
ACTIVITEITEN 2003 

  

 Susila Dharma Nederland. www.subud.nl Als 'uitloper' van de Dutch Tilicho Peak 

Expedition 2002 hebben wij in 2003 een bedrag van € 400,-- ontvangen voor ons doel. 

 Kerk Hoogkarspel. De eerste actie in 2003 was op 1 en 2 maart in de kerk in 

Hoogkarspel. Het was het 'Weekend van de diaconie'. Wij mochten tijdens de diensten 
van zaterdagavond en zondagochtend ons verhaal vertellen en de collecte zou dan voor 
onze stichting zijn. Een leuke ervaring met een nog leukere opbrengst. € 526,26. Een 
mooie start voor het nieuwe jaar……! 

 Kerk Enkhuizen. Ook de kerk in Enkhuizen voert dit hele jaar actie voor ons. Dat 

gebeurt op initiatief van het MOV. Foto's van de kinderen van het project hangen achter 
in de kerk en ook een collectebus staat er uitnodigend bij. Er ligt uiteraard ook informatie 
om mee te nemen over onze activiteiten. Toeristen doen ook een duit in het zakje tijdens 
de open dagen en op monumentendag. Op zaterdagavond 13 en zondagochtend 14 
december 2003 zijn wij uitgenodigd om ook hier ons verhaal te vertellen. Ook dan zal de 
opbrengst van de collecte voor ons zijn. Dus…………., kom allemaal naar de kerk in dat 
weekend. Wij zijn dan net terug uit Nepal en kunnen u van de laatste ontwikkelingen op 
de hoogte stellen. Provider, een jongerengroep in Enkhuizen e.o., zal ook actie voor ons 
project gaan voeren. 

 40MM Venhuizen. Op 31 mei was weer de jaarlijkse sponsorloop in Venhuizen. Wij 

hebben ons project wederom aangemeld en we hebben zelf ook weer de nodige 
kilometers en Euro's bij elkaar gelopen. Een geweldige organisatie en een prachtige 
wandeldag in het West Friese land. De opbrengst voor onze stichting bedraagt € 460,--. 

 Reiki Groep Enkhuizen. Van deze groep hebben we in 2002 al een bedrag van € 100,- 
ontvangen in verband met de verdubbeling in dat jaar door de NCDO. In juli van dit jaar 
ontvingen wij echter nog een bedrag van € 200,- voor ons doel. Dus ik zou zeggen, laat 
uzelf ook eens verwennen dor middel van Reiki. U komt tot rust en u dient er een goed 
doel mee! Voor meer informatie kunt u bellen 0228-316202, Lia Pietersz. 

 CD actie. Op 'lappendag' hebben we onze CD "On the Road to Kathmandu" verkocht. 

Een muzikale reis van Enkhuizen naar Nepal. Een zeer groot succes! Er werden direct al 
bijna 300 exemplaren verkochte en de rest van de ruim 500 stuks zijn we inmiddels bijna 
allemaal kwijt. Opbrengst € 2.500,--. Mensen die er nog geen een hebben, hebben echt 
pech………, maar je kunt het nog even proberen, misschien hebben we er nog een. Met 
de initiatiefnemers van deze actie zijn we heerlijk wezen eten bij het Nepalese 
Restaurant SURYA in Hilversum. Uiteraard hebben we daar onze info voor de cliëntèle 
achtergelaten……….je weet maar nooit. 

 Opbrengst boeken. Van een familie in Blokker kregen we de opbrengst van 5 stuks 

zelfgeschreven boeken, plus een exemplaar van het boek zelf. Een bijzonder boek! 
Opbrengst 5 maal € 50,- is € 250,-. Fantastisch! 

 Schoffelen bij Op/maat. Ja hoor, daar was ie weer. De schoffeldag om het geluk weer 

een klein beetje te helpen van gehandicapte Nepalese kinderen. Dit jaar waren er 27 
vrijwilligers die zich hebben aangemeld om een dag vrij te nemen en dan te gaan 
schoffelen ergens in West Friesland, voor het goede doel. Gelukkig waren er ca. 20 
minder dan het vorig jaar, want door het aanhoudende mooie weer en weinig regen, was 
er bijna geen onkruid……… Opbrengst € 2.300,--! Dat is toch geweldig!? 



