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S"HB"N bestaat dit jaar 18 jaren en de energie blijft stromen…. Gelukkig! Want wij hebben het gevoel dat de 

kinderen die wij steunen ons nog steeds heel hard nodig hebben. En wij kunnen niet meer zonder hen….. 

Afgelopen jaar was in alle opzichten een positief jaar. Niet alleen door de bedragen die binnenkomen, maar ook 

omdat er zo positief wordt meegeleefd met hetgeen wij doen. 

 

De Laurentiusparochie in Hoogkarspel geeft de totale opbrengst van de kerstcollecte aan S”HB”N. Een verzoek 

aan AFAS wordt gehonoreerd met een bijdrage van € 10.000 voor een ambulance voor de healthpost van dokter 

Pasang in het Helambu gebergte. Een groep Bombo Clowns komt kosteloos naar Dapakhel om een lach op de 

gezichten te toveren, en dat niet alleen, ze brengen ook nog eens zakken rijst en drinken voor de kinderen. ‘ 

Een bevriende stichting maakt € 1.000 aan S”HB”N over omdat ze zo lekker verkocht hebben op diverse 

markten. Waarom? Omdat we zulke leuke projecten hebben, zeggen ze…  

Brasserie de Markerwaard in Enkhuizen leeft mee door kraanwater te verkopen voor € 1,50 per karaf. De 

opbrengst is voor een keuken met toiletten voor een Care Centrum in Dadhikot. Is toch hartverwarmend? En zo 

kunnen we doorgaan. 

 

De focus lag in 2018 op het opzetten van Care Centra. Dit is een prima manier om cp-kinderen uit hun isolement 

te halen. Ouder kunnen deze kinderen begeleiden en verzorgen gedurende de dagen in de week. Uiteraard onder 

de deskundige begeleiding van de staf van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy. Goedkoop en doeltreffend. 

 

Met de opbrengst van de ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht hadden we dit jaar ook een superopbrengst.  

De helft van de opbrengst is naar Maitri Griha gegaan voor een nieuwe, iets grotere Van om de kinderen 

dagelijks te vervoeren. Ze hebben het afgelopen jaar flink gespaard, mede door onze bijdrage en zijn er 

ontzettend blij mee! 

Met het blindenhuis ging het wat minder goed…Degene die zijn huis zou overdragen aan de blindengroep, heeft 

op het laatste moment zijn huis toch maar aan een ander verkocht. Dus, wij wachten de ontwikkelingen even af. 

Het geld blijft voorlopig gereserveerd. 

 

En dan waren er nog twee Nepalreizen in 2018. In januari/februari zijn we met z’n vijven naar Nepal gegaan om 

de school te schilderen. Het ziet er weer schitterend uit, klaar voor de toekomst. 

In november/december met twee bestuursleden alle projecten bezocht. Overleggen over de voortgang en wat 

wij van S”HB”N daarin kunnen betekenen. Het was net als alle voorgaande keren, weer een enerverende reis. 

 

Wij zijn ook nog wezen kijken bij SERC. Deze club enthousiaste mensen hebben iets heel moois neergezet in 

Chapagaun. Een hostel voor 28 kinderen, een school voor speciaal onderwijs, een trainingscentrum, een stuk 

landbouw grond om groente en aardappelen te telen. In een woord geweldig!  

Tevens hebben we het schooltje van Maureen bezocht; zij is de hoofdclown van de Bombo’s en woont in Nepal 

met haar Nepalese echtgenoot. Het is een schooltje voor kinderen uit de sloppenwijken. Wij konden de school 

blij maken met een wasmachine. 

 

Tenslotte hebben we nog een  uitstapje gemaakt naar Pokhara. Dit keer met een comfortabele bus, want vliegen 

is schreeuwend duur geworden. We hebben Kiran van Karuna Deep Foundation verrast met en bezoek aan zijn 

winkel. Karuna is de grondlegger van het plan om een cp-centrum te bouwen, de Holland House, in Barat Pokhari, 

vlak bij Pokhara. Van deze plannen is weinig terecht gekomen. We zijn er heen geweest en  er was weinig tot 

niets gebeurd. Hoewel, de weg er naar toe was nu met een normaal autootje begaanbaar. Dat was de winst. 

We hebben de dorpsoudste gesproken, en nu willen ze er een sociaal centrum van maken, speciaal voor de 

ouderen en alleenstaanden om samen te komen, te mediteren, en gewoon voor de gezelligheid. Wij hebben 

gezegd: ‘’alles is beter dan leegstand, dus ga jullie gang’’.  

