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Jaarverslag 2008 
 
Er waren dit jaar geen spectaculaire acties zoals in 2007. Zoiets kan ook niet elk 
jaar, maar er is toch wel weer een boel werk verzet. Kijkt u maar eens op de 
website onder het kopje ‘’acties en activiteiten 2008’’. 
Daarnaast is de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de leer/werkplaats. Er 
zijn drie aannemers uitgenodigd om een prijs op te geven. De beste mag het 
maken. Daarna zijn we klaar hebben we gezegd in onze laatste nieuwsbrief van 
december 2008. (zie website onder ‘’nieuwsbrief’’) 
Maar we zullen niet stoppen, want we zijn te zeer betrokken geraakt bij alles 
wat er in Nepal wordt gedaan voor kinderen met Cerebral Palsy en hun ouders. 
Naast alle bouwactiviteiten gaan we ons nu toeleggen op het ondersteunen en 
optimaliseren van de organisatie en zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden 
met andere organisaties in de districten. Er moet in Nepal een bolwerk gaan 
ontstaan waar ouders hulp kunnen krijgen voor hun gehandicapte kind. 
 
Dit verslag in ingedeeld in de volgende rubrieken: 

1. Bestuur en vergaderingen 
2. Activiteiten en Publiciteit 
3. Financiën 
4. Voortgang en toekomst 

 
Ad. 1 
In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, maar er is 
tussentijds regelmatig en intensief overleg geweest door middel van telefoon en 
e-mail contact. Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de 
notulen van de vergaderingen. 
 
Enkhuizen, 26 april 2008. 

• De financiële situatie wordt besproken. Er staat ca. € 17.500 op de 
lopende rekening en € 35.000 in deposito. Er is kascontrole en de 
boekhouding ziet er goed en verzorgd uit. 

• Het jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd. 
• Een onverwacht bezoek aan ons project in Nepal, door bestuurslid Ans van 

Stichting Maha Mata, de sponsor van al het sanitair van de school. Het 
sanitair bleek helaas nog niet klaar omdat de loodgieter door de Maoïsten 
was opgepakt! Over de rest was Ans echter zeer enthousiast. Het 
schoolgebouw is in de afgelopen maand in gebruik genomen, wat als een 
mijlpaal mag worden gezien. 
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• We hebben als bestuur besloten om te wachten met de 2e fase van de 
school. De organisatie zal eerst aangepast moeten worden en er zal 
dekking voor de kosten van de uitbreiding van deze activiteiten gezocht 
moeten worden.  

• We krijgen van Bimal, de manager van de SGCP vanaf januari 2008, 
tweemaandelijkse rapportages van alle activiteiten. Dat is nuttig en 
noodzakelijk voor al onze sponsors, maar specialaal voor degenen die een 
district financieren. Zo kunnen zij lezen waar hun geld heen gaat. 

• Voor acties & activiteiten van januari tot en met april verwijs ik u naar 
onze website. Het is de moeite waard! 

• We hebben de strategie besproken met betrekking tot stagiaires en 
vrijwilligers. Er moet meer en betere begeleiding komen te plekke. We 
zullen dat tijdens ons verblijf in oktober/november wederom bespreken. 

• De opzet en inhoud van onze eerste professionele folder is klaar. Hij kan 
naar de drukker. U kunt hem zien op de website onder ‘’nieuwsbrief’’. 

• We besluiten om dit keer opblaasballen met ons logo mee naar Nepal te 
nemen voor de kinderen. 

 
Waddinxveen, 13 september 2008. 

• De financiële situatie ziet goed uit. Er is € 77.000 beschikbaar. Over drie 
à vier maanden zal de eerste betaling gedaan moeten worden voor de 
leer/werkplaats. 

• Van Impulsis, onze duurzame partner hebben we de toezegging dat zij 
voor de leer/werkplaats weer een bedrag van € 17.500 beschikbaar stellen 
als wij dat bedrag zelf ook binnenhalen natuurlijk. 

• Jennifer de Boer, onze relatiebeheerder bij Impulsis zal eind van het jaar 
ons project bezoeken om met eigen ogen te zien  hoe het daar toegaat. 

• Wij besluiten om nog een district, ons tweede, te financieren omdat 
andere financiers er noodgedwongen mee (moeten) stoppen. 

• Notaris Olij uit Grootebroek heeft ons erg blij gemaakt door de 
toezegging om gratis schenkingsaktes te maken voor geïnteresseerden. 
Zie daarvoor ook onze website onder ‘Helpen?’ schenken met 
belastingvoordeel. 

• De bezoekerskeuken bij ons project is samen met onze Ierse partners Bob 
& Frances gefinancierd. Totaal bedrag € 4.000, -. 

