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Op 5 december van dit jaar vieren we alweer 
het 2e lustrum van onze stichting.  
Wat gaat de tijd toch snel! We hebben in die 
tijd betere levensomstandigheden kunnen 
realiseren waardoor het leven van heel veel 
kinderen in Nepal met een aangeboren 
hersenbeschadiging een stuk aangenamer is 
geworden. Allemaal met uw hulp en support!  
Heel veel dank daarvoor.  
 
Op ons verzoek is Mart van den Berg voor 5 
maanden in Nepal geweest om orde op zaken 
te stellen. Dat heeft hij uitstekend gedaan. 
Hieronder volgt het verslag over zijn verblijf. 
Zijn vrouw Elly stond hem zoals altijd terzijde, 
maar zij had in Nepal een andere taak. Ook zij 
vertelt verderop over haar werkzaamheden bij 
de ’Brick Children School’. 
 
Verslag van Mart. 
 In oktober ontmoette ik Bimal Shrestha, CEO 
van SGCP, en het klikte. Ik gaf aan dat ik me 
van 1 dec. tot 17 april voor de SGCP kon 
inzetten. Ik sprak Bimal aan als ‘Bimal bhai’, 
Nepalees voor jongere broer. Dat bleek een 
goed idee te zijn, want daardoor werd ik aan 
iedereen als ‘Mart dai’, oudere broer 
voorgesteld. En dat maakte dat ik snel mijn 
plek had binnen de SGCP, iedereen heel open 
was en de informatie gaf die ik nodig had om 
de organisatie in beeld te brengen.  
Eerst door van iedereen foto’s te maken en 
die op Facebook te laten zetten, daarna door 
met werknemers van SGCP te praten en hun 
werk te observeren.  
Allereerst moest de financiële administratie 
aangepast worden d.m.v. een nieuw 
programma. Ook bleek meteen dat er geen 
structureel werkoverleg was. We hebben 
daar een begin mee gemaakt. Ik heb een 
opzet voor een jaarprogramma gemaakt en 
tegelijkertijd heb ik er een onderhoudsplan 
aan toe gevoegd, want als je zulke goede 
gebouwen hebt als in Dhapakhel dan moet je 
ook zorgen voor goed onderhoud!  
Omdat de motivatie van en de samenwerking 
binnen het Special Education Programme te 
wensen over liet had Bimal me gevraagd daar 
aandacht aan te besteden.  

Ik heb dat gedaan door het invoeren van 
functioneringsgesprekken en 
evaluatieformulieren. In een 
coachingsprogramma hebben we toen 
allereerst de positie van de “helpers” 
besproken. De “helpers” voelen zich 
ondergewaardeerd, terwijl de leraren veel aan 
hen overlaten. Al snel kwamen we tot de 
conclusie dat ‘helpers’ voortaan ‘klasse-
assistenten’ zouden zijn. In de volgende 
sessies zijn we door gaan borduren op de 
samenwerking en de voldoening die je uit je 
werk kunt halen.  
Rajuna, de lerares van Laxmi Prashad was 
heel blij dat Laxmi op de computer een 
gedicht geschreven had. Ik verwees naar 
Jamak Ghimire, de Nepalese schrijfster die 
een ernstige vorm van CP heeft, waarop een 
andere lerares zei dat ze een broer had die bij 
de Kantipur Times in Kathmandu werkt en zo 
‘publiceerde’ Laxmi binnen een week zijn 
eerste teksten! Daar kun je trots op zijn….. 
Tien jaar geleden waren vier werknemers van 
het SGCP het oneens met het beleid van 
Professor Batuk. Zij stapten op en startten een 
eigen organisatie voor kinderen met CP, AGE 
genaamd, ‘A Genuine Effort’. Zij doen 
fantastisch werk met veel minder middelen 
dan de SGCP. Ik heb ze bezocht en gekeken of 
er weer een vorm van samenwerking mogelijk 
is. Ook de professor zou dat wel willen. 
Wellicht ligt dat in het verschiet, want AGE 
kan zeker wat hulp gebruiken.  
Eind 2009 was er al een rapport met 
aanbevelingen gemaakt over alles wat de 
SGCP gerealiseerd had. Deze aanbevelingen 
zijn doorgesproken en ik heb benadrukt dat 
het soms nodig is om het te ‘vertalen’ naar de 
eigen cultuur en mogelijkheden. Hoe meer ze 
dat kunnen doen, hoe meer het hun ‘eigen 
ideeën’ worden.  
 
