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Acties en Activiteiten 2021. 
• Het was weer zo’n jaar waarin Corona de 

overhand had. Veel plannen vielen in duigen 

en een reis naar Nepal zat er ook alweer 

niet in. Maar we hebben toch het één en 

ander kunnen realiseren van afstand. 

• Als 1e kunnen we meedelen dat de bouw van 

de nieuwe health post in Semarthang is 

begonnen in februari. Op het moment dat ik 

dit schrijf is het nog niet af. Dat komt deels 

door corona maar ook door de alles-

vernietigende vloedgolven vanuit de bergen 

waardoor alle wegen zijn verdwenen in het 

niets, net als vele gebouwen en bruggen. Ook 

de twee paramedici zijn vertrokken uit de 

tijdelijke health post omdat ze zo eenzaam 

waren. Er wordt weer aan gewerkt gelukkig. 

 
 

• Wat een leuke actie was dat, het ‘My Book 

Buddy’ programma’. We hebben geld 

gekregen van My Book Buddy Nederland om 

voor een aantal scholen boeken te kopen, 

zowel voor de onderbouw alsook voor de 

bovenbouw. De plaatselijke boekhandel 

heeft pakketjes samengesteld en Thakur en 

Madan hebben de actie afgerond en 

afgeleverd aan de scholen. Juist in de tijd 

dat ze niet naar school konden was dit een 

mooie geste zodat ze thuis toch iets konden 

leren. Een prachtig initiatief afgerond. 

 

• In de loop van dit jaar kregen wij het 

verzoek om hulp te bieden aan de zwaar 

gehandicapte Sandeep Subedi. Het gezin 

leefde in armoede…. Er is eerst een 

homervisitor, Krishna, heengegaan om te 

inventariseren en intussen hebben wij de 

actie gestart om geld in te zamelen voor dit 

gezin. Er moest geld komen voor een 

dagelijkse aangepaste voorziening voor 

Sandeep, medicijnen en overig 

verzorgingsmateriaal. Daarnaast wilden we 

de ouders stimuleren om een winkeltje te 

beginnen met sanitaire middelen, zoals 

shampoo zeep, tandpasta etc. zodat ze wat 

geld konden genereren voor het gezin en 

natuurlijk ook voor Sandeep. Alles was in 

gereedheid gebracht om hiermee te starten. 

Op 13 augustus is Sandeep overleden aan 

een zware epileptische aanval. De rest van 

het geld is naar de ouders gegaan om de 

crematie mee te betalen en om hun leven 

weer op te pakken. 

• 11 maart 2021, om 10.10 uur. De AFAS 

Foundation challenge. Wij mochten online 

toelichten waarom er een nieuw schoolbusje 

moest komen bij de SGCP. Ons verhaal werd 

erg gewaardeerd en we kregen groen licht 

om het TATA schoolbusje te bestellen. 

AFAS betaalt de rekening van € 22.200,-. 

De oude Toyota bus kon na 23 dienstjaren 

naar de sloop. 

 
 

• Onze kleindochter Floor kreeg de opdracht 

van school om een biografie te schrijven 

over iemand die iets betekend heeft voor de 

mensheid. Zij koos ervoor om de biografie 
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van Ben van de Stam te schrijven. Zij heeft 

Corrie, zijn zus dus, geïnterviewd en ook 

zijn weduwe Sandra. Het is een prachtig 

verhaal geworden met zijn hele 

levensgeschiedenis tot aan zijn 

vliegtuigongeluk in Nepal. Omdat hij het 

leven van kinderen in Nepal met een 

aangeboren hersenbeschadiging wat 

aangenamer wilde maken vond Floor het 

zeker de moeite waard om hem op deze 

wijze te gedenken. Zij kreeg een 8 voor de 

mooie beschrijving van zijn leven, en wij zijn 

heel trots op haar. 

• Natuurlijk kon de 40MM ook dit jaar weer 

niet doorgaan. Maar er werd een 

alternatieve manier bedacht om toch te 

kunnen wandelen en om daardoor ook 

sponsorgeld bijeen te lopen. Dit was een 

groot succes, waardoor alle aangesloten 

stichtingen die in de derde wereld actief 

zijn verrast met een bedrag van € 1.000,-. 

• Ook dit jaar kon onze sponsorwandeling 

wederom niet doorgaan. Paul en Co hebben 

samen de ‘’Voetprints voor Nepal’’ 

sponsortocht gefietst in en rond 

Amersfoort. De route was 50 km en de 

opbrengst € 150,-. En daarbij was het een 

mooie, sportieve en gezellige dag. 

• In mei 2021 hebben wij van S”HB”N een 

actie opgezet via de krant en facebook en e-

mail om geld te vragen voor noodhulp in 

Nepal i.v.m. corona. Binnen de kortste keren 

stond er bijna € 6.500 op de rekening 

bijgeschreven voor dit doel. Fantastisch! Dit 

bedrag hebben we verdeeld in porties van € 

2.000,- en overgemaakt aan HEAL Nepal en 

Niche Nepal, onze Nepalese partners aldaar.  

 
Deze twee ngo’s hebben voedselpakketten, 

medicijnen, hygiënemiddelen en zuurstof 

georganiseerd en uitgereikt aan de 

noodlijdenden in de samenleving. Ook de 

SGCP kreeg een bedrag van € 2.000,- en nog 

2 x € 500,- naar kleinere projecten. Heel 

veel dank voor de spontane hulp. 
 