• Voor Aktie & Activiteiten van de maand mei tot en met september, zie 
onze website. We willen nog wel even benadrukken dat de Rotary’s van 
Enkhuizen en Drechterland proberen de handen ineen te slaan voor de 
inrichting en inventaris van de leer/werkplaats. We wachten vol spanning 
het resultaat van deze samenwerking af. 
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• Op 18 september zijn de voorzitter en de penningmeester naar Ierland 
gevlogen naar de Ierse partners. Op vrijdagavond 19 september zal daar 
een veiling worden gehouden waarvan de opbrengst voor de 
leer/werkplaats is. Ieder bezoeker betaalt € 25,- entree en daarvoor 
krijgt men een Nepalese maaltijd en een glas wijn en iedereen moet iets  
meenemen dat geveild kan worden. Aan het eind van de avond moet alles 
weer verdwenen zijn……  

• Vooruitlopend op de reis naar Nepal aan het eind van het jaar zal alvast 
ruim 100 kg vooruit gestuurd worden aan leermiddelen, lesmateriaal, 
speelgoed en tandpasta en borstels. Kunnen we daar direct gaan uitdelen. 

• De AGE Group krijgt van onze stichting  een half jaar huur betaald. (€ 
720,-) 

• Na de Nepalreis zullen we op 20 december weer bij elkaar komen om 
verslag te doen.  

 
Naarden, 20 december 2008. 
Een korte vergadering met als hoofddoel het reisverslag. Voor het uitgebreide 
verslag zie onze website bij ‘reisverslag’. De algehele toestand van Nepal is niet 
best. Twaalf uur per dag uur geen elektra en de mensen ondergaan het gelaten. 
Met ons project gaat het erg goed gelukkig. 

• Jennifer en  Martin van Impulsis hebben een presentatie bijgewoond over 
het reilen en zeilen van de activiteiten van de Selfhelp Group for Cerebral 
Palsy. Zeer nuttig, leerzaam en indrukwekkend. 

• De samenwerking in de districten met stichting Karuna is in de steigers 
gezet. Wordt vervolgd. 

• We hebben ter plekke toegezegd om buiten de kosten van de bouw van de 
leer/werkplaats ook 3% van deze kosten voor administratie te betalen. 
Een kleine vorm van financiering van de ‘’running costs’’. Uiteraard is het 
bouwontwerp van de leer/werkplaats samen met de architect en de 
consultant uitvoerig besproken. Wat ons betreft kunnen ze aan de slag.  

• De kunstwerken van de Van Leeuwenhoekschool zijn allemaal opgehangen in 
de klaslokalen. Men vond het prachtig! Als dank is er een met de mond 
geschilderd kunstwerk mee terug gekomen dat voor de school in Hilversum 
bestemd is. 

• Natuurlijk hebben we weer Nepalese spullen gekocht om hier in Nederland 
op markten te verkopen. De opbrengst gaat weer terug naar het project. 

• De Elite Ladies, echtgenotes van Nepalese zakenmensen, hebben een 
Walkathon van 5 km georganiseerd. Er waren ca. 1000 deelnemers, vooral 
veel scholieren. Er was veel publiciteit en aandacht voor deze happening.  
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• In Pokhara is een derde groep hulpverleners actief. Sathi Sansar Nepal 
genaamd. De hulpverleners zijn bij ons project opgeleid en ze worden 
financieel ondersteund door een Spaanse sponsor. Een geweldige 
ontwikkeling! 

• Er zijn wat zorgen over de voortzetting van de counseling. Dat doet prof. 
Rajbhandari nog steeds zelf, maar hij wordt te oud daarvoor. Het zou 
wenselijk zijn om een full time dokter in dienst te nemen, maar waar vind 
je die en wie zal dat betalen………. 

 
Ad 2. 
Er is wel weer het een en ander gedaan hoor in 2008. Een paar belangrijke 
ontwikkelingen wil ik graag even noemen.   

• Er is publiciteit gegaan over onze stichting naar alle Nederlandse 
gemeenten d.m.v. een mooi stuk in het blad Provisie dat wordt uitgegeven 
door Procura. 

• Op 17 februari was het benefietconcert in Enkhuizen. 
• In de katholieke kerk in Enkhuizen staan we een jaar in de belangstelling 

d.m.v. een presentatiebord. 
• De veiling in Ierland niet te vergeten. 
• De kunstwerken van de Van Leeuwenhoekschool voor de school in Nepal. 
• De actie van Maha Mata om al het sanitair van de school te betalen plus de 

kosten van drie districten. Daar was een bedrag van € 14.000 mee 
gemoeid! 

• En tenslotte de gratis schenkingsaktes van notaris Olij uit Grootebroek.  
Voor een uitvoerige opsomming verwijs ik naar de website. 
 
