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Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van de nazorg na de twee grote aardbevingen in 2015 en ook de bouw van de
'Healthpost' voor onze jonge vriend dokter Pasang Tsering Lama.
De mooie donatie van € 5.000 van het bestuur van de Bietendag te Berkhout heeft ons doen besluiten om Pasang
te vragen naar zijn wensen en dit was het...een mooie 'Healthpost' op zijn geboortegebied in Helambu, Nepal.
Op 7 december is het gebouwtje officieel geopend en wij waren daarbij. Dolblij was Pasang en tot tranen toe
bewogen. Hij kan nu, als enige dokter daar medische hulp verlenen aan zijn dorpsgenoten.
Natuurlijk moet het nog een beetje gaan groeien, maar het verzorgingsgebied bestaat uit ca. 5.000 mensen.
Momenteel wordt er wekelijks een Health Camp georganiseerd.
Eind 2017 gaan we weer naar Nepal en dan zullen we het gebouw helemaal afgewerkt in vol gebruik daar
aantreffen.
En tussendoor hebben we door onze goede vriend Pradip een klein huisje van zinken golfplaten laten bouwen
voor Sabita en haar familie. Ook daar zijn we even wezen kijken....
Mede door het feit dat we in 2015 niet heel veel konden doen door de grensblokkade met India, zijn wij in 2016
twee maal naar Nepal geweest.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst
Ad. 1. Bestuur en vergaderingen.
In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, en er is tussentijds regelmatig overleg geweest door
middel van telefoon en e-mail contact.
Gelukkig hebben we voor Anette de Ruiter, die na 16 jaar afscheid heeft genomen van ons bestuur, een goede
plaatsvervanger kunnen vinden in de persoon van Jeroen Gijsberts. Dus dat probleem is opgelost.
Zaken uit de notulen:
Soest, 28 februari 2016.
 De financiële situatie is nog steeds heel gezond. De kas controle wordt uitgevoerd door Sanne en
Martijn, en ook het jaarverslag 2015 is ook onder dankzegging goedgekeurd.
 Het Pulbhari House is klaar. Dit gebouw zal worden gebruikt om families met cp kinderen gedurende een
maand onderdak te verlenen om het kind de nodige therapie en scholing bij te brengen en de moeder
instructies te geven over goede voeding en hygiëne.
 Ook het altaartje is nu klaar en kan gebruikt worden voor rituelen.
 Een aantal mensen kunnen Engelse les krijgen van de door ons gecontracteerde Bishal, de broer van
Alena. Alena is de verhuurder van het vrijwilligershuis in Patan.
 De opbrengst van de Voetprints voor Nepal van 11 september 2016 is voor de 'Healthpost'.
 We hebben besloten om de zoon van onze hoteleigenaar Madan en zijn vrouw Samjhana, te sponsoren
voor zijn schoolgeld. Het zijn moeilijke tijden zo vlak na de aardbevingen waardoor er maar weinig
toeristen naar Nepal komen.
 Maitri Griha, een bevriende organisatie voor gehandicapte kinderen, zal door ons worden gesponsord
voor € 1.000, want ook zij hebben een nieuwe gebouw nodig na de aardbevingen.
 De Nepalreis van 27 maart tot 16 april heeft het volgende programma:
1. Bezoek aan Sermathang om de plaats van de 'Healthpost' te bekijken.
2. Het dorp van Pradip om de 31 doosjes die zijn gemaakt door de kinderen uit de klas van onze
kleindochter Elise, te overhandigen aan hetzelfde aantal leerlingen op de school aldaar.
3. Waka Waka lampen en warme dekens zullen worden uitgedeeld door onze vriendin Urmo in haar
geboortedorp.
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4. Ook de organisatie 'Bring Thougts to Action' krijgt van ons de volle aandacht. Zij doen geweldig werk zo
vlak na de aardbevingen en kunnen wel wat hulp gebruiken.
 Er is beginnend contact met Jeroen Gijsberts. Wij zullen trachten om hem een bestuursplaats in te
laten nemen.
Soest, 24 juli 2016.
 Jeroen heeft 'ja' gezegd en zal aan het eind van het jaar geïnstalleerd worden. Tijdens de Nepalreis
(maart/april) hebben we enkele dagen samen met Jeroen in Nepal opgetrokken en het klikte. Een glas
wijn of whisky en de liefde voor Nepal zijn gemeenschappelijke overeenkomsten....
 Het verslag van de Nepalreis kunt u vinden op de website.
 De financiële situatie van S"HB"N is gezond. Ongeveer € 40.000 staat er op de rekening.
 De bouw van de Healthpost is begonnen en daarmee dus ook onze financiële bijdragen. De bedragen
worden overgemaakt aan HEAL; Health, Education, Agriculture and Livelihood.
 Het huisje van Sabita is klaar en betaald.
 De toegezegde bijdrage aan Maitri Griha is overgemaakt.
 Er worden mogelijkheden gezocht om de jongvolwassenen van ons project een goed en permanent
onderdak te verschaffen. Een van de opties is het Holland House in Barath Pokhari.
 Er zijn wat problemen met de communicatie gerezen tussen onze HAN studenten en de SGCP. Vandaar
even een pas op de plaats door het HAN. We zullen gaan overleggen....
 Er is een nieuw bestuur en verzelfstandiging van de hulporganisatie Cross Borders. Wij/SGCP kunnen
gebruik maken van de aangeboden diensten.
 We zien af van een afgevaardigde Nepalees in het bestuur van de SGCP om de belangen te behartigen
van de buitenlandse stichtingen.
 Het schoolproject van Rashmi wordt door ons gesteund met een bijdrage van € 500.
Soest.











