STICHTING RUDOLF BONNET

April 2014.

Beste Vrienden van de Rudolf Bonnet Stichting,
Wij hopen dat u het allen goed gaat en dat u van dit vroege voorjaar geniet.
In onze nieuwsbrief van 2013 stelden wij voor een gezellige Selamatan te houden eind vorig
jaar. Allerlei omstandigheden, waaronder een zware operatie die onze geweldige secretaris
Rick onderging, hebben ertoe bijgedragen dat wij de Selamatan een aantal keer hebben
moeten uitstellen. (Rick is gelukkig goed herstellende).
Nu hebben we echter een datum !
SELAMATAN RUDOLF BONNET STICHTING
Zaterdag 6 september 2014
15:00 – 19:00 uur
Restaurant Warung Adinda
Langestraat 85, 1211GW Hilversum
Rond 18:00 uur verzorgt Warung Adinda een uitgebreide rijsttafel.
Rijsttafel Buffet plus 2 drankjes € 23,- p.p.
We hebben mooie en interessante verhalen voor u in petto over de Stichting’s grote ‘Active
Conservation Project Museum Puri Lukisan’ van de afgelopen jaren en het zal interessant
zijn uw input te horen over het seminar dat wij aan het plannen zijn over de toekomst van het
museum.
U kunt zich als volgt opgeven voor de Selamatan, onder vermelding van het aantal personen
en of u aan de rijsttafel wilt deelnemen:
1. Per e-mail aan: stichtingrudolfbonnet@hotmail.com indien u geen gebruik maakt van het
dineraanbod.
2. Door het bedrag voor het diner over te maken op het banknummer onderaan deze brief
onder vermelding van ‘Selamatan’ en het aantal personen in uw partij.
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De Stichting hoopt dat nieuwe ‘vrienden’ komen kennismaken met onze werkzaamheden.
Indien u mensen kent die zich met bijv. museologie of Zuidoost Aziatische kunst bezig
houden of gewoon van Bali houden schroomt u dan niet die uit te nodigen voor de
Selamatan en hun adres door te geven aan secretaris Rick de Graaf, zodat hij hen een
uitnodiging kan sturen.
Wij willen graag met al onze vrienden in contact blijven, maar streven er ook naar om zo veel
mogelijk te besparen op papier en postzegels. Daarom vragen wij u om ons te laten weten of
u de voorkeur geeft aan een nieuwsbrief op papier of dat u deze liever per e-mail ontvangt.
Uiteraard blijft een papieren versie beschikbaar.
Wij zien er bijzonder naar uit om u weer te mogen verwelkomen in september.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur : Pienke Kal, Rick de Graaf, Erica Kubic en Pauline Kruseman
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