
 

Acties & activiteiten 2015. 
 

 De zoveelste Kerkenzondag dag in de Zuiderkerk op 19 januari, in het kader van 'de week van 

de eenheid'. Na de dienst een presentatie van diverse stichtingen. We mochten onszelf 

profileren en Nepalese spullen verkopen. Zilveren 'peacebirds', sjaals en tassen.              

Opbrengst € 200,50,- Mooie start weer......  

 

 We kregen een uitnodiging uit Nepal om bij de opening van de school aanwezig te zijn van het 

Nepal Deprived Woman Uplift Center op 22 februari 2015. Deze hebben we maar afgeslagen, 

want het is natuurlijk niet naast de deur...... 

 Waar we wel zijn geweest is de Nepal avond van SMPN in Heerenveen. Het is altijd leuk om bij 

een collega stichting aanwezig te zijn. Ook hier mochten we een kraampje bemannen en de 

opbrengst was € 180. Niet gek voor een vrijdagavond en ook nog heerlijk Nepalees gegeten. 

 De leerlingen van groep 6 van basisschool de Tweemaster hebben 30 gesponsorde DA doosjes 

gevuld voor leeftijdgenootjes in het dorp van Pradip in Nepal. Wij zouden de doosjes afleveren 

in oktober was het plan. Echter, de Indiase grensblokkade gooide roet in het eten. Volgende 

keer beter. 

     



 Van de werkgever van ons bestuurslid Sanne kregen we een grote partij therapeutische  

hulpmiddelen aangeboden. We hebben alles uit elkaar gehaald en per luchtvracht verzonden. In 

september is alles in Nepal weer in elkaar geflanst en de ontvangers zijn er ontzettend blij 

mee.   

 De Vastenactie van scholen in Ter Apel en Musselkanaal begint een vast patroon te krijgen. 

Natuurlijk zijn we op de scholen geweest om een presentatie te houden. Op Witte Donderdag 

2 april hebben wij het gespaarde geld in ontvangst mogen nemen.  De opbrengst bedroeg 12,5% 

van het te sponsoren bedrag voor het Pulbari house, en dat was altijd nog ruim € 643,69. 

 

 S"HB"N vergadering te Soest op 26 maart met kascontrole. Goedgekeurd! 

 Actie ambassadeur en kleinkind Elise. Met de klas een bedrag van € 5,50 verzameld voor Nepal. 

Lief hè. 

 Op enig moment waren wij in de Himalayan Art Galary van BJ en zijn vriendin Urmo. Alena 

Ceplova uit Tsjechië kwam binnen en vertelde dat zij professioneel foto's aan het maken was in 

Nepal voor een exhibition in Tsjechië. De opbrengst mocht naar een goed doel, waarna zij nog 

op zoek was. Wel, de link was snel gelegd, en wij (S"HB"N) werden  uitverkoren. Opbrengst 

€227 en we hebben er een vriendin bij.... 

 Cadeautjes Actie Nepal door de Baanbreker. Voor ons 15 jarig bestaan werden ca 200 stuks 

sneeuwpopjes  gemaakt door de 'juffies', en een stukje in de krant natuurlijk. 

 Vlak na de 1e aardbeving van 25 april stonden wij op 3 mei op de braderie in Enkhuizen om 

aandacht te vragen voor de slachtoffers. Ons Noodfonds was opengesteld. Totale opbrengst, 

verkopen en donaties: € 522,-. en van ons kleinkind Elise kregen we nog een bedrag van € 10,- 

van haar cupcake actie voor Nepal. 



 

 Zaterdag 16 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse 40MM sponsorloop door het mooie West 

Friese land.  De totale opbrengst wordt verdeeld onder alle aangesloten stichtingen. In de 

maand december hebben wij het prachtige bedrag van € 550 ontvangen. 

 Op 19 mei konden we via de Enkhuizer Courant melden dat er inmiddels € 30.000 binnen was 

voor de slachtoffers van de aardbevingen. Geweldig toch!? De 40MM heeft ons met een extra 

bijdrage van € 500 gesteund. 

 KBO presentatie in Blokker. Leuke middag en een leuke bijdrage. € 190 totaal, verkopen en 

presentatie. 