Ik heb bij SGCP een pracht tijd gehad en hoop 
nog eens in de gelegenheid te zijn daar te 
gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt.  
 
Mart van den Berg. 
(Het eindrapport van Mart kunt u vinden op de 
website onder de button ‘nieuwsbrieven’.) 



 S”HB”N 
Stichting “Holland Building” Nepal Cerebral  Palsy  
 

BCS (Brick Children School) 
Inleiding 
De BCS is een seizoenschool voor kinderen van arbeiders van de steenfabrieken zo’n 10 km ten oosten van 
Patan in een dorp dat Sano Gaon heet. Voor 15 cent kon ik er met een lokale minibus komen. Het project is 
met donaties uit Wales opgezet en bestaat tien jaar. Het wordt volledig door Nepalesen gerund.  
Jonge kinderen komen met hun ouders mee als zij voor een half jaar hun dorp verlaten om in de 
steenfabrieken te gaan werken.  
De kinderen missen daardoor een half jaar school en kunnen de draad, eenmaal terug in het dorp, niet 
meer oppakken. De BCS probeert die leemte te vullen, zodat zij bij terugkomst in het dorp zich kunnen 
aansluiten bij hun klas. Er zitten zo’n 160 kinderen verdeeld over twee gebouwtjes op de school voor groep 
2 t/m 7. Eén maal per week komt een dokter om de zieke kinderen te behandelen. Naast de basisschool 
zijn er ook dagelijks naailessen voor vrouwen.  
 

Verzoek om advies 
De coördinator, Anita Shrestha, verzocht mij om verbeteringen aan te brengen om ouders, leerkrachten en 
kinderen actiever betrokken met elkaar te laten zijn. Hiervoor werd een extra ouderbijeenkomst 
georganiseerd, waar zij en ik heel blij mee waren. 

 

                            
 

De eerste indruk van BCS was erg goed. Er hangt een prettige sfeer en de juffen gaan leuk met de 
kinderen, met elkaar en met de coördinator om. Ze hebben zelf de meeste materialen ontwikkeld en de 
posters met cijfers en ABC in Engels en Nepalees hangen vrolijk aan de muur van de klas. De hygiëne is 
beter dan in de overheidsscholen die ik gezien heb. 
 

De kinderen zijn nieuwsgierig en speels. De juffen hebben er plezier in en werken volgens een rooster, 
waarin ook plaats is voor spelletjes, verhalen vertellen, bibliotheek en gezondheidslessen.  
 

Voor spelletjes koos ik ’energizers’. Spelletjes waarin het niet gaat om winnen of verliezen, maar om elkaar 
bij naam te leren kennen en te leren samenwerken als een team. 
 

Gezondheidslessen tenslotte kregen vorm d.m.v. een poppentheater. De poppen kwamen de kinderen 
vertellen hoe ze tanden moeten poetsen, hoe ze schoon naar school moeten komen, wat te doen bij 
hoesten of hoofdluis en hoe te stoppen met pesten.  
De handvaardigheidjuf zal de lessen ook een vaste plek in het rooster geven, zodat de kennis paraat blijft. 
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Afscheidsgift 
In januari hadden alle kinderen al warme truien gekregen, maar aan het eind van mijn verblijf heb ik de 
school gevraagd, wat ze nog meer nodig hadden. Ik kreeg een lijstje met vooral veel speelgoed en puzzels 
voor de kinderen, maar ook tekenpapier en kleurpotloden. 
Met een bijdrage van Koninginnedag via onze kleindochter Ambia, hebben we een bedrag van € 1.044 
kunnen doneren. Alle kinderen kregen bovendien een tas met daarin een tandenborstel, tandpasta, een 
stuk zeep, shampoo en een kam. 
 
Ik heb de bijna vijf maanden die ik in Nepal was met een plezierig gevoel af kunnen sluiten en heb er een 
mooi aandenken aan overgehouden in de vorm van een ‘bordje’ van de organisatie met de tekst:  

’A token of love’. 
Groetjes van Elly van den Berg–van Breukelen 
 

Wandeltocht voor ‘’Holland Building’’ Nepal groot succes. 
 

