
 S”HB”N 

Stichting “Holland Building” Nepal Cerebral  Palsy  
 

Namasté and Tashi Delek, (Nepalese groet). 

 

Zondag 15 april was een memorabele dag;  

De ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht, 8ste editie. 

En voor de 1e keer op deze nieuwe locatie in het 

clubhuis van AV Triatlon. 
 

Het was memorabel door het mooie weer, god zij 

dank, door alle blije deelnemers en niet in het minst 

door het fantastische resultaat. 

Door ca. 175 deelnemers is er een bedrag van maar 

liefst € 11.450 bijeengesprokkeld…..Mooi voor de 

projecten die zijn aangegeven door de drie 

deelnemende stichtingen. 
 

Wij van S”HB”N hadden dit keer twee doelen 

gekozen om voor te lopen en te fietsen. 

Maitri Griha wilde graag een groter autobusje voor 

de steeds groter wordende kinderen.  

Ze moeten er alle twaalf 2xper dag inpassen. Halen 

en brengen. 

Zie onderstaand zijn reactie: 

Dear Sathi,  

Namaste and Tashi Delek on behalf of all the 

Maitri-Griha family. It's nice to hear that you all 

did a ‘Voetprints voor Nepal’ and the program 

was sucussacely done .Wow, Pema and Riky were 

also there Thank you so much S”HB”N for your 

hard work for Maitri-Griha. We are thankful from 

our inner heart for your great work.  

Thank you once again.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 

With best regards, Mhindup Lama 

Nou, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, 

blijdschap alom en dat maakt ons ook weer blij. 
 

 

 
onderweg bij  de stempelpost 

 

Het andere project was een bijdrage te leveren aan 

de bouw van een nieuw hostel voor een groep blinde 

kinderen in Goldunkha.  

Mountain People is de organisator hiervan en wij 

wilden hen wel steunen. 

Omdat de opbrengst voor S”HB”N zelf € 7.200 was, 

krijgen zij beiden een bedrag van € 3.600.-  

Een prachtig resultaat. 
   

Moe, maar zeer voldaan konden we deze mooie dag 

voor Nepal met een bevredigend gevoel afsluiten. 

Allemaal zeer bedankt voor de sportieve en 

financiële bijdrage. Het was weer fijn om bij elkaar 

te zijn en te praten over het Nepal gevoel. 
 

Met dat gevoel waren we verbonden met elkaar 

denk ik. Danyabat (dank je wel) 
 

En speciaal voor mijn persoonlijke sponsors;  

Ja, ik heb de 50 km helemaal uit gefietst hoor. 
 

Tenslotte: wil je het toegezegde 

sponsorbedrag, als je dat nog niet gedaan hebt, 

overmaken op: 

 IBAN NL 11 ABNA 082.54.92.963 t.n.v. 

Stichting "Holland Building" Nepal 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Stichting Voetprints voor Nepal  

 

Stichting “Holland Building” Nepal,  

Co Reijnders, voorzitter

Op de foto: Pema, de oprichter van MG 


