Voor u ligt het 3e jaarverslag van de Stichting “Holland Building” Nepal. Onderstaand
willen wij een indruk geven van de activiteiten en de start van de bouw van het
fysiotherapiegebouw voor de Selfhelp Group for Cerebral Palsy te Kathmandu.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestuur en vergaderingen
Activiteiten & Publiciteit
Financiën
Resultaat
SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers)
Voortgang en Toekomst

Ad.1
Er zijn in 2004 geen wijzigingen binnen het bestuur geweest. In het verslagjaar is het
bestuur drie maal bijeengeweest. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen uit de notulen
van de vergaderingen:
Enkhuizen, 7 februari 2004
 Reisverslag van de reis van okt/nov 2003: zie reisverslag www.shbn.nl.
 Er is een blik geworpen op het nieuwe land, dat op 11 september 2003 definitief is
aangekocht. Het is in Dhapakhel, even buiten de ringroad en het ziet er zeer
indrukwekkend uit.
 Met de SNV de plannen doorgesproken over het vervolg.
 We hebben een digitale camera afgegeven bij de SGCP om ons regelmatig van
beeldinformatie te kunnen laten voorzien.
 Op de laatste dag van het verblijf is de bouwcommissie ingesteld: Robi & Susi
Groeli, zij wonen en werken al meer dan 20 jaar in Nepal. Arun Pradhan, eigenaar
van een consultancy bedrijf en penningmeester van de SGCP. Professor Batuk
Rajbhandari, de president van de SGCP. Onze ‘project officer’ van SNV is Lajali
Bajracharya.
 Omdat de accessroad nog moest worden aangelegd heeft SHBN een bedrag van €
1000,-- gedoneerd. Onze Ierse vrienden hebben hetzelfde gedaan.
 Een goede kennis die in Nepal bij UNICEF werkt, heeft ingeschat dat het project
minimaal € 60.000,- zal gaan kosten. Wij hebben ons garant gesteld voor € 63.000,.
 Met de consultant ‘Engar’ hebben we nog geen contact gehad over de
bouwplannen maar we hebben een zeer goede indruk van dit bedrijf.
 De Financiële stand van zaken is zeer bevredigend. Het banksaldo is op dit
moment € 77.000.
 De ICPS (International Cerebral Palsy Society) uit Londen zal in februari 2004 een
bezoek brengen aan de SGCP. Een belangrijke vraag van ons is om te weten wie
er als opvolger van de huidige president zal worden opgeleid. Dit is heel belangrijk
voor de continuïteit van de SGCP. Voor dit bezoek heeft de SHBN een bedrag van
£ 1500,-- beschikbaar gesteld.

Acties:
Schoffelen voor Nepal ging dit jaar niet door.
40 MM sponsorwandeling te Venhuizen
School ’t Koggeschip in Medemblik, doet een actie voor ons project.
MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) heeft een bedrag opgebracht
van

€ 1.400,-€ 1.000,-€ 1.000,--

Wereldwinkel: De opbrengst van de boekenmarkt in 2007 is voor SHBN.
Presentatie bij het vrouwengilde en later bij de ANBO te Venhuizen.
Markt van de Hoop in september 2004.
Promotie:
Er zijn weer nieuwe pennen aangeschaft.
Ook heeft iedereen weer voldoende visite kaartjes om uit te delen.
Waddinxveen, 1 mei 2004






Het rapport van de ICPS is binnen. De aanbevelingen die zijn gedaan zullen zoveel
mogelijk worden opgevolgd. Alles binnen het kader van de mogelijkheden.(Cultuur,
religie, financiën).
De NCDO, die ons project subsidieert, wil resultaten zien. We hebben enige uitstel
gevraagd.
De voorzitter en de penningmeester hebben in maart een bezoekje gebracht aan de
partners in Ierland om e.e.a door te praten. Dat was een nuttig bezoekje om alle
neuzen weer dezelfde kant op te krijgen!
Het saldo is iets gestegen en bedraagt nu € 79.800,-. Aan de consultant is
inmiddels € 3.000,- betaald en de kosten van het bezoek van ICPS bedroegen €
1900,--.
Er zijn dit jaar een aantal stagiaires en vrijwilligers actief bij het project. Wij worden
hierdoor goed op de hoogte gehouden van het ‘reilen en zeilen’ van de SGCP.