Wordt vervolgd. 
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Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:  

1. Bestuur en vergaderingen  

2. Activiteiten en Publiciteit  

3. Financiën  

4. Voortgang en toekomst 

 

Ad. 1. Bestuur en vergaderingen.  

 

In het verslagjaar is het bestuur door omstandigheden slechts tweemaal bijeen geweest, maar er is tussentijds 

regelmatig overleg geweest door middel van telefoon en e-mail contact. De vergadering van 15 juli die gepland 

stond voor Waddinxveen, moest gecanceld worden. 

 

Zaken uit de notulen: 

Almelo, 25 maart. 

• Het jaarverslag, inclusief financieel verslag is goedgekeurd.  

• Er staat ruim €32.000 op de rekening, nog altijd financieel gezond. Via de gebruikelijke kanalen komt er 

geld binnen en gaat er ongeveer evenveel geld uit. 

• Er is met een club van 5 man 9 dagen geschilderd aan de school (SEP) in Nepal. Met name de binnenkant, 

maar ook delen van de buitenkant van het gebouw van de SGCP. Dit was hard nodig na 9 jaar. Er is hard 

gewerkt. Ook ander interieur is vervangen/vernieuwd: Gordijnen, laminaat is gelegd, dus het ziet er echt 

weer uit als nieuw.  Ook de nieuwe tapwaterpunten zien er mooi uit. Water in z’n algemeenheid is echt 

wel een probleem.  

• De nieuwe door S”HB”N gefinancierde keuken in Chautara bekeken.  

• De transportkosten van € 250 van een kind in Biratnagar naar Care center nemen wij voor onze rekening. 

• Koen Twilt heeft een care centrum met 7 kinderen, in Bakthapur, onder supervisie van de SGCP. 

• Voetprints 2018. De twee doelen van dit jaar zijn een nieuw blinden hostel in Goldhunga en Maitri Griha 

groter busje. Wij hebben 65 deelnemers, Maha Mata 30, en Veldwerk 13. 

• NRC-handelsblad organiseert de 8ste Charity Award. Wij hopen erop om bij de laatste 20 te komen. 

• Nepalreis 2018. Tickets zijn geboekt. Een van de laatste hulpmiddelen (fysiotherapie rollatortje) wordt 

meegenomen.  

• Clowns organisatie Bombo. Zetten zich in voor gehandicapte kinderen over de wereld en ze komen. 

• Dr. Ritesh zal 3 jaar niet aanwezig zijn (studie in Australië), dus er is een vacature voor een kinderarts. 

• Komende acties: Vrouwen van nu, Lappendag juni, Markt in Groet, juli / augustus. 

• Inventaris wereldwinkel Zaandam; Voor € 250 de gehele inventaris meegenomen waaronder veel 

Nepalese kettingen.  

• Kerstactie in de Kerk in Hoogkarspel, december 2017: De Kerst-collecte ter grootte van € 1.200 

ontvangen. 

• Mededelingen: Ontmoeting met Astrid, die ook een broer verloren heeft in Nepal, heeft een mooi 

contact opgeleverd.  

• WVTTK: Onze S’’HB’’N website is beveiligd, https: Met dank aan Michel Deen. 

 

 

Soest, 30 september. 

• De vorige vergadering was op 25 maart 2018 en door omstandigheden zat er ditmaal veel tijd tussen die 

en deze vergadering. De notulen van die vergadering worden goedgekeurd. 

• Financiële situatie. Het financiële overzicht laat zien dat ons huidige saldo € 25.000 is. De situatie is 

gezond. 

• Belangrijk om te vermelden; de markten leveren in totaal € 2.600 op. De Voetprints voor Nepal € 8.000. 

Actie kraanwater van Brasserie de Markerwaard loopt ook goed. (€ 885, tot nu toe). 
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• Voetprints 2018: Opbrengst € 8.000 is voor de helft bestemd voor een auto (VAN) voor Maitri Griha, en 

voor de andere helft voor het blinden-hostel. De communicatie met dit blinden hostel verloopt 

moeizaam. 

• Ambulance 4x4 voor Pasang, aanvraag bij Stichting Jong voor € 5.000. Totale kosten bedragen € 11.000 

(belasting-vrij). We hebben ook bij Benevolente een sponsorverzoek aangevraagd. Dus het zou mooi zijn 

als wij een substantieel deel kunnen bijdragen.  

• Nepal Federatie Nederland (NFN) lidmaatschap. Krachten bundelen om met goede doelen stichtingen die 

in Nepal werkzaam zijn. Hier ook de Holland House Pokhara situatie onder de aandacht gebracht.  

