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Datum Behandeld door  

8 september 2017 Laudy Konings  

Onderwerp  

Persoonlijke uitnodiging jubileum diner Panti Asuhan  

Geachte heer/dame, 

Zoals u in onze nieuwsbrief en op onze website heeft kunnen lezen, bestaat onze Stichting Panti Asuhan 40 jaar, ‘Panca Windu’. 
Het bereiken van dit mooie jubileum is alleen mogelijk geweest dankzij de inspanningen en giften van u en alle andere donateurs. 

Om u te bedanken nodigen wij u uit voor een feestelijk diner op zaterdag 7 oktober a.s. Dit diner wordt u aangeboden door de 
ambassadeur van Indonesie, Zijne Excellentie de heer I Gusti Agung Wesaka Puja. 

U bent op zaterdag 7 oktober vanaf 17.00 uur van harte welkom op de Ambassade van Indonesië aan de Tobias Asserlaan 8, te 
Den Haag. Het programma start om 17.30 met een welkomstwoord van Zijne Excellentie de heer I Gusti Agung Wesaka Puja en 
de heer Roland Kepel, voorzitter van Panti Asuhan. 

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich met maximaal 2 personen aanmelden. Wij raden u aan zo snel mogelijk te 
reageren maar uiterlijk vóór 22 september a.s. aangezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Wij zullen u hierover zo 
spoedig mogelijk informeren. 

Aanmelden kan via secretariaat@panti-asuhan.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u zich ook telefonisch aanmelden via één van 
de volgende bestuursleden: de heer Roland Kepel: 06 5147 8083 of de heer Laudy Konings: 06 1100 3917. 

Belangrijk: het toegangsbeleid van de ambassade vereist dat u zich legitimeert (ID, rijbewijs of paspoort) anders krijgt u geen 
toegang tot de ambassade. 

Wij verwelkomen u graag op zaterdag 7 oktober aanstaande op de Ambassade van Indonesië te Den Haag! 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

De heer Roland Kepel 
Voorzitter Stichting Panti Asuhan 
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