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Jaarverslag 2021 
Een verslag over het jaar 2021, een jaar waarin we weer niet in Nepal zijn geweest om de 

projecten te bezoeken. Het was een jaar van ingetogen zijn en ondergaan wat door regels werd 

uitgevaardigd door de Overheid om het Covid virus in te dammen, zo goed en zo kwaad als het 

kon. Het is nog steeds niet weg, dus we zitten er nog steeds mee. In Nepal schijnt het mee te 

vallen, maar er blijft altijd nog de dreiging van een nieuwe golf….Wij en zij zullen het moeten 

ondergaan. Wel blijven we hoop houden om eind 2022 weer naar Nepal te kunnen, zonder 

beperkingen. Fingers crossed. 

Onze Nepalese partners hebben veel voor ons kunnen betekenen en uitvoeren daar ter plekke, en 

dat was broodnodig ook. Niet alleen door de pandemie, maar ook de enorme wateroverlast in 

Helambu en de gevolgen daarvan, zoals landslides en hele huizen die verdwenen in het water, 

evenals de toegangswegen en de bruggen in dat gebied.  

Ondertussen is ons 20-jarig bestaan geruisloos in het niets verdwenen. Wel alle voorbereidingen 

getroffen, doch niet uit kunnen voeren. 

Omdat de scholen weer zijn begonnen is de Fufu-Fufadag wel gevierd dit jaar, dit keer in 

combinatie met de jaarlijks Dolfdag. Dat is altijd een feest en dit keer waren wij virtueel 

aanwezig op een scherm, dus alle kinderen kwamen even bij ons langs om gedag te zeggen. Voor 

ons een ontroerend moment. 

We zijn in 2021 doorgegaan met het opzetten van Care Centra in zoveel mogelijk delen van Nepal 

en ondertussen willen we zorgen dat al wat er staat aan gebouwen ook mooi blijft. 

De markten zijn afgebouwd en er is nog slecht een heel kleine voorraad zilver te koop. Dat zullen 

we mondjesmaat proberen te slijten aan de liefhebbers. 

Ook het jaarlijkse evenement ‘’Voetprints voor Nepal’’ hebben we vaarwel gezegd. Het einde van 

een tijdperk, want we voelen er weinig voor om te blijven schuiven of om de oorzaak te zijn van 

een corona brandhaard. 
 

Onze partners in Nepal 

*  

Nepalese Initiation for Children’s Health and Education 
*  

Health Education Aid for Uplifting Livelihood 

Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:  

1. Bestuur en vergaderingen  

2. Activiteiten en Publiciteit (zie hiervoor de button Activiteiten op de website) 

3. Financiën  

4. Voortgang en toekomst 

 

Ad. 1. Bestuur en vergaderingen.  

Door de wereldwijde Covid-19 pandemie is het bestuur ook in 2021 slecht 1x bijeengeweest. Tus-

sentijds is er regelmatig overleg geweest door middel van telefoon en e-mail contact. Ook dit 

jaar konden er helaas geen bezoeken aan Nepal worden gedaan.  

Op 26 juni konden we gelukkig bij elkaar komen om zaken door te spreken. De vergadering er-

voor, en ook die er na, konden geen doorgang vinden door omstandigheden, 
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Zaken uit de notulen 

Enkhuizen, 26 juni 2021 

Wij waren voltallig bijeen in Enkhuizen en we hebben kennis kunnen maken met ons nieuwe be-

stuurslid, Jamie Stap. 

In deze vergadering hebben wij de ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht nog even voor ons uit-

geschoven, maar inmiddels is het definitief gecanceld. 

Tijdens de challenge met AFAS kregen wij groen licht om het nieuwe personenbusje aan te 

schaffen voor het leerlingenvervoer. Tevens kregen wij de toezegging om in 2022 de aanvraag te 

doen voor een nieuw te bouwen Day Care Centre in Nepalgunj, in het zuiden van Nepal. Echter 

door de corona problematiek in Nepal hebben we verzocht om die toezegging om te mogen zetten 

in een aanschaf voor zuurstofapparaten en ziekenhuisbedden om de acute nood ter ledigen. Ook 

dat verzoek is goedgekeurd door AFAS. We mogen in 2022 evengoed onze aanvraag nog indienen. 

Inmiddels hebben we ook de toezegging van de Rotary Club Arnhem-Huissen dat zij zorgdragen 

voor de financiering van het Day Care Centre in Nepalgunj. 

Tijdens onze pauze hebben we Martijn, notulist en Ellen, secretaris even in het zonnetje gezet 

voor 20 jaar trouwe dienst. 

Tijdens deze vergadering komt Bimal (manager SGCP) even digitaal binnen om verslag te doen van 

de situatie in Nepal. 