• Voorlopig goede klankbord groep, en wellicht belangrijke (toekomstige) netwerk-relaties.  

• Het volgende komt ook hieruit voort: Jay is actief op facebook en schrijft mooie verhalen onder de 

naam: Stories of Nepal. O.a. een verhaal over een CP kind in Nepal, daar hebben wij een bemiddelende 

rol kunnen spelen.   

• Er is ook een boekje “Nepalese Novellen”. Een mooie verhalen bundeling.  

• Actie Kiwanis West-Friesland. Verkoop van cyclamen in seniorencomplexen. Levert ca € 1.800 op. Doel is 

om materialen te kopen om aangepast meubilair te maken. 

• Kerstmarkt 8 december Grootebroek. Kim en Bart gaan samen op de markt staan voor onze stichting.  

• Bestuursreis naar Nepal nov/dec 2018, voor vier weken. Mart en Ellie gaan ook mee. Bezoekjes afleggen 

naar de bekende adressen, om de banden hier en daar weer aan te halen. Er gaat ook weer materiaal 

mee, o.a. pennen, notitieblokjes, knuffels, voetbal shirts en medische spullen. 

• De Bombo clowns gaan optreden op 3 december op de World Disabled Day. Nederlands/Nepalese 

organisatie, ze zijn actief met goede doelen in Nepal. We besluiten te doneren. 

• Mededeling: spullen zijn verzonden (103 kg) 

• WVTTK. Duits contact Ulla Blockhaus kent ook de SGCP. Ze wil een constructie werkplaatsje oprichten 

in Dapakhel om terplekke rolstoeltjes etc. te maken. Vrijwilligers: Cecile wil via Cross Borders als 

spraaktherapeute naar Nepal in het voorjaar 2019. 

• Sanne heeft een collega fysiotherapeut van Roessingh, Marco Heersema, die naar Nepal wil. 

 

Ad 2. Activiteiten & Publiciteit 2018. 

 

❖ Hier hebben we zelf niet veel voor hoeven te doen. De opbrengst van de Kerstvieringen 2017 komen in 2018 

naar onze stichting. Totaal € 1.200,75!! Mooi begin van het nieuwe jaar. Dit bedrag zal worden besteed aan 

het opvangen van regenwater en om er dan drinkwater van te maken. 

 

❖ Op 16 januari mochten wij een presentatie geven in Enkhuizen bij ‘’Senioren van Nu’’. Altijd leuk om voor een 

volle zaal te presenteren. Donaties: € 120,- en voor € 121,- verkocht aan Nepalese spullen.  

 

❖ Op 22 februari waren wij weer in Musselkanaal op twee scholen om de kinderen te inspireren voor de 

Vastenactie. In april konden wij het resultaat van hun acties incasseren. En dan is € 626,41 toch ’n mooi 

resultaat.  

 

❖ Op 5 maart werden we uitgenodigd door ‘’Vrouwen van Nu’’ om op 9 april een presentatie te geven in Stede 

Broec. Totale opbrengst van donatie en opbrengst verkopen: € 555,10. Daar komen wij graag voor langs 

hoor… 

 

❖ In de maand maart is Brasserie de Markerwaard gestart met een kraanwater actie. Iedere gast kan voor € 

1,50 kraanwater bij het diner bestellen. Deze actie zal drie jaar lopen en de opbrengst krijgt S”HB”N. In 

2018 was dat maar liefst meer dan € 1.000. Aan de waterkaraf hangt de flyer… 

 

❖ Zondag 15 april: De jaarlijkse ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortochten in- en rond Amersfoort. Wat een 

geweldige opkomst en wat een fantastisch resultaat. Voor twee doelen konden wij maar liefst € 8.000 op de 

rekening bijschrijven. Maitri Griha kreeg € 4.000 en voor het blindentehuis hebben wij € 4.000 

gereserveerd, want er waren wat problemen die eerst opgehelderd zullen moeten worden. 
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❖ Een van de deelneemsters heeft zich laten sponsoren door de leerlingen van haar klas, mede omdat zij 65 

jaar werd. 

 

❖ De leerlingen van groep 7 van basisschool de Tweemaster te Enkhuizen hebben zakjes met inhoud gemaakt 

voor kinderen in Nepal. Altijd leuk om in Nepal een schooltje te bezoeken en dan wat uit te reiken. 