Acties:
Wat gaan we doen bij ons 1e lustrum in december 2005? We denken er over na.
De Dutch Chomolungma Expeditie 2004 (13/8 tot 15/10) zal ons werk promoten.
Opbrengst 50 jarig huwelijksfeest in mei 2004 voor onze stichting.
Tilburg 9 oktober 2004
 De film van Lek Maya staat inmiddels op DVD. Eén voor elk bestuurslid.
 De NCDO blijft, terecht, aandringen. Wederom om uitstel gevraagd.
 Binnenkort zal een drietal aannemers worden uitgenodigd om een offerte te doen
voor ons gebouw.
 Medewerkers van SNV, gelukkig buiten Kathmandu, zijn bedreigd door de
Maoïsten. We zullen alert moeten blijven op de ontwikkelingen……Desondanks
besluiten we door te gaan met de SNV.
 Tot nu toe is in 2004 ongeveer € 10.000 binnengekomen en € 6.000 uitgegaan.
 Er is besloten om de AGE groep (kinderen met CP) te sponsoren voor € 500 a €
1000, afhankelijk van wat de noden zijn. Ons bestuurslid Anette de Ruiter zal daar
naar informeren.

Acties:
De Dutch Chomolungma Expeditie heeft de top helaas niet bereikt.
De voorzitter heeft een verzoek ontvangen van BOSK (Bond Ouders Spastische Kinderen)
om een stukje in hun Magazine te schrijven over Cerebral Palsy in Nepal. Eind 2004 is dit
stukje geplaatst in een oplage van ca. 16000 stuks.
We hebben bericht ontvangen van uitgeverij Elmar dat er een boekje is verschenen met de
titel: ‘Wandelen in Nepal’. Ons project wordt in dat boekje genoemd.
(Zie onze website www.shbn.nl bij: Tips.)
Twee stagiaires hebben voor het project een brochure gemaakt over de dagelijkse
verzorging van CP kinderen. Uitgebracht in het Engels en in het Nepalees. Een zeer
welkome aanvulling
Binnenkort zullen een paar bestuursleden, de stagiaires en de vrijwilligers bij de Nepalese
eetkamer in Alkmaar gaan eten en wederzijdse ervaringen uitwisselen.
Sponsorkind.
In 2004 hebben we niets meer van ons blinde sponsorkind vernomen. De donatie is
gestopt. Wilko Verbakel van de ICFON zal hier nader op terugkomen.
Ad 2.
Op de valreep van 2004 is de verjaardagkalender gemaakt. Prachtige foto’s sieren de
maanden van de jarigen. De kalender is te bestellen voor € 4,50, exclusief verzendkosten.
(Zie website www.shbn.nl )
In de maand december heeft er een leuk stuk in de ‘Krant op Zondag’ regio West
Friesland, gestaan over de bereikte mijlpaal van onze stichting. Het leggen van de fundering
van het nieuwe gebouw door de Minister van ‘Women, Children and Social Welfare’.
Onze voorzitter en onze Ierse partner Bob Corazza waren daarbij aanwezig. Zie
www.shbn.nl bij laatste nieuws.
Ook in het jaar 2004 waren er weer voldoende activiteiten die de nodige opbrengsten
hebben opgeleverd.
Onderstaand de opsomming:
Donaties
Rente
MOV groep
Running costs
Actie school Het Koggeschip, Medemblik
EvO, Nepalreis december
Opbrengst verkopen
40MM, Venhuizen