*  

Nepalese Initiation for Children’s Health and Education 

*  

Health Education Aid for Uplifting Livelihood 

 

Beide Ngo’s zijn dit jaar toegetreden tot de International 

Nepal Alliance. Wij zijn trots op onze partners. 

  

 

• Tijdens de challenge op 11 maart met AFAS 

werd ons toegezegd om voor 2022 geld te 

vragen voor een nieuw Day Care Centre in 

Nepalgunj. Natuurlijk moesten we daarvoor 

nog een aanvraag indienen. Nu kregen we 

vanuit Nepal een noodkreet van Tashi van 

HEAL. Hij vroeg ons of wij hulp konden 

bieden om 50 stuks bedden te plaatsen in 

leegstaande schoollokalen, en tevens om 20 

zuurstofmachines en cilinders aan te 

schaffen. De nood was hoog en mensen 

snakten naar adem. AFAS heeft ons 

geholpen en we mochten het geld voor het 

DCC gebruiken voor deze spoedeisende hulp. 

We kregen een bedrag van maar liefst 

€14.700,- hiervoor. En de toezegging om 

voor 2022 evengoed de aanvraag voor het 

DCC te doen. Hulde en dank aan AFAS. 
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• Op 22 mei was er een ZOOM meeting met 

de NFN. Wij konden dat deels bijwonen. 

Jammer dat we niet lijfelijk bij elkaar 

konden zijn. 

• Stichting “Helpende handen is opgeheven in 

Enkhuizen. Wij kregen nog een bedrag van 

€500,- hun ‘pot’. Een lekker extraatje. 

• In juli en augustus hebben we nog 4 keer op 

de markt in Groet gestaan om uitverkoop te 

houden. We zijn definitief gestopt daarmee. 

Het is mooi geweest. Onze stichting blijft 

natuurlijk gewoon voortbestaan. Een aantal 

mensen kwam officieel afscheid van ons 

nemen en dat maakte het gevoel voor ons 

echt wel definitief. 

• SERC was zwaar geraakt door de 

overstroming op Durbar Square. Wij hebben 

hun verzoek om hulp gedeeld met Stichting 

Sponsortrek. Sponsortrek heeft financieel 

bijgedragen met een bedrag van € 2.200,- 

en de troep kon opgeruimd en vervangen 

worden. Mooie vrienden zijn dat! 

 
 

• SERC vroeg ook nog om hulp om hun mooie 

nieuwe multifunctionele gebouw in te 

richten. Ook dit verzoek hebben wij 

gedeeld, dit keer met Ketakeetighar.  

Samen met hen hebben wij een bedrag van  

€4.000,- overgemaakt voor vloerbedekking, 

gordijnen en oefenmaterialen. Wat 

vriendschap en samenwerking kan 

betekenen! 

• Op 2 oktober was er een afscheidsfeestje 

bij Restaurant de Markerwaard. Zij sluiten 

de tent. De uitbaters Leo en Desiree 

hebben ons jarenlang gesponsord met de 

opbrengst van plat water bij het eten, en 

dat was voor Nepal. Aan alles komt een eind. 

• Op 5 oktober zijn Jeroen, Corrie en Co naar 

de AFAS-bijeenkomst geweest om het 

‘’Goedste Doel’’ te vieren. Een inspirerende 

bijeenkomst. ‘’Free a Girl’’ was de winnaar en 

kreeg een bedrag van € 50.000,-. Wat een 

blijdschap! 

 
• Soms zijn mensen 65 jaar getrouwd, zoals 

Herman & Gitta en die hebben natuurlijk 

alles al. Zij gaven ons hun cadeau ter waarde 

van € 850,-. Hiep, hiep , hoera! 

• Wij hebben een PowerPointpresentatie 

gehouden bij de Senioren van Nu in 

Enkhuizen. Een hele gezellige middag en een 

leuk opbrengst ook.  

• Voor het opknappen van het Day Care 

Centrum in Rupandehi, Butawal, heeft 

S’’HB”N een bedrag van € 5.000 

overgemaakt. Dat zijn voor ons mooie en 

nuttige doelen. Het ziet er weer pico bello 

uit. De inauguratie was op 27 december, op 

de valreep dus van 2021. 

 
 

• Fufu-Fufa dag was op 26 november en werd 

gecombineerd met de Dolf dag. Onze 

gezichten waren aanwezig op een scherm in 

het midden van het feestgedruis. Waren we 

er toch nog even bij, al was het digitaal. 

Voor de kinderen een waar feest en ze 

krijgen van ons een cadeautje van de 

uitgespaarde reiskosten. We horen nog wat. 

• De Wereldwinkel in Stede Broec is met ons 

begaan. Alle vrijwilligers kregen een aardige 

attentie, en wij kregen dat ook. Wat lief! 

• Tenslotte; geen actie van ons, maar onze 

bevriende stichting Crossboarders heeft 

een actie op touw gezet voor warme truien 

in de winter. Zij hebben inmiddels al 340 

stuks kunnen geven aan de kinderen in 

Nepal, onder het mom van ‘’Geef wat 

warmte cadeau’’. En dat doen mensen…. 
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Het einde van een tijdperk, na 9 jaar, geen markten meer

 

 

 