 Icfon: www.icfon.nl Helaas hebben wij dit jaar verstek moeten laten gaan in september, 

maar volgend jaar zijn we weer van de partij en hopen we weer velen van u te mogen 
ontmoeten. 

 Tulpenbollen. Ook dit jaar kregen wij weer een aantal kisten met tulpenbollen van de 
firma Botman. De opbrengst van deze bollen is uiteraard ook weer bestemd voor ons 
doel. Dit geeft weer veel kleur aan het leven van gehandicapte kinderen in Nepal. 

 Markt van de Hoop. Ook hierbij waren wij dit jaar op 20 september weer aanwezig. 

Ditmaal met restanten van bruidshuid Marlise uit Enkhuizen. Parelkettingen, armbanden, 
oorbellen en kinderkleding. Hartelijk dank daarvoor! Naast deze spullen werden er ook 
tulpenbollen verkocht en Nepalese tasjes. Totale opbrengst van deze dag circa € 250,-. 

 PCI. Alweer een bijdrage van € 300,- van deze charitatieve instelling. Ook dit geld komt 

goed terecht en zal voor de inventaris en inrichting worden bestemd. Er gaat binnenkort 
een verzoek naar de Wilde Ganzen voor een premie voor dit onderdeel. 

 Pianospel. Onze notulist, Martijn Masselink, verhuurt zichzelf nogal eens als pianist, om 

achtergrond muziek te verzorgen. De opbrengt van zijn kunnen was dit keer € 100,-. Als 
u eens een feestje heeft of geeft, denk dan eens aan deze mogelijkheid! 

 't Koggeschip. Basisschool 't Koggeschip te Medemblik voert dit jaar actie voor onze 
stichting. Na onze vakantie zijn wij uitgenodigd om aan de hoogste groepen ons verhaal 
te komen vertellen over Nepal. Wij zullen de leerlingen dan wat actuele informatie geven 
over de voortgang van het project. Een leuk nieuwe initiatief, waarmee we weer een 
nieuwe doelgroep zullen kunnen bereiken. We hopen natuurlijk dat er thuis ook over 
wordt gesproken, zodat er weer meer bekendheid over dit probleem zal ontstaan. Dat is, 
naast geld, ook heel belangrijk. 

 RCA. Momenteel (oktober 2003) is Charlotte Kortbeek, ergotherapeut bij het RCA te 

Amsterdam, naar Nepal met een missie. Zij wil het monument bezoeken van de PIA 
vliegtuigramp en natuurlijk ook het project dat het RCA een aantal jaren heeft 
ondersteund en waarvan Ben van der Stam coördinator was. Zij heeft haar familie, 
vrienden, collega's en bekenden een brief gestuurd met het verzoek om een bijdrage te 
leveren voor de inventaris en de inrichting van het nieuw te bouwen fysiotherapie 
centrum. En met heel veel succes! Tot nu toe is er een bedrag van bijna € 2300,- 
ontvangen van de gulle gevers. Een fantastisch resultaat en heel erg bedankt. Ook 
hiervoor zullen we proberen de Wilde Ganzen een stukje mee te laten vliegen voor ons 
doel. Het aanvraagformulier is al in Nepal........ 

 80 jaar. Op zondag 16 november a.s. viert de vader van onze penningmeester, Corrie 

van der Stam, zijn 80ste verjaardag. Op de uitnodiging staat als cadeautip vermeld: Loek 
wil graag een bijdrage voor het project waar Ben zich in Nepal voor inzette. Uiteraard zijn 
wij op het feest ook van de partij en wij kunnen de aanwezigen het laatste nieuws 
vertellen, want wij zijn dan net weer twee dagen terug uit Nepal…………… 

 Sponsortrek. www.sponsortrek.nl Sponsortrek en Iceland Trekking zijn in voorbereiding 
om in 2004 een Everest Expeditie te organiseren. Zijn er nog liefhebbers die graag 
meewillen………? 

Tot zover een indruk van onze acties. Wordt vervolgd.   

 

'Geef om elkaar, geef aan elkaar'. 

Enkhuizen, oktober 2003. 

 

http://www.icfon.nl/
http://www.sponsortrek.nl/

