
De
Verloren
Tuinen van
Rajnagar

Lieve vrienden

Op zaterdag 23 oktober 2021
organiseert de Indian Trust for
Rural Heritage and Development
België het 18de benefietdiner ten
voordele van 'De Verloren Tuinen
van Rajnagar'.

De historische tuinen worden in
stand gehouden door
verschillende Indiase families die
de opbrengst nodig hebben voor
hun levensonderhoud.  Dat is
geen evidente opdracht. De
pandemie en de gevolgen van de
globale klimaatverandering laten  
zich voelen en zorgen voor veel
onzekerheden. Uw steun is
daarom meer dan nodig.

Vorig jaar kozen we
noodgedwongen voor een
afhaalformule. Gelukkig mogen
we dit jaar weer iedereen veilig
aan eigen tafels ontvangen. Het
keukenteam kookt maar al te
graag heerlijke vegetarische
gerechten voor u uit de Indiase
keuken. 

We kijken er alvast erg naar uit u
te mogen ontvangen. Tot dan!

Geert, Frank, Raj, Hilde en Anouk



18de BENEFIETDINER
 

MENU
 

Knapperige lotus en casave chips

  *
Indiase samosas met dadelchutney

 *
Palak paneer, Chana masala, 

Urid dhal, Raita, Jeera rijst
*

Mango shrikhand
 
 

DRANKEN
 

Een alcoholvrij aperitief is
inbegrepen. U kan ter plaatse

dranken bestellen  (cash of
Payconiq) waaronder appel-

mangosap en multivruchtensap van
onze  hoofdsponsor Pajottenlander. 

 
 
 

 
 

PRIJZEN
 

Volwassenen: 35€
Kinderen: 20€

Tel: 016 230 830
E-mail: info@intach.be

naam, adres, e-mail &
telefoonnummer
aantal inschrijvingen
voorkeur van aanvangsuur
(18 uur of 20 uur)

WANNEER
 

Zaterdag 23 oktober 2021
Diner om 18 uur en om 20 uur

WAAR
Geertruihof 
Sint-Geertruiabdij 6
3000 Leuven

INSCHRIJVEN
Voor 20 oktober bij 
Geert Robberechts

Vermeld uw gegevens:

BETALEN
Gelieve op voorhand te betalen: 
IBAN BE18 7350 0837 8865
met vermelding van uw naam. Na
betaling ontvangt u een
bevestiging van uw reservatie.

COVID-19
We houden ons aan alle
geldende richtlijnen van dat
moment en zullen u tijdig
informeren.

TAKE AWAY
Heeft u toch liever een
afhaalmenu? Laat het ons weten
voor 16 oktober.

INFORMATIE
Geert Robberechts
ITRHD België
Vital Decosterstraat 72
3000 Leuven
info@intach.be
www.lostgardens.com
Tel: 016 230 830

STEUN
Kan u niet komen maar wil u
toch het project steunen? Elke
bijdrage is welkom op de
projectrekening:

Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
OGM: 128/3189/00056
Fiscaal attest bij giften vanaf
40€.