Er wordt online lesgegeven en contact gehouden met alle betrokkenen van de SGCP. De kinderen 

krijgen wat geld toegestopt om regelmatig wat data te kopen voor de verbinding. 

Ook de geplande NFN-bijeenkomst op 11 september is omgezet naar een digitale versie.  

Per 1 juli 2021 zal de wet WBTR in werking treden, en daarvoor zal Jamie e.e.a. uitzoeken en op 

papier zetten zodat we ook aan dat voorschrift zullen voldoen. Ook de ANBI dient anders gepu-

bliceerd te worden. Ook hieraan zal Jamie zijn bijdrage leveren. 

Inmiddels zijn we definitief gestopt met de verkoop op markten. Het heeft ontzettend veel op-

geleverd in de afgelopen 9 jaren, dus het is zeker niet voor niets geweest, want we hebben er 

diverse mooie en goede sponsors aan over gehouden. 

De nieuwe health post is in aanbouw, maar heeft vertraging opgeleverd door de watersnood in 

Helambu. 

Voor de rest zijn alle plannen achterhaald door corona en zullen we alles vooruit moeten schuiven.  

 

Ad. 2. Activiteiten en publiciteit 

Onder de button ‘’Activiteiten’’ op de website. 

 

Ad. 3. Financiën 

Financieel verslag 2021    

Eindsaldi 31-12-2021: Rek. nummer Saldo Mutatie in € 

Bankrekeningnummer  82.54.92.963 27.760  

Rekening courant 82.54.92.904 50  

ING 519.80.99 109  

Totaal   27.919 

Beginsaldi 01-01-2021:    

Bankrekeningnummer  82.54.92.963 25.392  

Rekening courant 82.54.92.904 50  

ING 519.80.99 109  

Totaal   25.551 
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Mutatie:   2.368 

Specificatie: Ontvangsten: Uitgaven:  

Actieresultaat 1.275   

Benevolenta 3.000   

ELG Wezenfonds 5.000   

Kiwanis West-Friesland 1.000   

Stichting Van der Lee 1.000   

Familie Schulten  800   

Diaconie Medemblik 620   

40MM, jaarlijkse donatie 1.000   

Lijfrentestortingen 3.478   

Vaste maandelijkse donaties 3.182   

Overige donaties & giften 8.651   

Netto-opbrengst verkopen 2.736   

Netto-opbrengst 'Voetprints voor Nepal' 56   

Totaal ontvangsten 31.798 0  

Totaal ontvangsten 31.798   

    

Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal  1.809  

Totaal fondswerving  1.809  

Administratie & Beheer    

Administratiekosten/computer  374  

Bankkosten  552  

Contributie/Geef Gratis/NFN/ICFON  504  

Webmaster   100  

Representatie- en ov. kosten  194  

Totaal Administratie & Beheer  1.724  

Projecthulp    

AFAS Foundation/schoolbus 22.200 22.200  

Day Care Centre Butwal  5.000  

My Book Buddy (zie ook 2020)  3.039  

SGCP onderhoud algemeen  1.000  

SGCP overhead  1.200  

SGCP shed  800  

Corona/wateroverlast hulp NICHE en HEAL 27.268 29.500  

Diverse kleine projecten   1.726  

Maha Mata 2020/2021 (3 kwartalen) 6.150 6.150  

HEAL health post 1.000 2.500  

Family support  1.425  

Maitri Griha  500  

SERC wateroverlast/Sponsortrek 2.200 2.500  
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SERC inrichting gebouw/Ketakeetighar 2.000 4.000  

SERC 3 studenten  4.500  

SSP 3 studenten  675  

Totaal projecthulp  60.818 86.715  

Totaal uitgaven    

Totaal Generaal 92.616 90.248  

Mutatie   2.368 

Verschil   0 

 

Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2022: 

Day care Centre Nepalgunj   € 22.500 

World CP     €      500 

Cadeau studenten (50 x € 50,-)  €   2.500   

3 SERC studenten    €   4.500 

2 SSP studenten    €      450 

Onderhoud gebouw     €    1.000 

   

Ad. 4. Voortgang en toekomst. 

Het plan is om in 2022 nog een aantal Care Centra te laten openen. S”HB”N wil proberen 

om daar de nodige middelen voor te vergaren. Een mooie uitdaging dus. In Nepalgunj wil-

len wij dat graag doen met de hulp van de AFAS Foundation en de Rotary Club Arnhem-

Huissen. De contacten zijn inmiddels gelegd. Natuurlijk blijven wij ook onze studenten 

steunen en willen we hulp bieden aan de zwakkeren in de samenleving van Nepal. 

  

                         holland building nepal 

 

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     

IBAN: NL 11 ABNA 082 54 92 963 
 

Website SGCP:  www.cpnepal.org 

 

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

ANBI geregistreerd. RSIN-nummer: 816054769 
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