S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Nieuwsbrief 1, jaargang 7.

Cerebral
Partner van Impulsis

Terugblik. Even een terugblik op het afgelopen
halfjaar. Er is weer heel veel gebeurd. De solar is
op het dak van de werkplaats geplaatst, er is meer
duidelijkheid over de watervoorziening. Het PWN
en Roy Vos van Unica Foundation zijn nu
betrokken bij dit gebeuren. Twee vrijwilligers uit
Hoogkarspel hebben de Holland Building een
opknapbeurt gegeven. Er zijn standing frames van
de St. Maartenskliniek uit Nijmegen onderweg
naar Nepal en we hebben de sponsorwandeling
inmiddels weer achter de rug……..
Solar. Ondanks dat er tien tot zestien uur per
etmaal geen elektriciteit beschikbaar is kan er
momenteel toch gewerkt worden met de
computers. De kinderen kunnen de hele dag door
hun gang gaan met behulp van de geïnstalleerde
solar van de Rotary’s. Een grote stap in de goede
richting. Het werkt!

Zonnepanelen op het dak

Er is nog geld beschikbaar voor de inrichting van
de werkplaats. Er moet aangepast meubilair
ontworpen en gemaakt worden. Dat is een
tijdrovende aangelegenheid. Zeker in Nepal. Geen
stroom, geen machines die draaien. Maar er wordt
aan gewerkt. Daarnaast zullen er nog machines
komen en ook aangepaste computerapparatuur,
zoals grote beeldschermen voor de slechtzienden,
en toetsenborden met grote, duidelijke toetsen.
Voetprints voor Nepal. Op 29 mei werd onze
sponsorwandeltocht i.s.m. Maha Mata en
Veldwerk voor de 2e keer in Noordwijk gelopen.
Er waren 151 deelnemers en net als vorig jaar was
de opbrengst ruim € 12.000 waarvan € 6.000 voor
onze stichting. Wederom een geweldig resultaat!
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen om
de watervoorziening te verbeteren.
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Water. We zijn weer een stap in de goede richting
denken we. We weten wat we (nog) niet zullen
doen en dat is diepgrondboren. Het kost veel geld
en het is allerminst zeker dat er dan ook
daadwerkelijk drinkwater omhoog gepompt kan
worden. Er zijn teveel onzekere factoren. Eerst
maar de waterharvesting. Dat betekent dat we
regenwater zullen moeten gaan oogsten in de
regenperiode. Een uitgebreide offerte is ontvangen
en de kosten bedragen ca. € 8.000 en daar gaan we
mee beginnen. Het water zal dan worden
opgeslagen in grote containers en voor het
besproeien van de tuin worden aangewend maar
ook voor de toiletten. We zijn dan van een groot
probleem af, en dat is het laten aanvoeren van
water in tankwagens. Het PWN Santpoort en Roy
Vos van de Unica Foundation, Nepal zijn
momenteel bezig om een diepgaand onderzoek in
te stellen om een zo goed mogelijk gefundeerde
beslissing te nemen.
Schilderen. Twee mannen, Jos & Sjaak uit
Hoogkarspel zijn de hele maand maart in Nepal
geweest om onderhoud te plegen aan de Holland
Building. Met name het schilderwerk aan de
binnenzijde was aan de beurt. Daarnaast hebben
ze allerlei onderhoudswerkzaamheden gedaan. Ze
kwamen thuis met foto’s en een uitgebreide
rapportage van hun bevindingen en
aanbevelingen. Er moet nog veel meer gedaan
worden. Volgend jaar gaan er enkele familieleden
heen om dit werk voort te zetten.
Standing frames. Samen met Linda en Ger van
Maha Mata zijn we in april naar Nijmegen
getogen. Linda was in Nepal geweest en zij had
gehoord en gezien dat er dringend behoefte was
aan sta-frames voor kinderen die anders de hele
dag moeten liggen. Linda heeft, doortastend als zij
is, direct na thuiskomst de St. Maartenskliniek
benaderd en die hadden wel iets voor ons.
Welgeteld 10 prachtige frames konden wij in twee
auto’s inpakken en meenemen. Afgelopen week is
al het spul in twee grote dozen op het vliegtuig
naar Nepal verzonden.
De 40 MM betaalt een deel van de vrachtkosten
en ook Maha Mata doet een flinke duit in het
zakje. Een prachtige actie waar de kinderen in
Nepal heel blij mee zullen zijn.

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Van twee auto’s
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Santiago de Compostela. Als je net
gepensioneerd bent, zoals ik, en je gaat het
Spaanse deel van de route naar Santiago de
Compostela fietsen, dan denk je onderweg, bewust
of onbewust, na over die nieuwe fase in je leven.
En dan vooral, wat zal ik ermee gaan doen!
Het is een soort bezinning.
Men zegt dat er energiebanen lopen parallel met
de Melkweg, tot aan Santiago.
Ik heb besloten om me met die energie de
komende jaren te blijven inzetten voor de
kinderen in Nepal met een aangeboren
hersenbeschadiging.
Deze groep kinderen en degenen die hen
verzorgen zijn het waard om voor te werken én
het geeft heel veel voldoening.
Als dat geen goede redenen zijn, dan weet ik het
niet meer.
Uiteraard hoop ik dat we op uw steun kunnen
blijven rekenen, want zonder u gaat het echt niet.
Ik heb het visitekaartje van onze stichting op de
Cruz de Ferro achtergelaten. (zie detailfoto).
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detail van de Cruz de Ferro

Cruz de Ferro

Nepalreis september. Op 23 september
vertrekken we weer voor vier weken naar Nepal.
Er gaat weer familie mee die Nepal en het project
graag eens willen zien. Uiteraard zijn we daar heel
blij mee, want als zij weer thuis zijn, dan zijn dat
onze ambassadeurs die met eigen ogen gezien
hebben wat daar nodig is.
Iedereen is dan ook van harte welkom!
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