Acties & Activiteiten 2010.
We beginnen het jaar vrij rustig, er zijn niet zo heel veel plannen vooruit gemaakt. Maar je weet nooit
hoe het in de loop van het jaar gaat…..
Om te beginnen was er de jaarlijkse kerkendag op 17 januari in de Klopperstraat. Met een redelijke
belangstelling voor ons project en tevens ook nog wat verkocht. Opbrengst € 203,-.

Vergadering te Tilburg op 27 februari.
Op 7 maart was de 3e vergadering voor de sponsorwandeltocht te Noordwijk dit keer. Er is veel
voorbereiding nodig om het evenement probleemloos te laten verlopen en het is onze 1e keer.
Natuurlijk hebben we de route ook gelopen.

Op 13 en 14 maart hebben jongeren van Provider een ’jongeren vast- en zeker’ weekend gehouden in
Hoogkarspel met als doel om ons project te sponsoren. Het heeft veel publiciteit opgeleverd in elk
geval. En ook nog wat geld! Maar liefst € 435,- heeft deze groep vastende jongeren bijeen gebracht.

Op 28 maart was de 1e Grand Prix van Enkhuizen, mede georganiseerd met medewerking van de
Rotary. Dit wordt een deel van de Matching Grant, samen met Rotary Drechterland. De bedoeling is
om ca. € 3.000 binnen te halen voor het project.
Op 16 april werd gevierd dat Nederland en Nepal samen 50 jaar diplomatieke betrekkingen hebben.
Op uitnodiging zijn we naar Den Haag geweest om dit heugelijke feit mee te vieren. Je komt dan
altijd weer veel bekenden tegen …..en dat is goed voor het netwerken.

Voetprints voor Nepal, sponsorwandeltocht.
In mei een paar stukjes in de kranten om publiciteit te zoeken voor onze sponsorwandeltocht. En op
29 mei is het dan zover. De uitdaging! De hele Stay Oke werd binnen en buiten omgebouwd en
ingericht met onze spullen. Zelfs een heuse stupa is er opgezet. Alleen jammer dat het vreselijk
regende die dag. Maar de stemming bleef optimaal en de opbrengst ook. Maar liefst ruim € 4.000,voor elke stichting werd er bijeengelopen. Dus een totaalbedrag van € 12.600,-.
Uiteraard weer een stukje in de krant met het resultaat.
De jaarlijkse lappendag was weer een groot succes. Maar liefst € 600,- was de opbrengst van die dag.
En mooi weer en leuke verhalen aan de kraam. Altijd gezellig.

Vergadering te Naarden op 27 juni. En na afloop bbq-en.

Stichting ‘’Voetprints voor Nepal’’ is inmiddels een feit.
Op 25 juli de 1e officiële vergadering te Heenvliet.
Zaterdag 28 augustus: Jaarmarkt te Blokker. We stonden daar samen met Blue Sheep, de Nepalese
stichting van Raju en Thea. Het resultaat was niet om over naar huis te schrijven, maar zoals we vaak
zeggen; vele kleintjes maken ook een grote. Voor € 265,- verkocht die dag.
Een probeerseltje. Op het Bosplein te Enkhuizen werd een gratis toegankelijk buitenconcert gegeven.
Er stond een donatiebus voor onze stichting voor een vrijwillige bijdrage. Helaas, de bus bleef leeg.
Maar goed, niet geprobeerd is altijd mis!
Op de Wereldvoedsel dag op 16 oktober in Hoogkarspel waren we ook weer present met onze kraam.
Dit keer stonden we binnen in de kerk. Er werden uitvoeringen gegeven zoals muziek, zang en dans.
Ook hier was de belangstelling niet optimaal voor ons. We hebben voor € 285,- verkocht.

Rotary actie.
Toen kwam de grote klapper. Op 20 oktober werd de Rotary cheque aan ons uitgereikt. De Rotary
Clubs van Enkhuizen, Drechterland, Patan Durbar Square, Foundation en International hadden een
cheque van maar liefst $ 37.050,- voor onze stichting die na de heerlijke maaltijd aan ons werd
overhandigd.

Wij waren diep onder de indruk. En natuurlijk weer een stukje in de krant. Van dit bedrag is inmiddels
een solar installatie op het dak van de werkplaats geplaatst. Er zijn nog speciaal aangepaste meubelen
in de maak. Het geld wordt beheerd door Rotary Patan te Nepal, zodat het ook werkelijk wordt
besteed aan waar het voor bedoeld is.
Woonzorg Nederland, verdubbelingactie.
1Euro = 2 Euro. Dit was de aktie voor S”HB”N van Woonzorg Nederland, mijn inmiddels ex-werkgever.
Ik mocht collega’s, huurders en toeleveranciers aanschrijven met het verzoek om een donatie te doen
voor een betere watervoorziening. Woonzorg Nederland zou dit bedrag dan verdubbelen. De actie
werd uitgebreid met een (zelfgemaakte) kunstveiling op de eindejaarsbijeenkomst op 23 december en
we mochten onze Nepalese waren verkopen.

Alles werd verdubbeld. Het uiteindelijke bedrag was meer dan € 9.000,- Omdat het bijna € 10.000
was hebben we besloten om een koperen plaque op het commitmentwheel te laten plaatsen.

Vergadering te Waddinxveen op 23 oktober.

Op 2 november stond er een artikel in Trouw over de top 50 van goede doelen. Wij, onze stichting
kwam uit op plaats 14. Iets om trots op te zijn, we doen het niet slecht…..
In december werd het 10 jarig bestaan van onze stichting gevierd met de uitgifte van een boekje.
Tien jaar Stichting ”Holland Building” Nepal. Geheel gratis verzorgd door Bob de Ruiter en ook Sprint
Print heeft er een grote bijdrage aan geleverd. Het boekje en de verspreiding werden gesponsord
door het Westfrieslandfonds en Dirk de Wit. In de krant stond een mooi stuk over het 10-jarig
bestaan. Een mijlpaal!
We zijn voor deze gelegenheid met het bestuur en de kinderen van de leden naar het Schateiland in
Zeumeren geweest om dit heugelijke feit te vieren.

Bedankt allemaal, voor uw bijdrage, in welke zin dan ook!