13 november 2016.
Welkom Jeroen en hij stelt zichzelf voor.
De actielijst zal weer worden toegevoegd bij de notulen.
Voor de Healthpost is al € 26.000 binnen. Dr. Pasang zal blij zijn. Het gebouw is bijna klaar en zal
worden voorzien van Solar via UNICA Foundation. Als cadeau voor de opening zullen wij een Embrace
warmer geven. Dat is een soort couveuse op solar. Twee huisartsenposten in Enkhuizen hebben medische
spullen gegeven voor deze Heathpost. De opening zal plaatsvinden op 7 december en wij zullen daarbij
aanwezig zijn
Tijdens de komende Nepalreis zal het huisje van Sabita worden bekeken.
Vanaf nu zullen wij geen spullen meer versturen via de cargo. Ze beginnen ons te kennen en de (zwarte)
kosten worden veel en veel te hoog.
Ook ons bestuurslid Sanne is in Nepal geweest en doet haar verslag. Zij heeft diverse projecten
bezocht en ook Waka Waka lampen uitgedeeld.
De Nepalreis van 20/11 tot 14/12 wordt besproken. Het hele bezoekprogramma wordt doorgesproken. Er
staat dit keer o.a. ook een bezoek aan het consulaat op het programma.
De 'Voetprints voor Nepal' sponsortocht heeft € 6.370 opgeleverd, hetgeen helemaal is bestemd voor
de Healthpost van Dr. Pasang.
Tenslotte nemen we na 16 jaar een waardig afscheid van Anette de Ruiter als bestuurslid en bedanken
haar voor haar professionele inzet. Anette en Jeroen vullen de in- en uitschrijving in van de KvK.
Hiermee is het ook formeel een feit.

Ad 2. Activiteiten & Publiciteit 2016.
 We beginnen het jaar altijd met de gezamenlijke Kerkendag. Dit jaar was dat op zondag 17 januari in de
Zuiderkerk. We mochten met ons stalletje achter in de kerk staan om na afloop wat informatie te geven
over S"HB"N en om wat Nepalese spullen te verkopen. Opbrengst € 208,50. Dat is alvast een
beginnetje...
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Mijn broer Jos was 25 jaar bij de RABO-bank werkzaam en hij vroeg als cadeau een donatie voor onze
stichting. Opbrengst € 300, dank je wel Jos!