 Op 26 april was de 1e 'Voetprints voor Nepal' vergadering dit jaar. 

 Het is altijd leuk om een bedankbriefje te mogen ontvangen van je sponsorkind en dat kregen 

we van Tashi voor zijn broertje Sonam. Prachtig! 

 Om iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Nepal na de aardbevingen hebben 

op 27 april en op 22 mei een up-date gestuurd, en ook nog een kort bericht tussentijds. Je 

kunt het vinden op de website. 

 Op het 'Kunstplein voor Nepal' te Enkhuizen werd een actie gestart door onze stadgenote 

Trudie. Zij verkocht zelfgehaakte vlinders waarvan de opbrengst van € 310 voor S"HB"N was. 

 Bedankbrief ontvangen van kinderhuis Maiti-Griha voor de noodhulp door ons verleend. 

 Lappendag Enkhuizen 22 juni. Weer een gezellige dag, echter wel in het teken van de Noodhulp. 

De opbrengst van deze dag was € 615 en de kraam werd gesponsord door de marktmeester. 



 Nepal Samaj Nederland heeft ons  een uitnodiging gestuurd voor hun jaarlijkse open dag. 

Gezellig met Nepal liefhebbers bij elkaar. Altijd leuk om mensen te ontmoeten onder het genot 

van een drankje en een hapje. 

 'Actie Nepal', in de krant.......De leerlingen van groep 6 van basisschool de Tweemaster hebben 

€ 107,10 opgehaald voor Nepal met de inzameling van lege flessen. Die jeugd van tegenwoordig! 

 

 Gezellige toeristenmarkt in Groet op 20 juni en ook op 10 augustus. Dit jaar (2016) zullen we 

ook weer van de partij zijn  hoor. Opbrengst € 640,- en veel gezellige mensen ontmoet. 

 'Voetprint voor Nepal' vergadering in Mijnen op 2 augustus met mooi weer en op een mooie 

locatie. 

 'Enkhuizen helpt Nepal' gróót festijn. De organisatie was in handen van Anouk Versteeg op het 

plein in de Westerstraat te Enkhuizen bij restaurant Onder de Wester, tevens sponsor van 

het geheel. Vele leuke activiteiten, muziek, kunst, ballet, spelletjes en loterij.           

Opbrengst € 710. Gaat lekker zo....... 

  Uitnodiging van www.bietendag.nl om me te werken voor hun projecten in Chili. Echter, dit jaar 

zal een bedrag van € 5.000 bestemd zijn voor S`HB`N om een ´Healthpost´ te bouwen voor 

onze jonge vriend dokter Pasang, in het zwaar getroffen gebied Sermathang. De healthpost zal 

tevens dienst gaan doen als Care Cetrum voor CP kinderen.  Omdat wij in Nepal waren op deze 

datum konden we helaas niet meedoen, maar het goede nieuws van een mooie opbrengst van 

deze dag werd ons via de mail meegedeeld. Het begin van deze missie was geslaagd. Door de 

grensblokkade konden we het gebied helaas nog niet bezoeken. Dat zal later moeten gebeuren, 

het is niet anders, maar wel heel jammer, want de mensen daar hebben het nu heel hard nodig. 

 S`HB`N vergadering te Soest op 13 september. 



 20 september 2015, de dag dat de grondwet in Nepal werd gepresenteerd na jaren van 

wachten.....maar dit was tevens de dag van Voetprints voor Nepal sponsortocht. Ca. 165 mensen 

hebben meegedaan en de totale opbrengst van deze schitterende dag bedroeg € 10.000, 

waarvan een bedrag van € 4.000 voor S`HB`N bestemd was, hetgeen werd toegevoegd aan het 

noodfonds, dat nog steeds heel, heel hard nodig is. 