 
 

Deze tocht was georganiseerd door drie samenwerkende stichtingen die actief zijn voor de allerarmsten 
van Nepal, ‘Holland Building’ Nepal, Maha Mata en Veldwerk, onder de noemer: ‘Voetprints voor Nepal’. 
Zondag 30 mei was het afgelopen met het mooie en vooral droge weer.  
Wat een regen is er gevallen.  
De Stay Okay locatie in Noordwijk was mooi omgetoverd tot een echte Nepalese omgeving. Voor de 25 km 
gingen in totaal 27 deelnemers van start en de rest liep 15 km. 
Aan het einde van de dag begon het te onweren en toen werd besloten om de laatste lopers toch maar 
even met de auto op te halen.  
Veiligheid voor alles.  
Iedere wandelaar kwam verregend maar toch vrolijk weer binnen, voorzien van de controlestempels. Al 
kletsend en genietend van de omgeving hebben ze ondanks alles erg genoten van de omgeving. Ze konden 
worden gemasseerd en kregen een munt voor de ‘’blarenborrel’’.  
Daarna was de bekendmaking van de opbrengst!  
Wij schrokken ervan…… De totale opbrengst bedroeg ruim € 12.600,--.  
De drie deelnemende stichtingen krijgen alle drie een bedrag van ca. € 4.000. Wij vinden dat een geweldige 
opbrengst en we zullen het geld aanwenden voor een betere watervoorziening van ons project in Nepal, 
de Selfhelp Group for Cerebral Palsy, voor kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging.  

 

‘Voetprints voor Nepal’ is opgericht om samen grotere evenementen te kunnen organiseren, 
want alléén kunnen we dit niet. 

 

 
Voor meer foto’s van deze dag: www.fotoalbum.eu  

Gebruikersnaam: voetprints 
 Wachtwoord: voornepal   

http://www.fotoalbum.eu/�
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De Rotary Clubs van Enkhuizen en Drechterland 
zijn dit jaar nog druk bezig met hun acties om een 
totaalbedrag van ca. € 25.000 bijeen te brengen 
voor de inventaris en de inrichting van de nieuwe 
leer-werklokalen. Deze z.g. Matching Grant 
verloopt voorspoedig en we kijken uit naar de 
goede afloop. 

 

Tenslotte nog een berichtje van twee studentes 
die net terug zijn uit Nepal. 

Hallo allemaal, 
Tja, en daar zit je dan om zeven uur s‘avonds in 
een oud jeepje te schudden op de Nepaleze 
wegen terwijl je je afvraagt waar je in 
hemelsnaam terecht bent gekomen.  
Zo begon ons avontuur, wij zijn Margriet Jorna en 
Anne Roland.  
Wij zijn in maart afgereisd naar Nepal om ons 
afstudeerproject bij de Self-help Group for 
Cerbral Palsy te doen voor onze opleiding tot 
ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen.  

 
 

Ons project was er op gericht om de zithouding 
van de kinderen met Cerebrale Parese (CP) te 

verbeteren. Het is nu zo dat de zithouding van de 
kinderen niet altijd optimaal is. De kinderen 
worden hierdoor beperkt en daardoor verloopt 
hun ontwikkeling minder voorspoedig dan 
mogelijk zou kunnen zijn.  
We hebben gekeken wat het probleem was en 
wat wij hier aan konden doen. Na veel interviews 
en observaties kwam naar voren dat het voor de 
stafleden moeilijk was om hun kennis over CP én 
het goed laten zitten van de kinderen, in de 
praktijk toe te passen.  
Tevens bleek dat er te weinig materiaal was om 
de zithoudingen te optimaliseren. Om dit 
probleem te verhelpen hebben wij een 
naslagwerk geschreven met daarbij een checklist.  
De checklist kan gebruikt worden door alle 
stafleden om dagelijks snel en effectief de 
zithouding van de kinderen te checken. Het 
naslagwerk is bedoeld om de kennis onder de 
stafleden beter toe te passen.  
Wij hebben dit in onze laatste week 
geïmplementeerd in de organisatie door het 
geven van een workshop. Het is goed geslaagd. 
Alle stafleden waren aanwezig, er vond een 
levendige discussie plaats en iedereen was 
enthousiast. Voor ons een goede afsluiting.  
Wij vragen ons inmiddels allang niet meer af waar 
we terecht zijn gekomen.  
Het was geweldig.  
Een ervaring die we de rest van ons leven 
meenemen…. 
Groetjes,  
Margriet Jorna & Anne Roland 

_________________________________________________________________ 
 

Een fijne vakantie toegewenst! 
 

Stichting "Holland Building" Nepal 
Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter 

 
Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen 

 
Tel: 0228-314584, e-mail: c.reijnders@hetnet.nl 

 
Website: www.shbn.nl 

 
KvK: 37093481 (11/12/00) 

 

 
 

Bankrekening: 82.54.92.963 
 

Uw bijdrage is nog altijd méér dan welkom. 
 
 

 
(onze partner:www.impulsis.nl) 
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