
Acties & Activiteiten 2011. 

Stond het jaar 2010 in het teken van het 2e lustrum van onze eigen stichting, in oktober 2011 was het 
zilveren jubileum van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy het hoogtepunt. Wij waren daar uiteraard 
bij aanwezig. 

                     
Maar we begonnen het jaar 2011 met een klein verlaat feestje voor ons eigen bestuur. We bezochten 
het Schateiland in Zeumeren, want ook de kinderen waren er bij aanwezig. Na 10 jaar werken voor 
S”HB”N mocht dat wel eens een keertje. Iedereen heeft genoten en we kunnen er weer tegenaan! 
 
De jaarlijkse kerkendag was op 16 januari in de Ontmoetingskerk te Enkhuizen. Zoals gebruikelijk 
mochten wij met de stand onze Nepalese waar aanbieden. De opbrengst was € 241,50. Niet gek als 
opmaat voor 2011. 
 
Op 18 januari mochten we onze vakantiefilm laten zien aan de bewoners van Herfstzon, het 
verzorginghuis waar ik als beheerder werkzaam ben. Er was redelijk veel belangstelling. Na afloop nog 
wat spulletjes verkocht voor een bedrag van € 203,75. Alle beetje helpen nietwaar….. 
 
Stef Poel werd op 7 februari 74 jaar en daarvoor wilde hij geen cadeautjes. Hij vroeg zijn gasten om 
een bijdrage voor onze stichting. De opbrengst van deze actie: € 610,-. Mooi hè. 
 
Tijdens de open dagen op 2-3-4 en 5 maart bij Dirk de Wit mode te Bovenkarspel, mochten ook wij 
onze activiteiten promoten en wat Nepalese spullen te koop aanbieden, m.n. het zilver vond hier 
aftrek. De opbrengst: € 453,- plus een mooie promotiegelegenheid.  
 
Op 20 maart was de voorbereidende “Voetprints voor Nepal’’ vergadering te Noordwijk. Altijd 
gezellig en de wandeling weer uitproberen. Het was prachtig weer, en na gedane arbeid…. 
 
‘’Schaatsen voor een sportveldje in Nepal’’ stond er in de krant in Alkmaar. En ook stond er; 
‘’Alkmaar doet eens gek voor het goede doel ‘’. 
Het was een van de laatste acties van Irene van Vuuren aan het eind van haar afstudeerproject voor 
fysiotherapeut in Nepal.  



Zij is met vlag en wimpel geslaagd in haar opzet, zowel voor haar studie alsook voor het geld dat zij 
bijeen liet schaatsen voor een sportveldje bij de SGCP. De opbrengst?  Eerst een bedrag van € 2500,- 
en later nog eens € 1500,-. Meer dan genoeg voor een kompleet ingericht sportveld met een toplaag 
van zacht rubberen tegels, ingevoerd vanuit China. Allemaal zelf geregeld. Chapeau! 
 
De 1e bestuursvergadering van dit jaar op 2 april te Enkhuizen met als allerbelangrijkste onderwerp 
het ‘’beleidsplan’’. Sven de Waijer heeft een opzet gemaakt en het was eigenlijk meteen goed. We 
konden toen al lekker in de tuin zitten om een broodje haring te eten. 
 
Standing frames. Samen met Linda en Ger van Maha Mata zijn we in april naar Nijmegen getogen. 
Linda was in Nepal geweest en zij had gehoord en gezien dat er dringend behoefte was aan sta-
frames voor kinderen die anders de hele dag moeten liggen. Linda heeft, doortastend als zij is, direct 
na thuiskomst de St. Maartenskliniek benaderd en die hadden wel iets voor ons. 
Welgeteld 10 prachtige frames konden wij in twee auto’s inpakken en meenemen. Het spul in twee 
grote dozen op het vliegtuig naar Nepal verzonden. De 40 MM betaalt een deel van de vrachtkosten 
en ook Maha Mata doet een flinke duit in het zakje. Een prachtige actie waar de kinderen in Nepal 
heel blij mee zijn. 
 
Op 10 april de 2e ‘Voetprints voor Nepal’ vergadering te Noordwijk. Voorraden bekijken en nieuwe 
bestellen, plus de andere 12,5 km ronde lopen. Alweer prachtig weer. De route staat weer op papier, 
met de tussen afstanden er ook op. 
En op 29 mei was het dan weer zover. De 2e ‘’Voetprints voor Nepal’’ wandeldag. Een 
samenwerkingsproject van Maha Mata, Veldwerk en S”HB’’N. De stupa weer opgebouwd en de stands 
weer aan gekleed. Een spontaan aanmoedigingslied van Bart & Marieke en ook tante Lenie was er bij 
als één van de sponsors. Onderweg was er ‘’dal bhat’’ voor de wandelaars, gemaakt door Fred & Irena 
van Stichting Veldwerk. Dit keer liepen er heel veel vrienden en familie mee, naast de andere 
betrokkenen.  

