
Een nieuw huis in 2018

2018 wordt een historisch jaar voor Dar ul Sukun. Nog even en het nieuwe hoofdgebouw is klaar. Op de plek aan de 
Kashmir Road in Karachi waar het oude vertrouwde karakteristieke ‘roze’ gebouw stond wordt hard gewerkt aan de 
voltooiing van een prachtige, moderne nieuwbouw. Een droom van de gehele staf en bewoners van Dar ul Sukun wordt 
werkelijkheid. Het gebouw waar Truus Lemmens haar werk in Karachi begon was verouderd. Het vertoonde vele gebreken 
en sloot niet meer aan bij de eisen van de moderne tijd. Nadat we uit de opbrengst van de actie in het kader van het 100 
jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) in 1998 op het terrein naast het oude hoofdgebouw 
een nieuwbouw realiseerde is de vervanging van het ‘roze’ gebouw de tweede grote vernieuwing aan de Kashmir Road. 
Dit keer realiseerde de staf van Dar ul Sukun in Karachi onder leiding van manager Morris Kurshid de financiering van  
de nieuwbouw. De lokale overheid en de vele sponsoren, met name vanuit Pakistan zelf, droegen bij. Het toont aan dat 
Dar ul Sukun een steeds vastere plek inneemt in Karachi. 

De Stichting Thuisfront Zuster Lemmens draagt bij door de volledige, moderne en adequate fysiotherapie afdeling te 
financieren. Die afdeling zal gaan heten: de ‘Gertrude Lemmens Fysio Rooms’. Een blijvende herinnering aan de in  
2000 overleden oprichtster van Dar ul Sukun.

Uw donaties dragen dus ook in deze nieuwbouw bij aan de zorg voor 
de gehandicapte kinderen en hulpbehoevende medemens in Karachi.

Maar er gebeurt veel mee met uw geld. Kijk daarvoor op onze websites. 
www.darulsukun.nl (Nederland) en www.darulsukun.com (Pakistan) 
en ons Jaarverslag. 

Veel dank voor uw bijdrage dit jaar en voorgaande jaren. En wij hopen 
dat u de kinderen in Karachi ook in de toekomst blijft steunen.
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2018 wordt met de opening van de nieuwbouw prachtig voor alle 
bewoners en medewerkers in Karachi.

Wij wensen u allen mooie Kerstdagen en een prachtig 2018.

Er gebeurt veel in Dar ul Sukun
Steeds meer evenementen, acties en congressen worden er aan de Kashmir 
Road geörganiseerd. De kwaliteit van de zorg neemt spectaculair toe. Neem 
daartoe een kijkje op onze websites.
De bijdrage van de Stichting Thuisfront Zuster Lemmens in het totale budget van 
Dar ul Sukun richt zich de laatste jaren in samenwerking met de staf in Karachi 
op de kwaliteitsverbetering van de zorg.
Uw steun is onontbeerlijk daarin.
De laatste jaren zijn de donaties mede vanwege de langdurige crisis teruggelopen. 
We moeten verloren terrein weer terug winnen. Dat kan dankzij uw giften en het 
krijgen van nieuwe donateurs. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!! 

Onze bankrekeningen zijn: 
NL26 RABO 0147655412 en NL79 INGB 0003595940

Geef uw naam en adres door om donateur te worden:
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens
Postbus 3109
5003 DC Tiburg
e.mail: info@darulsukun.nl 

Met dank aan HuigHaverlag Printing in Wormerveer voor dit drukwerk.


