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10 jaar S”HB”N. Dat hebben we alvast 
gevierd op 26 november in Nepal. Alle 
kinderen en hun ouders waren daarbij 
aanwezig het was een prachtdag, met 
muziek, voordrachten en heerlijk Nepalees 
eten. Ook mijn zus Ria en zwager Sjef 
waren dit keer mee naar Nepal en ook zij 
hebben zeer genoten van al het moois dat 
het land te bieden heeft. Zie onderstaand 
hun verslag van deze speciale Nepalreis. 
 
Hierbij treft u het jubileumboekje aan.  
 
Dagblad Trouw d.d. 2 november 2010. 
Op die ochtend kregen we een telefoontje 
uit Ter Apel dat we snel die krant moesten 
gaan halen. De top 50 van de goede doelen 
stond er in vermeld, ontleend aan een 
onderzoek van het Centraal Informatiepunt 
Goede Doelen (CIGD).  
Zie: www.trouw.nl/idealen en zoek op 
trefwoord Holland Building. 
Volgens het onderzoek zijn er ca. 9000 
goede doelen in Nederland, daarvan is een 
selectie gemaakt van 500. Uit die 500 
kwamen 150 reacties en daaruit is de top-
50 samengesteld. Onze stichting eindigde 
op de 14e plaats en daar mogen we toch 
trots op zijn!?   
 
Watervoorziening. 
Met de opbrengst van de sponsor- 
wandeltocht van ‘’Voetprint voor Nepal’’, 
de 40MM en de verdubbelingactie van 
Woonzorg Nederland kan gestart worden 
met de diepgrondboring om water uit de 
bron te halen. Er zal nog een tweetal 
offertes moeten worden opgevraagd en ook 
nog wat informatie bij een onafhankelijke 
partij, maar dan kan het boren beginnen. 
Water is wel te koop in tankwagens, maar 
dat komt veelal te laat met alle problemen 
van dien. 
Er gaat in dit geval niets boven 
onafhankelijkheid met een eigen 
watervoorziening.  
 

Verslag Nepalreis. 
Al meer dan tien jaar volgen wij Co en 
Corrie met hun onaflatende inzet om iets 
moois neer te zetten in Kathmandu voor 
kinderen met CP. Om deze kinderen met 
een hersenbeschadiging, die anders 
verstoten zouden worden, een omgeving te 
geven en waarin ze ondanks hun handicap 
zich veilig kunnen voelen, 
fysiotherapeutische behandelingen krijgen 
en tevens voor zover mogelijk een vak 
kunnen leren. 
 
Eigenlijk zouden Co en Corrie dit jaar niet 
naar Nepal gaan, terwijl wij, nu het project 
volop draait, erg nieuwsgierig waren wat er 
mede met ons sponsor geld gedaan is en 
wij van plan waren het eens met eigen 
ogen te aanschouwen. Ze besloten plannen 
om te gooien en met ons mee te gaan. En 
dat hebben we geweten ook. Overal in 
Kathmandu en Pokhara kennen ze mensen. 
Werden we uitgenodigd te komen eten en 
moesten we zelfs uitnodigingen afslaan. 
Het leek wel of wat zij in ruim10 jaar 
gedaan hadden wij in deze ene vakantie 
moesten 'proppen'. 
 
Maar mooi was het. Nepal heeft diverse 
gezichten. Qua natuur is Nepal 
onovertroffen. Heuvellandschap met die 
prachtige bananen- palmen- en rijstvelden. 
En dan het berglandschap in Pokhara met 
het Annapurna Circuit, een berglandschap 
met als hoogste berg de Manaslu (8163 m). 
Prachtige trekkings op allerlei niveaus kun 
je daar doen. 
 
In Kathmandu e.o. hebben we een 
weeshuis en het monument van Ben 
bezocht. 
Ben is Corrie’s broer die daar door een 
vliegtuigcrash is omgekomen. Door deze 
tragedie zijn Co en Corrie geïnspireerd 
geraakt door sommige miserabele 
omstandigheden in Nepal. De Pakistaanse 
vliegtuigmaatschappij waarmee Ben vloog 
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heeft echt alles uit de kast gehaald om van 
deze rampplek een heel mooi park te 
maken. Bijzonder indrukwekkend was het. 
Uiteraard diverse tempels gezien, een 
lijkverbrandinglocatie, een Tibetaanse 
vluchtelingen kamp en een "bejaardenhuis" 
bezocht. 
We zijn een hele dag op het project 
geweest. Het ligt plm. 15 km buiten de stad 
Kathmandu. Dat betekent dat de lucht er in 
ieder geval schoon is. Wat opviel bij het 
binnenrijden was de naam HOLLAND 
BUILDING. Een prachtig gebouw waar 
kantoren zijn gevestigd en tevens 
individuele behandel ruimtes. Achter de 
Holland Building waren de zgn. klassen. In 
ieder lokaal werden kinderen behandeld of 
bezig gehouden. Sommige kregen 
computerles van een lerares die zelf in een 
rolstoel zit. Ze gaf net een jongen les die 
bijv. een paard op het scherm zag en dan 
‘horse’ moest intikken. Een andere knaap 
was op zijn manier een verhaal aan het 
typen. Maar dat ging behoorlijk lastig. 
Door zijn motorische handicap miste hij 
vaak de toetsen. Dus aanschaf van nieuwe 
toetsenborden met grotere toetsen is een 
must. 
 
