
Acties & activiteiten 2014. 
 Kerkezondag dag in de Zuiderkerk op 19 januari. Na de dienst een presentatie van diverse 

stichtingen. We mochten onszelf profileren en Nepalese spullen verkopen.  IJsmutsen, zilveren 

'peacebirds' en tassen. Opbrengst € 187,50,- Mooie start weer......  

 Edukans, Onderwijsdag voor PI op zaterdag 25 januari te Utrecht. Goed voor ons netwerk. 

Leuk programma met diverse workshops. 

      

 Dinsdag 28januari uitgenodigd door Stichting Studenten en Musaharproject Nepal te 

Heerenveen. Wij waren er met onze stand en we hebben deelgenomen aan de Nepalese 

maaltijd. Afscheid genomen van Jos Bus als studentencontroleur. Ook Gonnie Rijpkema kwam 

even langs. Zij was vrijwilligster bij onze projecten voor drie maanden, en zij heeft daar een 

gouden tijd gehad. Toch ook weer wat verkocht: € 178,-. Ter plekke hebben we een 

gehandicapt meisje, Shanta Bhat, geadopteerd met S"HB"N zodat zij kan studeren en een 

baan kan vinden. 

 Dinsdagavond 18 februari een lezing gegeven over onze projecten in zorgwoningen complex 

Herfstzon te Enkhuizen. De opbrengst van deze avond was € 285,-. 

 Op as-woensdag, 5 maart, waren we in Groningen om op twee basisschollen iets te vertellen 

over Nepal. De kinderen zullen gedurende de vasten periode geld sparen in hun zelfgemaakte 

vastendoosje voor een keukentje bij de school (Holland House) in Bharat Pokhari. 

 Zaterdag 15 maart, 10-jarig bestaan van onze ''Voetprint voor Nepal'' partner. Dus wij naar 

Heenvliet om een cheque van € 250,- te overhandigen voor hun Ambitie, Geestdrift & 

Daadkracht. 

 Helaas konden we niet bij het 15-jarig jubileumfeest zijn van Veldwerk. Wij hebben ze wel een 

cheque kunnen geven van € 250,- voor hun Denken?, Doen & Doorzetten. 

 S"HB"N vergadering te Waddinxveen op 18 maart met kascontrole. Goedgekeurd! 

 Eind maart komt er een uitgebreide modekrant uit van Dirk de Wit Mode te Bovenkarspel met 

een prachtig stuk promotie erin voor S"HB"N. Goed bezig... 



 Benefietmiddag, georganiseerd door de Irish Pub, The Dubliner op 6 april. Veel promotie en 

mooie prijsjes van de plaatselijke middenstand voor het rad van avontuur en gratis optreden 

van diverse muzikanten. De belangstelling laat het echter wat afweten, helaas. Uiteindelijk 

toch een mooi eindbedrag van € 665,- gescoord. Niet gek voor een zondagmiddag. 

       

 Op Witte donderdag zijn we weer naar Groningen gereden, naar de St. Antoniusschool te 

Musselkanaal en de H. Hartschool te Mussel om de vastendoosjes in ontvangst te mogen nemen. 

Wat 'n muntjes zeg! Opbrengst maar liefst € 1.350,-. Mooie actie. 

 

 Op 13 april is de zoon van één van onze vrijwilligers overleden, op zeer jonge leeftijd. In de 

advertentie stond: 'Liever geen bloemen, maar een gift voor de gehandicapte kinderen uit 

Nepal en India'.  Wij hebben € 1.500 ontvangen en samen met zijn ouders hebben we voor dat 

bedrag een bestemming gezocht en gevonden. 

 Op een zaterdag in de maand mei hebben we een bezoek gebracht aan de bewoners van 

Trajectum, te Zutphen. Elsz de Roos, onze vriendin, is daar geestelijk verzorgster. Tijdens 

elke kerkdienst werd geld ingezameld voor S"HB"N en dat werd in een grote glazen pot 

gedaan. Wij mochten deze pot met de mooie inhoud van € 605,98 mee naar huis nemen.  Het 

bedrag is besteed aan de AGE groep voor een nieuwe computer voor de kinderen, een digitale 

camera en een laptop..... 



 

 Zaterdag 31 mei was voor de 41ste keer de jaarlijkse sponsorloop 40MM te Venhuizen. Wij 

hebben weer 9 km gelopen. Dat wandelen gebeurt ook wereldwijd. (www.40MM.nl) Het levert 

elk jaar weer een mooi bedrag op voor heel veel stichtingen en initiatieven. In december 

kregen we € 550,- op de rekening bijgeschreven. Bedankt 40MM! 