Dit jaar was S"HB"N uitgekozen door de leerlingenraad van alle basisscholen in Enkhuizen als het 'goede
doel' voor de jaarlijkse Sponsorplons. Eerst hebben we alle klassen bezocht en informatie over onze
stichting gegeven, met als speciaal doel, de nieuwe Healthpost voor dokter Pasang in Helambu. De
kinderen gingen langs de deuren om sponsorgeld op te halen en daarna werden er op zaterdag 13
februari door 160 enthousiaste scholieren zoveel mogelijk baantjes gezwommen. De opbrengst was
overweldigend....Bijna € 6.000. Een geweldige evenement met een fantastische opbrengst voor dokter
Pasang. De Healthpost is inmiddels geopend.



Tijdens de voorbereiding op de vastenactie in Musselkanaal, kregen wij alvast een voorschot van de
kinderen van het kinderkoor een bedrag van € 250 overhandigd.



Nadat wij onze presentie hadden gegeven op de Antoniusschool hebben de kinderen gedurende de 40
dagen periode geld gespaard in hun zelfgemaakte doosjes. Ook de H. Hart kerk heeft een flinke duit in
het zakje gedaan. De totale opbrengst bedroeg € 795.



Op 28 februari de 1e vergadering in 2016 met kascontrole. Alles oké!



Op 23 april organiseerde "Bring Thought to Action" een RUN4RIGHT Awareness Drive. Wij hebben de
flyers gesponsord.



Tijdens onze eerste Nepalreis in 2016 waren wij op 12 april present bij de House Warming Party van het
Phulbari Awas (Transit House). Dit huis is bedoeld voor CP kinderen en hun ouders uit de afgelegen
gebieden. Zij kunnen een maand verblijven en krijgen tijdens die periode instructie en praktische
informatie voor de behandeling van het kind. Ook de moeder wordt bijgeschoold over hygiëne, voedsel
en praktische oplossingen. S"HB"N heeft daaraan een bijdrage geleverd van € 5.000.



Op 5 april zijn we met de Jeep naar Sermathang gereden om de plek van de nieuwe healthpost voor
dokter Pasang uit te zoeken.



Maandag 11 april naar Kani Khola om bij de school spullen uit delen. Tassen, mutsen, kladblokje, en Waka
Waka lampen. Mooie actie.



De jaarlijkse 40.000 meter loop van de 40 MM was dit jaar op 7 mei. Wij hebben een stukje meegelopen.
De opbrengst aan het eind van het jaar was: € 575 en dat bedrag kregen 160 stichtingen die werken
voor de derde wereld.



Een compliment gekregen (kaartje) van Linda van Maha Mata Nederland, onze Voetprints voor Nepal
partner, voor al het werk dat we doen voor de mensen in Nepal. Dank je wel Linda!. Ook Sonam Dorje en
Shanta Bhat, onze sponsorkinderen hebben ons een leuk briefje gestuurd. Altijd leuk om te ontvangen
en te zien dat het gewaardeerd wordt.



Voor Sabita en haar ouders hebben we een semi-permanent huisje laten bouwen door Pradip en zijn
kornuiten. Kosten € 2.000. Wat ze hadden was niet veel meer dan een paal met zeildoek ....



Het door de familie Visser gefinancierde altaartje is op 12 april feestelijk ingewijd.



Op 16 juli op de markt gestaan in Alkmaar. Geen echt succes, maar toch goed voor € 320.



Tweede vergadering te Soest in de maand juli. Weer even gezellig met het bestuur bijeen om spijkers
met koppen te slaan.



We hebben ingeschreven voor een aantal toeristenmarkten te Groet waar we al een beetje ervaring mee
hebben. Het is daar eigenlijk altijd wel gezellig en goed voor mooie ontmoetingen. Dit keer spraken we
een vrouw die zelf in het bestuur van een stichting zit en zij heeft ons uitgenodigd om bij haar een
verzoek in de dienen. Resultaat: € 1.000 . Geweldig toch. Verder waren deze markten goed voor € 1.340.



