
 S”HB”N 

Stichting “Holland Building” Nepal Cerebral  Palsy  
 

Enkhuizen, 26 augustus 2020. 

 

Goedemiddag aan eenieder die Nepal een warm hart toedraagt,  

 

Even een update over de situatie in Nepal. Sinds afgelopen maart zit Nepal al in een heftige lock down. Met een kleine 

tussen pauze, is lock down nr. 2 begonnen. Dit betekent dat er geen toeristen binnenkomen, alle winkeltjes, horeca en 

hotelletjes zijn gesloten. Dit is een groot drama voor het land.  

Sinds 2 maanden wordt het land ook nog geteisterd door een zware moesson periode. Sinds 41 jaar is dit een van de 

zwaarste moessons. Hevige slagregens vernietigen hele huizen met alles wat er in woont. Stukken berg komen er naar 

beneden en bedelven de dorpen. Ook diepe spleten in de grond, maken de situatie heel gevaarlijk.  

De health post die wij in 2016 hebben gefinancierd, samen met de Bietendag, is aardbeving proof gebouwd en staat er 

ook nog, maar de grond er omheen is helemaal weggeslagen. Dit geeft een gevaarlijke situatie, want de health post 

kan nu niet gebruikt worden voor alle mensen in de omliggende dorpen. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de 

ambulance, gefinancierd door AFAS.  

Er moet een stevige muur gebouwd worden om de health post heen, zodat de mensen er veilig heen kunnen. 

Aangezien wij dit jaar geen markten hebben en geen presentaties, komt er ook bijna geen geld binnen. Daarom doen 

wij een dringende oproep voor financiële hulp en alle beetjes helpen. Er zijn ook tenten nodig, met matrassen en 

dekens voor de mensen die hun huis kwijt zijn.  

Wilt u ons helpen? 

Dan graag uw bijdrage naar NL11  ABNA 0825492963 tnv SHBN mvv health post. 

Bijgaand sturen wij een aantal foto’s.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank, danyebad! 

 

Bericht uit Nepal van onze partner HEAL Nepal: 

This year due to massive rainfall in Nepal, it continues to trigger flooding and landslides across the country. In the 

meantime, it also affected some parts of the Helambu region with the loss of life and properties. It also damages the 

landscape of our health-post that is supported through your generous support after the mega-earthquake. With the 

strong building structure, it didn't make damage on the main building however it washed away soil on outside. It is 

critically important to provide meaningful health support services during this pandemic; people are suffering hugely 

due to natural disasters. There is no any health facility nearby; people need to walk at least five hours to reach the only 

government health facility available which is located at another village down the river. With your continued support 

we are able to conduct the health center, provide medical assistance, and emergency transport to hospitals by 

ambulance. People in Helambu are very much grateful for your generous support. Considering the significance and 

urgent need of health facility in the remote Himalayan village in the Helambu region of Nepal, we would like to 

request financial assistance on building walls to conserve our precious health center. 

 

Stichting "Holland Building" Nepal 

Corrie en Co Reijnders,   

 

Duizendroed 19 

1602 KT Enkhuizen 

Tel: 0228-314584 

 

e-mail: c.reijnders@hetnet.nl 

Website: www.shbn.nl  

 

 

      

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


 S”HB”N 

Stichting “Holland Building” Nepal Cerebral  Palsy  
 

 

     
 

     