 

❖ Dambar de zilversmid was met zijn assistent in Nederland om weer een tour te maken om zijn sieraden te 

slijten. Zij hebben 2 nachten in ons huis gebivakkeerd en waren te gast in de Wereldwinkel te Bovenkarspel 

en in Noord Scharwoude. Verder zijn ze door heel Nederland getrokken en hebben goede zaken gedaan. 

 

❖ Op zaterdag 12 mei was de jaarlijkse 40MM sponsorwandeling te Venhuizen. Wij hebben een deel daarvan 

gelopen. Ook S”HB”N krijgt jaarlijks een deel van de opbrengst. Dit keer was dat € 700! 

 

❖ Natuurlijk waren wij weer present op de jaarlijkse Lappendag te Enkhuizen met een kraam vol met Nepalese 

snuisterijen. Altijd goed voor een aardige opbrengst. Dit keer was dat € 580, inclusief donaties. Was weer 

‘n gezellige en mooie dag. 

 

❖ 9 juli, avondbraderie te Groet. Matige opbrengst dit keer; € 100. Maar wel altijd gezellig! De avond van 16 

juli leverde iets meer op, nl € 231, en 30 juli € 355, terwijl de opbrengst op 6 augustus € 410 was. Er was 

dus een stijgende lijn in onze omzet. Hoewel, de laatste avond bracht €216,12 op. Maar al met al toch weer 

aardig wat geld bij elkaar gesprokkeld.  

 

❖ Op 4 september kregen wij bericht van de Kiwanis dat de opbrengst van hun jaarlijkse cyclamen actie voor 

S”HB”N zal zijn. Maar we moesten eerst een verzoek indienen en aangeven waarvoor wij het geld zouden 

gaan gebruiken. We mochten denken aan iets tussen € 1.500 en € 2.000. In overleg met de thuisbasis in 

Nepal werd besloten om het aan te wenden voor aangepast en zelf te maken meubilair, m.n. voor de kinderen 

in de districten. Dat werd goedgekeurd. De cyclamen zouden worden verkocht in alle seniorencomplexen in 

West-Friesland. Uiteraard waren wij ook van de partij en hebben leuk verkocht bij Herfstzon te Enkhuizen. 

In december hebben wij een cheque van € 1.800 kunnen overhandigen aan Bimal van de SGCP zodat ze aan de 

slag kunnen. 

 

❖ Een ‘nieuw’ krantje is in 2018 gelanceerd. In uitgave 14 van deze 1e jaargang stond het verhaal en een foto 

over onze stichting. Weer even op de kaart dus! 

 

❖ Om een nieuwe ambulance te kunnen kopen voor de Health post van dokter Pasang hebben wij een verzoek 

ingediend bij AFAS. Wij werden aangenaam verrast toen zij ons belden met de mededeling; ‘’we gaan het 

doen’’. Dat was echt een ontroerend bericht. Wij hebben symbolisch de cheque van € 10.000 overhandigd 

aan Tashi van HEAL, zodat zij wisten dat het écht zo was…. Momenteel worden alle formulieren t.b.v. alle 

disciplines die hun goedkeuring moeten geven nauwkeurig in gevuld en ingediend. Dit proces kan wel 3 

maanden duren…. 

 

❖ Omdat wij in Nepal waren, hebben Bart en Kim op 8 december voor ons waargenomen op de Kerstmarkt van 

Rigtershof te Grootebroek. Zij hadden een mooie stand gebouwd. Opbrengst verkopen ca. € 200. 

 

❖ Op maandag 3 december, World Disabled day, hebben de Nederlandse Bombo Clowns voor de kinderen van 

de SGCP opgetreden. Zij deden dat gratis, enkel en alleen om een glimlach op de gezichten van de kinderen 

te toveren. En dat is gelukt! Maureen is het opperhoofd van deze Bombo’s en zij woont met haar Nepalese 

man in Nepal. Zij is nauw betrokken bij een schooltje voor kinderen uit de sloppenwijk. Wij hebben dat 

schooltje bezocht in Kathmandu en we konden hen heel blij maken met een nieuwe wasmachine…. 

 

❖ Op 2 november bestond de Holland Building 12,5 jaar. Beloofd om herkenbare bedrijfskleding te sponsoren. 
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Ad 3. Financien. 