21 augustus de voorbereidende vergadering van de Voetprints voor Nepal sponsortocht. Alweer de 7e.
We gaan dit keer voor de healthpost van dokter Pasang. We hebben vlak na de aardbevingen in 2015 de
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toezegging gekregen van de Stichting Bietendag dat we van hen een bedrag van € 5.000 mogen tegemoet
zien en S"HB"N zal er ook € 5.000 bijdoen....Mooi plan!


Iemand die 65 jaar is geworden heeft haar cadeau aan ons geschonken. € 120 plus anonieme donatie.



'Voetprints voor Nepal' sponsortocht op 11 september. Een geweldig mooie dag met grote opkomst en
nog grotere opbrengst. € 5.500 voor de healthpost van dokter Pasang. Het gaat goed zo...



Huize Herfstzon had wel weer zin in een presentatie over Nepal. Mooie Powerpoint laten zien en in de
pauze wat spullen verkocht. Opbrengst € 430.



Natuurlijk hebben wij ons aangemeld voor werk tijdens de jaarlijkse Bietendag. Peren plukken en takken
ontbladeren. Na afloop van deze toch wel vermoeiende dag met z'n allen naar het Bietencafé in
Berkhout. Gezellig napraten en wat eten en drinken. een mooie afsluiting van een prachtige dag.



Hollands Welvaren, de foodcaravan met deze door Corrie bedachte naam, gaat voor Nepal. De opbrengst
van de verkopen op deze dag zal voor S"HB''N zijn. Echter, het weer was verschrikkelijk slecht, maar
ondanks dat toch nog een bonus van € 340. Niet slecht voor een regenachtige dag in oktober.



Cadeautip: een bijdrage voor een goed doel. Dat bericht kregen wij toegestuurd. Er was een feestje te
vieren waarvan de opbrengst voor een deel voor S"HB"N zal zijn. Opbrengst € 660, en gefeliciteerd!



Op zaterdag 5 november hebben we deelgenomen aan de Multiculturele dag in wijkcentrum de Bonte
Veer. De opbrengst van deze dag was voor Stichting de Vlieger, maar 85% van de verkopen mochten we
zelf houden. Opbrengst€ 150. Stichting De Vlieger mocht een bedrag van € 1.500 bijschrijven op de
rekening. Gefeliciteerd!



Op 13 november vergadering te Soest. Tijdens deze vergadering nemen we na 16 jaar trouwe dienst
afscheid van ons bestuurslid Anette. Zij wordt zeer bedankt voor haar inzet en betrokkenheid. Ze gaat
zich nu inzetten voor Somalië, het land van haar man. Gelijktijdig heten we ons nieuwe bestuurslid
Jeroen Gijsberts van harte welkom in het bestuur. Jeroen is een ervaren Nepalganger en zal zeker een
positieve bijdrage kunnen leveren aan onze besluitvorming.



Hoogtepunt van onze Nepalreis was op 7 december in Helambu. De inauguratie van de Health Post voor
Pasang. Wat een geweldig feest en wat was Pasang blij en ontroerd met zijn eigen dokterspost in zijn
dorp. Er was na afloop van de opening een healthcamp en daar kwamen 110 mensen op af. Nu moet het
zich gaan ontwikkelen tot een volwaardige dokterspost en daar hebben we alle vertrouwen in, gezien de
voorgeschiedenis en standvastigheid van Pasang.



Het was weer een zeer productief jaar met heel veel ontwikkelingen, vooral met betrekking tot de
wederopbouw in de gebieden van onze 'vrienden' ter plekke. Nepal kan trots zijn op deze mensen, en wij
zijn dat zeker ook.