 
Aan het einde was er weer een lied door Bart & Marieke, het blarenlied! Geweldig.  
De wandelaars hebben voor onze stichting het mooie bedrag van ruim € 6.000,- bij elkaar gewandeld, 
inclusief de familiereünieopbrengst van € 240,-. Daarvoor ‘’petje af’’ en zeer bedankt. Het geld gaat 
naar het watervoorziening project in Dhapakhel.  
 



Enkhuizer Lappendag op 20 juni. Weer gezellig samen naast elkaar met Blue Sheep van Thea & Raju. 
Mooi weer, wat wil je nog meer…opbrengst € 385,- en dat is toch weer mooi meegenomen. 
 
Wederom bestuursvergadering, maar nu in Tilburg op 10 juli. Ook dat was weer een nuttige 
bijeenkomst. Alle neuzen weer een kant op. 

 
 
Tijdens de ‘’open kerk’’ weken in de maanden juli en augustus mochten wij van Lydia Zijlstra van de 
MOV onze stichting promoten en tevens wat spulletjes verkopen. Opbrengst € 116,25. 
 
Het bestuur op de felicitatiekaart voor het 25 jarig jubileum van de SGCP met achter op de 
felicitaties voor de kinderen. Zij kregen allemaal een zg knijpkat. Er is heel vaak geen elektriciteit in 
Nepal, en dan kunnen ze zich met deze knijpkat behelpen. Het knijpen is tevens een goede therapie 
voor de kinderen. 
 
Evaluatie van de Voetprints wandeling te Heenvliet. Zonder meer weer een groot succes, maar ook 
hoe gaan we verder stond er op de agenda. Het resultaat is inmiddels bekend. 
Er is een 2e wandeling en een fietstocht bijgekomen. We acteren wel weer op dezelfde mooie locatie. 
Na afloop aten we heerlijke momo’s en wij kregen de winnaars trofee uit handen van voorzitter Linda. 
 
De Jaarmarkt te Blokker was ook weer een gemoedelijke aangelegenheid. Heel veel mensen, maar 
veel kijkers. Wij konden toch wel weer ons verhaal kwijt aan de echte liefhebbers. Natuurlijk waren 
we weer samen met Thea van Blue Sheep. Het bedrag dat we aan ons saldo konden toevoegen was € 
270,-. 
 
De 3e bestuursvergadering was op 12 november in Naarden bij Sven. Natuurlijk weer gevolgd met een 
heerlijke maaltijd. 



 
En ja hoor, de voorbereidende gesprekken vinden alweer plaats voor het Voetprints evenement in 
2012. Nu was het in Egmond Binnen bij Fred & Irena van Veldwerk. Een heerlijk gebakje met eetbare 
voetprints kregen we voorgeschoteld. Na afloop hebben we het Monnikenpad gelopen. Weer prachtig 
weer!  
 
Dagblad Trouw heeft opnieuw een Trouw Top 50 samengesteld voor goede doelen. In de categorie 
Internationale Hulp kwam onze stichting op de 31ste plaats. Dat betekent dat we het weer goed 
gedaan hebben. Criteria waren; transparantie, organisatie en activiteiten. Bij gelijke score telde de 
kwaliteit van de website mee. Wij zijn erg trots op het bereikte resultaat. Ook Impulsis, waarvan wij 
partner zijn heeft ons via een advertentie in Trouw gefeliciteerd. 
 
In Zwolle werd op 19 november een WereldMarkt georganiseerd in de grote kerk. Mede organisator 
was Milou Leerling, de zus van Sanne die bij ons project vrijwilligster was in het Care Centrum in 
Ghataghar. Ook haar vader Theun stond met een stand voor zijn werk op de markt.  
Veldwerk was ook van de partij. We hebben voor € 420,- verkocht en een stel hebben we van 
informatie en tips kunnen voorzien voor hun aanstaande reis naar Nepal. 
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Every  moment of your  life.  

SGCP, Nepal 
 
Tenslotte een bericht van de 40MM, de jaarlijkse sponsorwandeling in Venhuizen. Wij krijgen als 
stichting een deel van de opbrengst. We hebben dit keer niet mee kunnen lopen, helaas. De totale 
opbrengst bedroeg € 108.500 en wij mochten een bedrag van € 620,- in ontvangst nemen. 
Daarnaast kregen we nog een bedrag van € 500,- als vergoeding voor de transportkosten voor het 
verzenden van de sta-frames die we in april van de St. Maartenskliniek hebben gekregen.  
 
Het was toch wel weer een mooi actie jaar als je terugkijkt.  
Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt…het was weer een geweldig goed jaar. 
Tot de volgende keer. 
 

 