 

Financieel verslag 2018    

Eindsaldi 31-12-2018:   mutatie in € 

Bankrekeningnummer  82.54.92.963 22.924  

rekening courant 82.54.92.904 50  

Spaarrekening  81.23.09.707 0  

ING 519.80.99 269  

Totaal   23.243 

Beginsaldi 01-01-2018:    

Bankrekeningnummer  82.54.92.963 17.672  

rekening courant 82.54.92.904 50  

Spaarrekening  81.23.09.707 17.338  

ING 519.80.99 129  

Totaal   35.189 

Mutatie:   -11.946 

Specificatie: ontvangsten: uitgaven:  

Benevolenta (1x 1.000 euro teveel?) 2.000   

Ketaaketeghar 1.000   

Laurentiusparochie 1.200   

de Markerwaard 1.179   

Masselink 1.000   

Wezenfonds 1.000   

Vastenactie Musselkanaal 555   

40MM, jaarlijkse donatie 700   

Lijfrentestortingen 2.530 550  

Vaste maandelijkse donaties 2.015   

Overige donaties & giften 9.851 2646  

Netto opbrengst verkopen 1.297   

Netto opbrengst 'Voetprints voor 

Nepal' 

7.687 0  

Totaal ontvangsten 32.014 2.581  

totaal ontvangsten  29.433  

    

Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal 1.721  

Totaal fondswerving  1.721  

Administratie & Beheer    

Administratiekosten/computer  413  

Bankkosten  72  

Reis- en verblijfkosten  419  

Contributie/Geef  Gratis/NFN/Icfon 313  

Webmaster (incl.software nw website) 235  

Representatie- en ov. kosten  941  

Totaal Administratie & Beheer  2.393  

Projecthulp    

AGE Group  800  

Bombo's  700  

Cargo Mundo  630  

Beletteringen gebouwen  640  

Vloerbedekking/laminaat en gordijnen SEP 4.523  

Onderhoud SEP etc.  1.228  
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Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2019: 

Thea Scholte tbv viltbedrijf               1.500 

Bomen kappen rond Pulbhari house      650 

Versterking stroomvoorziening      250 

IT onderhoud                  1.250  

Transport van 1 kind in Biratnagar                  175 

Bijdrage aan kosten voor nieuw busje               1.000   

Snacks en lunchkosten SGCP kinderen               5.000  

Totaal verplichtingen en toezeggingen                   9.775 

 

Ad. 4. Voortgang en toekomst. 

 

Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt om de papieren voor de aanschaf van de ambulance voor de 

Health post in Helambu in orde te maken. De ambulance moet worden ingevoerd vanuit India en daar heel wat 

papierwerk bij kijken, mede omdat er geen belasting betaald hoeft te worden. Als dat allemaal geregeld is dan  

moet er een offerte worden aangevraagd die wij dan zullen doorsturen naar AFAS, de sponsor van de ambulan-

ce. Na goedkeuring zal het bedrag van € 10.000 op de rekening worden bijgeschreven en dat zal een geweldig 

moment zijn… Wie weet kunnen wij hem zelf gaan afleveren! 

 

Ook het Care Centrum in Dadhikot zal begin 2019 woerden opgeleverd. De keuken en de toiletten worde gefi-

nancierd met de opbrengst van het kraanwaterproject van Brasserie De Markerwaard. Een geweldig leuke actie 

die nog twee jaar zal doorlopen. 

 

De opbrengst van de ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht zal voor snacks en lunchkosten zijn voor de kinderen 

in het SGCP centrum te Dhapkahel. 

 

Verder willen wij alles in het werk stellen om zoveel mogelijk Care Centra te laten realiseren zodat veel kin-

deren ‘’all over the country’’ de nodige hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Uiteraard onder de deskundige 

begeleiding van de mensen van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy. Daar doen we het voor, ook in 2019. 

Kiwanis cyclamen (ontv. 2019)  1.500  

Waterconnection + grillhouse  2.205  

Koelkast  195  

Grasveld 720   

Care Centra  9.300  

Family support 350 1.193  

Maha Mata 8.593 8.593  

Sponsorstudenten, plus transport 1 kind 905  

Projecthulp, diverse projecten 1.000 1.909  

IT maintenace  1.580  

Prayer wheel renovatie  140  

Maitri Griha  4.400  

HEAL echo machine, bevallingsbed 3.750  

Nepalreis 1.254 1.254  

Reis & verblijfkosten 696 696  

Swarga, 2 sponsor cp/kinderen  2.622  

World CP dag  500  

Totaal projecthulp  11.998 49.263  

totaal uitgaven  41.379  

Totaal Generaal 44.012 55.958  

Mutatie   -11.946 

verschil   0 
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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 06-20143331 

e-mail: c.reijnders@hetnet.nl. 

 

website S’HB’N:  www.shbn.nl 

website SGCP:   www.cpnepal.org 

 

IBAN: NL 11 ABNA 082 54 92 963 

 
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00) 

 

ANBI geregistreerd. 
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