Ad 3.Financien
Financieel verslag 2016
Eindsaldi 31-12-2016:
Bankrekeningnummer
rekening courant
Spaarrekening
ING
Totaal
Beginsaldi 01-01-2016:
Bankrekeningnummer
rekening courant
Spaarrekening
ING
Totaal
Mutatie:

mutatie in €
82.54.92.963
82.54.92.904
81.23.09.707
519.80.99

10.168
50
17.338
113
27.669

82.54.92.963
82.54.92.904
81.23.09.707
519.80.99

13.201
50
32.826
116
46.193
-18.524
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Specificatie:
40MM, jaarlijkse donatie
B&F Corazza, Masselink & De Wit
Lijfrentestortingen
Rente
Stichting Bietendag
Vaste maandelijkse donaties
Vastenactie Musselkanaal
Overige donaties & giften
Netto opbrengst verkopen
Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal'
Netto opbrengst Sponsorplons
Totaal ontvangsten
Fondswerving
Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal
Totaal fondswerving
Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer
Bankkosten
Reis- en verblijfkosten
ICPS contributie/Geef Gratis
Vergaderkosten
Webmaster (incl.software nw website)
Representatie- en ov. kosten
Totaal Administratie & Beheer
Projecthulp
AGE groep
Bring Thoughts into Action
Cargo Mundo
Community & school Sermathang
Diverse kleine hulpvragen incl 2 laptops
Districthulp Maha Mata 2016
Districthulp Maha Mata 4e kw 2015
Family support
Healthpost inclusief Embrace warmer
Huisje Sabita
IT onderhoud
Maha Mata schoolgeld
Maitri Griha, nieuwbouw
Masselink hulp Vietnam
Nepalreizen, 2x
Pasang Waka Waka en dekens
Projecthulp AGE, BM, SGCP, Suvadra, SSN
Scholte tbv Madan vilt
School Rashmi
Sponsorstudenten SSP
Studiekosten Maya
Swarga, 2 sponsor cp/kinderen
Waka Waka lampen
World CP day
Totaal projecthulp
Totaal uitgaven
Totaal Generaal
Mutatie:
verschil

Cerebral
ontvangsten:
uitgaven:
575
4.500
1.530
92
5.000
1.820
756
9.804
1.459
6.182
5.551
37.268

1.680
1.680
399
392
110
63
104
322
870
2.260

2.500
1.250

1.076
1.000
2.530

1.500

250

0
10.107
47.374

1.500
1.524
765
1.500
1.716
2.500
1.250
1.220
26.483
2.050
1.250
1.076
2.250
1.000
2.530
4.000
2.886
1.500
500
225
250
2.160
1.322
500
61.959
55.792
65.899
18.524
0
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Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2017:
Healthpost HEAL (Stichting Jong)
Schilderwerk SEP (B&F)
Computers + toebehoren
Begrote verplichtingen

Palsy

3.000
1.500
500
5.000

Ad. 4. Voortgang en toekomst.
De kliniek voor dokter Pasang is een eenmalige actie geweest en het is bijna afgerond. Er is nog een bedrag van
€ 3.000 overgemaakt naar HEAL, omdat wij dit in 2016 hadden toegezegd. Ook de opbrengst van de vastenactie
in 2017 zal voor de Healthpost zijn om geneesmiddelen en verbandmateriaal te kopen. Tenslotte zal de bijdrage
van de 40MM aan het einde van het jaar ook nog voor dit doel bestemd zijn. Van dit bedrag kunnen zij een paar
maanden de salariskosten van de Healthmedewerker betalen. Daarna zullen zij het zelf verder moeten
exploiteren.
Wij gaan door met de hulp aan kinderen en hun ouders die lijden aan cerebral palsy. Er is een vier-jarenplan
gemaakt dat u kunt vinden op de website.
Aan het eind van het jaar zullen wij Nepal en de projecten weer bezoeken, en in de loop van het jaar zullen wij
weer trachten om veel geld bijeen te sprokkelen, met de onmisbare hulp van u/jullie, onze sponsors......

Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal
Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter.

‘’Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
zieke kinderen meestal maar 1…..’’
Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen.
Telefoon: 0228-314584
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl.

website S’HB’N:

www.shbn.nl

website SGCP:

www.cpnepal.org

IBAN: NL 11 ABNA 082 54 92 963
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)
ANBI geregistreerd.