Ad. 3 
De opzet van het overzicht is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Bij 
de uitgaven zijn voor de duidelijkheid meerdere kostengroepen gecreëerd. 
 
Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het saldo van onze rekeningen   25000   
Aan het eind was dat   29000   
Saldotoename   4000   

In deposito gestort in 2008: € 35.000      
Specificatie:  ontvangsten: uitgaven:    
40MM, incl vrachtkosten 2007 1585     
Benefietconcert 590     
Blokker Holding 500     
Diaconie Enkhuizen & Medemblik 700     
Eeko, gsm's 330     
Enkhuizen voor Ontwikkelingsamenwerking 2000     
Fam. Kölber (Sponsortrek) 700     
Nepalreis (donatie) 1800     
PCI 300     
Rente 2008 2240     
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Twinbears 300     
Verkopen 2020     
Fam.S. de Wit 1000     
Donaties & giften 6860     
   Totaal 20925     
      

Fondswerving      
Folder (1500 stuks)  345    
Nieuwsbrief incl. portikosten (dec.'07/juni en dec.'08)  840    
Promotiemateriaal (2007/8)  720    
Overige kosten   250    
   Totaal  2155    

Administratie & Beheer      
Administratie, contributies en bankkosten  440    
Computer printers & switch  1270    
Representatie- en reiskosten  915    
Webmaster & website  250    
   Totaal  2875    

Inkopen tbv de verkoop      
Dambar & Sunil, etc.  2090    
Inkopen tbv de verkoop  440    
   Totaal  2530    

Projecthulp      
AGE group (2007/8)  1170    
Cargo, incl. kosten 2007 220 390    
Diverse individuele donaties (nog afrekenen) 115     
Diverse projectkosten (spec € 14.000) B&F 5000 10000    
Engar consultant (school)  1630    
Keuken staf en  gasten (50/50 met B&F) 2000 4000    
Kids on Top lijst 2008 500     
Laptop tbv SGCP  125    
Nepalreis 2007 (terugb.voorschot) 4000     
Nepalreis 2008 (retour ontvangen als donatie)  1800    
Onderhoud gebouw (lekkage en schilderwerk)  480    
Out Reach  Maha Mata 2008 2660 2290    
Out Reach Procura 2008 1630 410    
Out Reach 2009 T.K./S"HB"N  1000     
Reis & verblijfkosten Nepal 2007/08 50 570    
Sanitair Maha Mata 5935 7000    
Sponsorkind + Dahlits  270    
SNV termijnbetaling school (samen met B&F) 6250 6000    
Vloerbedekking en survey school  1600    
   Totaal 29360 37735    

Overige kosten      
Diversen  155    
Training Impulsis  85    
Donatie retour (zie rek courant)  750    
   Totaal  990    

      
   Totaal 50285 46285    
Mutatie   4.000,00   
verschil   0,00   
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Ad. 4 
Zoals we in onze laatste nieuwsbrief al genoemd hebben zijn we klaar aan het 
eind van 2009. Alles wat we wilden is dan bereikt! 
De leer/werkplaats zal dan als sluitstuk, na het therapiegebouw en de school in 
gebruik kunnen worden genomen.  
Alle sponsors hartelijk bedankt en tot ziens! 
Maar zo werkt het niet.  
We zijn nu 10 jaar bezig en er is nog zoveel te doen. Daarom willen we doorgaan 
met hulpverlenen daar waar nodig is.  
Op dit moment zijn dat de districten die in financiele nood zitten en eigenlijk is 
dat toch wel het mooiste onderdeel van de organisatie. 
De therapeut cq. sociaal werker die in de districten het werk doet dat ook in het 
centrum wordt gedaan. Hij is een z.g. ‘’all in one’’.  
Zij werken helemaal alleen in het veld en hebben heel veel steun nodig om hun 
werk goed te kunnen doen.  
Allereerst willen we gaan proberen om deze veldwerkers te laten samenwerken 
met andere ngo’s die ook actief zijn in die gebieden. De eerste aanzet hiervoor is 
gegeven door te overleggen met Stichting Karuna.  
Karuna heeft een ‘’care and share’’ programma en wellicht kunnen we daarin 
proberen samen te werken.  
 
Kortom, we zijn nog lang niet klaar en daarom gaan we voorlopig nog door.  
We hopen dat we op ieders steun mogen en kunnen blijven rekenen. 
 
 
Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal 
Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter 
 

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,  
zieke kinderen meestal maar 1….. 

 
Duizendroed 19, 1602 KT  Enkhuizen 
Telefoon: 0228-314584 
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl 
website: www.shbn.nl 

mailto:c.reijnders@hetnet.nl
http://www.shbn.nl/

