de
voerondersteuning voor de afgelopen zomer uit kunnen zetten!!
Al met al n.a.v. de oproep, feesten, kunstverkoop en het festival een totale extra zomeropbrengst van:
€ 1550,- !! Waarvoor wij ontzettend Dankbaar zijn!
Boekje ‘Geologie in de Sinaï ‘
Naar aanleiding van de Geologiereis afgelopen april hebben Manon, één van de deelneemsters op deze reis en Igor,
de mijningenieur/geoloog het boekje “ Geologie in de Sinaï” gemaakt en in eigen beheer uitgegeven.
Het boekje kost € 15,95 en is voor iedereen die belangstelling heeft te bestellen op :

http://www.shopmybook.com/Igor-Wortel%2C-Manon-Wortel/Geologie-in-de-Sina%C3%AF
€ 2,40 van elk verkocht boekje gaat naar Stichting Dalèl. Er zijn al 26 boekjes verkocht, wat een opbrengst van
€ 62,40 voor de Kamelen is! Er is weinig te vinden over de Geologie van de Sinaï, daarom Igor & Manon: bedankt
voor jullie werk, inzet, enthousiasme en voor dit boeiende boekje !
Website Stichting Dalèl

De website is bijgewerkt. Behalve het Adoptie Programma vind je ook het volgende op de website van de
stichting:
Opvang I & II staan op de site bij Projecten - Kamelenopvang
Nieuwsblog
Halsterproject is bijgewerkt
Jaarverslag 2011 bij Plannen & Cijfers
De komende tijd zal ook de Voerondersteuning 2012 op de website te zien zijn, en natuurlijk ook de
dossiers van elke kameel en kameeltje met zijn/haar eigen en bijzondere verhaal!
DesertJoy aangesloten bij garantiefonds GGTO
Vanaf 7-9-2012 is DesertJoy aangesloten bij het garantiefonds GGTO. Reisorganisaties hebben in
Nederland een wettelijke verplichting om een garantie te bieden aan hun reizigers. Hiervoor bestond en
bestaat er altijd al de welbekende SGR, echter de SGR is voor kleinschalige reisorganisaties te duur.
Daarom hebben de kleintjes de handen ineengeslagen en is er nu ook een garantiefonds voor de
kleinschaligen, zodat de kleintjes nu ook aan deze wettelijke bepaling kunnen
voldoen!

DesertJoy op de Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen
Op 5 & 6 januari 2013 staat DesertJoy op de Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen.
Dit is een nieuwe vakantiebeurs die met name voor de kleinschalige reisorganisaties georganiseerd wordt
omdat juist de kleintjes iets bijzonders te bieden hebben.
In 2013 wordt deze beurs voor de tweede keer gehouden.
De locatie is in de Beurs van Berlage in Amsterdam: www.vakantiebeursamsterdam.nl

Misschien zien we elkaar op de beurs!
Oktober 2012: Terug naar de Natuur & Opruim actie in de Woestijn
Op 2 oktober vertrek ik weer naar Dahab. Omdat er voor de reis van 9-16 oktober ‘12 geen deelnemers zijn
heeft de stichting het volgende bedacht: de bedoeïenen en ik vertrekken met alle vrouwtjeskamelen en
hun jongen & de hengsten naar de Woestijn om het aangename met het nuttige te combineren:
De kamelen zijn na 3 maanden gestald in Dahab te zijn geweest inmiddels wel toe aan beweging en aan
hun natuurlijke leefomgeving, de Woestijn. De mannen hebben de hele zomer geen dubbeltje verdiend
omdat er nog minder toerisme was en is dan in 2011, dus zij vervelen zich stierlijk en ik ben na alle werk in
Nederland wel toe aan wat rust en wat is beter dan mijzelf op te laden in de Woestijn in het gezelschap van
de Kamelen. De Kamelen zijn er zo uit en wij ook! Om het aangename met het nuttige te combineren
willen we tegelijkertijd ook de Woestijn opruimen en ontdoen van afval !
Lieve Mensen, al met al is het een bijzonder vruchtbare en productieve zomer geweest.

Namens de bedoeïenen, hun kamelen en de stichting:
GROTE DANK VOOR JULLIE HULP !!!
ZONDER JULLIE KUNNEN WE DIT WERK NIET DOEN, EN ZIJN DE KAMELEN ER VEEL SLECHTER AAN TOE !!

Liefs, Joyce & de Kamelen !
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