ACTIVITEITEN 2005
In 2005 is er eigenlijk meer tijd en energie besteed aan het uitgeven van geld.
Het fysiotherapiegebouw is helemaal betaald, tot op de laatste roepie. De totale kosten
bedroegen € 70.000. Een rib uit ons lijf, maar er staat dan ook wel wat.

In april waren we in Nepal en we hebben boodschappen gedaan met Shova, het hoofd van de
school. Zij wilde graag een fotocamera, een DVD speler en een cassetterecorder met microfoon.
Allemaal voor de school natuurlijk! Het is heel leuk om op deze manier een steentje bij te dragen.
Totaalbedrag € 250.-.
We zijn ook bij de AGE groep geweest. Deze groep is ook bezig voor kinderen met CP. Voor hen
hebben we vloerbedekking kunnen kopen, twee archiefkasten en een computer. Totaal voor €
500,--. Iedereen blij!
In 2005 is van onze vele sponsors een bedrag van € 25.000,-- ontvangen!
Een fantastisch bedrag, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.
Onderstaand een willekeurige greep uit de acties.


De 40 MM was weer goed voor € 1.400,--. We hebben lekker gewandeld, het was alleen
dit jaar wat regenachtig en koud. Maar volgend jaar beter. Er gaat natuurlijk weer een
aanvraag naartoe en dat zal dan voor de nieuw te bouwen school zijn. Daar is nog veel
geld voor nodig.



De geboorte van Jaap Masselink heeft een bedrag van ca. € 900,-- opgebracht. Voor
zo’n klein ventje een geweldig bedrag. Hij weet het nog niet, maar hij heeft het geluk van
veel kinderen een handje geholpen. Dank aan zijn lieve ouders.



Van Blokker Holding ( Ja, van de Blokker winkels) kregen we een bijdrage van € 1.250,-voor de elektriciteitsvoorziening van het nieuwe gebouw. Een mooi lichtpuntje was dat.



De Enkhuizer kunstschilder/zanger Wil Cordes verkoopt schilderijen voor het goede doel.
Na aftrek van de kosten blijft er € 300,-- over. Mensen kunnen zelf een keus maken uit

een aantal geselecteerde doelen. Een keer viel de keus op onze stichting. Dat is pas
kunst!



Op 22 januari 2006 geeft hij, samen met Johann en Nienke de Jong, een uniek
benefietconcert, waarvan de opbrengst ook voor ons doel zal zijn. Ja, hij kan mooi
zingen, deze batriton.



COS Nederland heeft onze open dag op 10 december gesponsord voor een bedrag van
€ 555,-- en Modezaak Dirk de Wit te Bovenkarspel heeft de kosten van de publiciteit voor
zijn rekening genomen. Een anonieme sponsor heeft de kosten van de drankjes betaald.
Daarnaast hadden we de beschikking over een professionele fotograaf, een
vrijwilligersechtpaar die de zaal heeft omgetoverd tot een expositieruimte, met panelen
en verlichting en al. Veel handen hebben die dag bijdragen aan een hele mooie dag.
Charlotte Kortbeek heeft de dag geopend en het bestuur in het zonnetje gezet. Tijdens
deze dag heeft het bestuur van Stichting Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking
EvO ons een cheque van € 5.000,-- overhandigd. Dat was echt een klapper.



Natuurlijk stonden we ook weer op de ICFON dag dit jaar. Veel bekende gezichten weer
gezien. Leuk om wat ‘bij’ te praten over alle ontwikkelingen.



Uiteindelijk hebben we het laatste bedrag van de subsidie van de NCDO ontvangen. De
eindafrekening is goedgekeurd en 10% ( € 1.130,--) werd overgemaakt op onze
rekening.



De rentebijschrijving over 2004 bedroeg € 1.768,48. Toch lekker meegenomen.



Ook dit jaar is er weer geschoffeld. Een kleine actie dit keer. Maar er is toch ruim € 900,-bij elkaar geschoffeld. Sociale werkvoorziening Op/maat geeft gelegenheid om op een
vrije dag in de regio West Friesland te gaan schoffelen voor een bedrag van € 11,50 per
persoon per uur. Als u zin heeft het komend jaar en u houdt van buiten bezig zijn, dan
bent u van harte welkom.



De Hoornse Stadsfeesten hebben elk jaar een goed doel. Dit keer waren wij de
gelukkigen. Jonge muziekanten brengen hun kunsten op straat ten gehore. Mensen
deponeren geld in de hoed en wij mochten aan het eind van de dag een bedrag van €
201,-- mee naar huis nemen. Het bestuur van de stichting zal dit bedrag nog
verdubbelen.

Uiteraard staan we op diverse markten om onze spullen uit Nepal te verkopen en onze
boodschap uit te dragen. Het is niet altijd en alleen geld dat nodig is. Ook begrip en
bewustwording van het cerebral palsy probleem in Nepal is belangrijk om uit te dragen.
Heel veel sponsors dragen ons project een warm hart toe en we hopen dat we in het volgend jaar
weer op hen mogen rekenen.

Wat nog vermeldenswaard is, is het feit dat onze stichting in 2005 is gerangschikt bij de fiscus in
Den Bosch. Dit betekent dat we bij hen bekend zijn en elk jaar verantwoording moeten afleggen.
Een hele zekerheid voor onze sponsors.
Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, zieke kinderen meestal maar 1…..