 

de beloning na de wandeling of fietstocht....muntstuk 2 Rs aan een leren touwtje 

 De Nepalreis van 24 september tot 22 oktober pakte iets anders uit dan dat we van plan waren 

te doen. Ik heb al gememoreerd dat de grenzen vanaf begin september gesloten waren voor 

alles wat maar ingevoerd moest worden. Er kwam dus geen brandstof binnen, evenals geen 

cement dat zo nodig is voor de wederopbouw. Alles ligt lam! Wij konden nergens heen. Er moest 

op hout worden gekookt in de restaurants en ook de mensen thuis hadden geen flessen gas 

meer. De Nepalezen zeiden dat deze blokkade nog erger is dan de beide aardebevingen. Het 

duurt nog steeds voort. Onbegrijpelijk! Wat we gelukkig wel hebben kunnen doen, was een heel 

kleins feestje geven bij ons project in Dhapakhel omdat we dit jaar 15 jaar bestaan. Er werd 

gezongen en gedanst en alle kinderen kregen een tas met inhoud. Dit feestje hebben we ook 

klein gevierd bij de kinderen van Bal Mandir. 

    

de therapiespullen van Sanne en een klein feestje voor het 15 jarig bestaan van S"HB"N 

 Wij kregen een prachtige bedankbrief van de Yangrima Boarding School in Sermathang omdat 

wij een bedrag van € 2.500 hadden overgemaakt voor hun Health and Hygiëneproject. 



 Toen wij net thuis waren uit Nepal werden we uitgenodigd om bij de Fair Trade Week van de 

Wereldwinkel te zijn in Bovenkarspel. We konden daar voor de 1e keer onze mooie nieuwe 

banner showen. Opbrengst verkopen € 279,50. 

 

 De opbrengst van de 8 landen dag was dit keer voor een project in Lima. Altijd leuk met 8 

culturen samen te zijn en van elkaars lekkernijen te proeven. Er bleef toch nog iets over voor 

onszelf, namelijk € 204. 

 Evaluatie van de ´Voetprints voor Nepal´ dag. De belangrijkste conclusie was dat er een 

nieuwe wandelroute gezocht moest worden omdat er teveel op fietspaden werd gewandeld en 

dat is niet rustig met al die fietsers die steeds langskomen. Dus dat hebben we gedaan en er is 

een mooi nieuw plan uitgekomen. 

 28 november een etentje met het voltallige bestuur, plus aanhang, om het 15 jaar bestaan te 

vieren, natuurlijk voorafgegaan met een korte vergadering. we moeten het nuttige met het 

aangename verenigen. De terugblik op 15 jaar was zeer de moeite waard en alle leden hebben 

daaraan hun steentje bijgedragen. 

 Op 3 december mochten we een presentatie houden bij PROBUS in Hoogkarspel. Mooie avond 

en een heerlijke maaltijd verdiend. 

 De nieuwe stichting van Anouk Versteeg, de Rachna Foundation, kwam met het voltallige 

bestuur even bij ons langs om ervaringen te delen. Heerlijk gemotiveerde mensen die veel 

kunnen gaan betekenen voor de mensen in Nepal. 

 Op de dag zelf, 5 december, kwam Jacques de Lange op de koffie. Omdat hij 20 jaar bij de 

zaak was, Procura, mocht hij ´De Cheque van Jacques´ van € 1.500 uitreiken aan een goed doel. 

Perfect getimed natuurlijk en zeer welkom. Voor dit bedrag zal een speeltuintje worden 

gerealiseerd in Dhapakhel. 

 De parochianen van 'de Jozef' te Zaandam hebben op 27 november gekaart en o.a. rummycup 

gespeeld voor S"HB"N. De prachtige opbrengst van € 2.050 is inmiddels toegevoegd aan het 

Noodfonds voor de nog steeds noodzakelijke noodhulp. Van dit geld kunnen wij o.a. dekens en 

solarlampen kopen.  

 Jaarlijks word in Enkhuizen de Sponsorplons georganiseerd en de leerlingenraden van 3 van 

deze 8 scholen hebben dit keer gekozen voor Nepal als goed doel. En dat zijn wij dus. In 



voorjaar 2016 gaan we alle basisscholen langs om per klas, v.a. groep 3, de kinderen wat extra 

te motiveren over onze projecten. Zie ook www.sponsorplons.nl en faceboek. 

 

Cadeautje voor de deelnemers aan de sponsorplons 

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

mooi jaar met vreselijke dieptepunten, maar toch ook weer mooi als je de mensen weer op ziet 

krabbelen en tegen de verdrukking in, doorgaan met hun leven en blijven glimlachen. Daar kunnen 

wij wat van leren. 

 

Met ieders hulp komen dromen toch uit..... 

 

 