Nu de gebouwen klaar zijn, zijn er weer 
nieuwe uitdagingen. Een eigen energie 
voorziening door uiteraard de zon is een 
wens. Tevens zijn ze dan niet zo 
afhankelijk van de vele stroomstoringen. 
Volgende wens is een eigen water 
voorziening. Normaal koopt men 

duizenden liters water wat met tankwagens 
aankomt. Straks wellicht door een 
waterboringsinstallatie die het water van 
250 meter diep uit de grond boort. Het 
water is dan gratis. Verder zijn Co en 
Corrie bezig om andere vaak kleinschalige 
organisaties te bewegen onder de paraplu 
van SGCP te komen. Hierdoor krijg je 
schaalvergroting wat effectiever kan zijn 
en tevens meer inzicht kan geven in de 
vele andere schrijnende gevallen die er in 
Nepal zijn. 
Als kinderen ouder worden en/of  
uitbehandeld zijn, verblijven ze vaak bij 
hun ouders of familie. Ervaren veldwerkers 
of ook wel homevisitors genoemd 
bezoeken de kinderen in het land en 
houden de oudere kinderen in de gaten of 
ze werk hebben en ze geven ze ook 
eventuele behandelingen. 
Tevens leren ze de ouders hoe met de 
kinderen om te gaan. Ook hier is veel geld 
voor nodig. 
 
En als je dit allemaal met eigen ogen 
gezien hebt, de vastberadenheid van de 
medewerkers en de blijheid in de ogen van 
de kinderen op je netvlies staan dan blijft 
deze stichting voor ons goede doel no. 1. 
In tegenstelling van wat er de laatste jaren 
over goede doelen organisaties aan 
negatieve publiciteit is kunt U er hier van 
op aan dat elke cent op zijn plek komt.  
En dat is een fijn gevoel. 
 
Ria en Sjef de Wit 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tenslotte, heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief de behoefte om ons project te blijven 
steunen, dan is het onderstaande  misschien iets voor u? 
 

Schenken met belasting voordeel! 
 
Wilt u volledig fiscaal voordeel van uw gift? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. 
 
Er moet dan een z.g. schenkingsakte worden opgemaakt, waarmee de gift aftrekbaar wordt 
van de belasting. Wij hebben notaris mr. A. C. Olij, die ons project een warm hart toedraagt, 
bereid gevonden om de schenkingsakte gratis voor u op te stellen. Zonder een schenkingsakte 
is een gift pas aftrekbaar van de belasting na het overschrijden van een bepaalde 
drempelwaarde. Met een schenkingsakte is er geen drempelwaarde. 
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Wat houdt de regeling is? 
 
U legt zich vast gedurende een periode van vijf jaar (of langer), een periodieke schenking aan 
onze Stichting ‘Holland Building’ Nepal te doen van tenminste € 240 per jaar (€ 20 per 
maand). Omdat u dat in een schenkingsakte vastlegt, wordt de gift volledig aftrekbaar. 
 

 Het fiscale voordeel bij een inkomen in de 52% schijf is dan € 125, dus u betaalt netto 
een bedrag van € 115 per jaar (€  9,58 per maand). 

 Bij een inkomen in de 42% schijf is uw belastingvoordeel € 100 per jaar en dan betaalt 
u dus netto een bedrag van € 140 (€ 11, 66) per maand. 

 
De schenkingsregeling biedt dus zowel voor u als voor ons een mooi voordeel. U kunt het 
volledige bedrag in mindering brengen op uw inkomen (er is dan geen drempel) en wij zijn 
‘verzekerd’ van inkomsten gedurende een periode van tenminste vijf jaren en dat stelt ons in 
staat om een nog betere dienstverlening te plannen. 
 
De notariële akte dient in Grootebroek bij notaris Olij getekend te worden, of als u verder weg 
woont, door middel van een volmacht bij de notaris bij u in de buurt. 
 
Als u geïnteresseerd bent kunt u kontakt met ons opnemen. (0228-314584) 
 

----------------------------------------------------- 
 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar. 
 
Het S”HB”N bestuur:  
Anette de Ruiter, cp-deskundige,  
Corrie Reijnders-van der Stam, penningmeester,  
Ellen van Baaren, secretaris,  
Martijn Masselink, notulist,  
Michel Deen, webmaster,  
Sven de Waijer, lid,  
Co Reijnders, voorzitter. 
 
 

Children with cerebral palsy need your help and support. 
 
 

Adres:  Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen 
Kvk:   22 december 2000 onder nummer 37093481 
Bank:   82.54.92.963 
ING bank:  5198099 
e-mail:  c.reijnders@hetnet.nl 
Website:  www.shbn.nl 