€ 9.950,-€ 1.500,-€ 1.000,-€ 500,-€ 750,-€ 1.500,-€ 1.000,-€ 1.400,--

Totale opbrengsten

€17.600,-

Ad. 3
Aan het begin van het verslag jaar was het saldo van onze stichting
Aan het eind van 2004 bedroeg het saldo
Saldo afname

Specificatie:

€ 75.700,€ 71.100,€ 4.600,-

€ 17.600,-

Ontvangsten: (Ad. 2)
Uitgaven:
Acceptgiro’s

€

120,-

Diverse kosten

€

780,-

Consultant

€ 3.780,-

ICPS bezoek + contributie

€ 2.000,-

Inkopen

€

700,-

Nepalreis december + verblijfkosten

€

980,-

Rabina constructions

€13.000,-

SNV

€

650,-

Contributies, heffingen, etc.

€

190,-

Verschil

€ 22.200,€

4.600,-

Ad. 4
Voor het gebouw is inmiddels een bedrag van ca. € 17.000 betaald, dus dat gaat goed.
Daar doen we het allemaal voor.
In januari 2005 is voor de 2e keer 20% overgemaakt en in maart 2005 zal 50% van de
aanneemsom betaald moeten worden. Het restant van 10% moeten we voldoen bij de
oplevering in de maand juli 2005.
Uiteraard komen er dan nog meer kosten bij zoals, het elektra (schakelaars, armaturen etc.)
en sanitair (o.a. wasbakken, badkuipen en douches).
Buiten zal ook nog het e.e.a, nodig zijn, zoals de toegangspoort. De paden van asfalt of
bestrating en een natuurlijke afscheiding van bossages.
Daarna kan spoedig worden begonnen met een ‘vervolg project’. De plannen dienen tegen
die tijd klaar te zijn en liefst ook de financiering voor een groot deel
Ad. 5
Met Lajali Bajracharya van de SNV hebben we inmiddels een goed kontact gekregen.
Zij draagt de SGCP een warm hart toe. In april 2005 zullen de voorzitter en de
penningmeester haar weer ontmoeten om de voortgang te bespreken.
Ad. 6






De toekomst ziet er, ondanks de politieke, onzekere situatie in Nepal, voor de
SGCP rooskleurig uit. We vertrouwen op een goede afloop. We gaan er van uit dat
het spoedig weer rustig zal worden in Nepal.
De NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame ontwikkelingssamenwerking) is
door ons op de hoogte gesteld van de voortgang. Na de oplevering van het nieuwe
gebouw zullen we nog 10% subsidie van hen ontvangen.
De continuïteit van de SGCP is voorlopig gewaarborgd. Prof. Rajbhandari heeft in
november 2004 een plaatsvervangend manager aangesteld. Mr Bimal Shresta. In
december 2004 heeft de voorzitter, tijdens het korte bezoek, kennis met deze
nieuwe man kunnen maken en hij heeft een zeer plezierige indruk van hem
gekregen.
Onze Ierse vrienden, Bob & Frances Corazza, hebben een Charitas (stichting)
opgericht met twee andere leden, om geld in te zamelen voor de school voor
speciaal onderwijs (Special Education Project). Er wordt momenteel door de
architect van Engar Consultants aan het ontwerp gewerkt. Voor ca. 60 kinderen,



acht per lokaal, dus acht klaslokalen. Eventueel later uit te breiden met meer
lokalen. De grond ligt er klaar voor……….en met de hulp van al onze sponsors
zullen we er komen.
Dit jaar, op 5 december 2005, zal onze Stichting ‘Holland Building’ Nepal 5 jaar
bestaan. Het is natuurlijk geweldig dat in die tijd het land is gekocht en dat er een
fysiotherapiegebouw zal staan……, een baken voor kinderen met CP en hun
ouders.

Stichting "Holland Building" Nepal
Co Reijnders, voorzitter

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
Zieke kinderen meestal maar 1…….
Duizendroed 19
1602 KT Enkhuizen
Tel: 0228-314584
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl
website : www.shbn.nl