 Eten voor het goede doel. Dat stond in de krant in den Haag. Restaurant Buddha geeft 10% van 

zijn netto inkomsten aan het goede doel, en dat zijn wij dit jaar. Wij zijn er geweest en 

hebben gesmuld van een heerlijke Nepalese maaltijd. Nu nog even wachten op het resultaat.  

 Jana, een meisje van 13 uit Enkhuizen, heeft vijf prachtige schilderijtjes gemaakt voor de 

slaapruimte van de gehandicapte kinderen van DidiDai van het Bal Mandir weeshuis. Wij hebben 

ze meegenomen en ze waren ontzettend blij met deze kleurrijke aanwinst. 

 

 Ook onze kleindochter Elise had een actie. Ze heeft een doosje gemaakt en daar wat spulletjes 

ingedaan. Ze vroeg ons om dat aan een heel arm kindje te geven. En dat is gelukt, want onze 

vriend Pradip heeft het doosje meegenomen naar zijn dorp en het daar afgegeven. Allebei 

trots en blij. Ook Tessa Fens uit Enkhuizen heeft twee doosjes meegegeven en ook die zijn 

goed terecht gekomen. Daarnaast had zij nog ca. 200 loombandjes voor de kinderen, en die 

hebben we ter plekke uitgedeeld. Elise kreeg een bedankkaartje uit Nepal in het Nepalees, en 

dat heeft ze mee naar school genomen. Nu gaat de hele klas doosjes maken....En door haar 



enthousiaste verhalen is de moeder van een van haar kladgenootjes spontaan donateur 

geworden. Als dat geen ambassadeur is spé is... 

        

 In het Kerkvenster van de Protestante kerk te Eefde stond vermeld dat de collectie van 3 

augustus zal zijn voor Stichting Holland Building Nepal. Heel mooi dat er overal wordt 

meegeleefd. 

 'Voetprints voor Nepal' vergadering, voor de laatste keer in Noordwijk (13 juli). De laatste 

voorbereidingen getroffen en gezocht naar een nieuwe passende locatie voor het komende 

jaar. 

      

 Verregende markt in Groet op 21 juli. Toch nog een opbrengst van € 182,50. 

 Meegedaan aan de NRC Charity Award 2014 in de categorie 'Hulpverlening'. We eindigden op 

de 11e plaats. Toch niet slecht en weer wat publiciteit. 



 Op 11 en 18 augustus weer op de toeristenmarkt te Groet gestaan. Gezamenlijke opbrengst 

bedroeg € 835,-, plus een verzoek om een aanvraag in te dienen bij Stichting-Jong. En dat 

heeft ons geen windeieren gelegd....We kregen een donatie van € 4.465,-! Waar de markt al 

niet goed voor is. 

 En tenslotte nog de Jaarmarkt te Blokker. Een hele drukke markt maar geen business, dus 

daar gaan we niet meer staan. opbrengst € 296. 

 Op 21 september was de laatste 'Voetprints voor Nepal'' sponsortocht te Noordwijk. Alweer 

een heel groot succes. We gingen voor een keukentje bij het Holland House, en dat is gelukt. 

Opbrengst van deze dag fantastische dag was € 5.000. Tot ziens op 20 september 2015 bij 

Mijnden te Loosdrecht.  

 Voor de 1e keer de vergadering van S`HB`N te Soest op 31 augustus. Mooie centrale plaats. 

Iedereen neemt wat mee, zodat we genoeg te eten en te drinken hebben onder het 

vergaderen.  Natuurlijk een nieuw boardfoto gemaakt. 

 

 Reis naar Nepal van 23 september tot 23 oktober. Zie hiervoor het reisverslag. Was zeer 

enerverend! 

 Vlak na de Nepalreis al weer present op de Wereldcultuurdag te Hoogkarspel als gast van 

Drechterland Mondiaal. We hadden weer voldoende nieuwe Nepalese spullen mee om te 

verkopen. Opbrengst € 160 en alle beetjes helpen,nietwaar. 

             



 Op zaterdag 9 november stonden we op de zg 9-Landendag in het wijkcentrum ´de Bonte 

Veer`te Enkhuizen. Een multiculturele happening. De opbrengst van deze dag ging naar een 

project in Sri Lanka. De opbrengst van € 205 van de verkopen was echter voor S`HB`N.     

          

 We mochten een presentatie houden voor de vrijwilligers van de Wereldwinkel te 

Bovenkarspel. Beelden laten zien en ons reisverhaal verteld van de afgelopen keer. Heel 

gezellig en goede belangstelling. Presentatie, verkopen en donatie € 297. 

    

 Tenslotte onze vergadering te Soest op zondag 13 december. 

 Terugkijkend kunnen we zeggen dat er weer heel veel gepresteerd en gerealiseerd is.   

 

Blijf niet stilstaan bij het verleden,                                               

droom niet van de toekomst,  

maar concentreer je geest op het huidige moment. 

Boeddha 
 

 


