
Acties & Activiteiten 2009 
Kerkendag 2009: De 1e activiteit van 2009 was de kerkendag op zondag 18 januari. 
Onze stichting was uitgenodigd om daar met een kraampje te staan en onze stichting te 
promoten. We hebben wat Nepalese spulletjes kunnen verkopen voor een bedrag van € 
202,50. Een goede start! 

 

Herfstzon: Omdat ik beheerder ben van het zorgwoningen complex Herfstzon werden 
we gevraagd om op de avond van 20 januari iets over ons project in Nepal te komen 
vertellen. Met de hulp van Sven hebben we een paar mooie films van Nepal laten zien en 
een toelichting gegeven op onze activiteiten voor ons project in Nepal. Ook daar hebben 
we wat Nepalese spullen kunnen verkopen voor een bedrag van € 225,- . De mensen 
waren ontroerd door de film over Lek Maya, de moeder van een jongetje met CP dat bij 
ons project een rolstoel kreeg aangemeten……Een verslag van deze avond heeft in het 



Wilgenblad gestaan, zodat de mensen die er niet bij konden zijn er ook kennis van 
konden nemen.  

 

Van Leeuwenhoekschool: In februari stond er een leuk stukje in de nieuwsbrief van de 
Van Leeuwenhoekschool te Hilversum. De kinderen van alle klassen hadden mooie 
schilderijen gemaakt voor de school in Nepal. De kunstwerken geven de inrichting van de 
lokalen een kleurrijke aanblik. Op de kunstwerken stonden foto’s van de leerlingen en 
dat geef de kinderen in Nepal het gevoel dat de Hilversumse kinderen altijd bij hun in 
de klas zijn.  

 

Op 11 maart hebben we de leerlingen een kunstwerk uit Nepal overhandigd voor hun 
school. Een van de leerlingen uit Nepal heeft een mondschildering gemaakt van 
rododendrons. Dit meisje, Saraswati kan haar armen en benen niet gebruiken door haar 
handicap. Het heeft een mooi plaatsje gekregen in de school. 

ICFON: Op 8 maart was er een ICFON dag georganiseerd in Utrecht. We zijn daarheen 
geweest om contacten te onderhouden en dan ben je voor je gevoel weer even in Nepal. 



Bestuursvergadering 8 maart: Het was dit keer in Naarden, bij Sven, Brigitta en 
Roemer. Voor het inhoudelijke verwijs ik naar het jaarverslag op de website.  

Maha Mata:Op zaterdag 14 maart bestond Stichting Maha Mata Nederland 
(www.mahamata.nl) 5 jaar en wij werden uitgenodigd om dat met hen te vieren. Maha 
Mata heeft ons steeds heel goed geholpen met de financiering van de school en ook voor 
de districten. We zijn hen veel dank verschuldigd en er is inmiddels een 
vriendschapsband ontstaan waaruit ‘’Voetprints voor Nepal’’ is voortgekomen. Daarover 
later meer.  

 

Dirk de Wit Mode reikt helpende hand: Op 19 maart 2009 werd Modezaak Dirk de 
Wit Bovenkarspel na een grondige verbouwing heropend. Dit was de klapper van het jaar! 
De directie wilde geen bloemen en geen flessen wijn, maar een bijdrage voor onze 
stichting. Op 27 maart konden wij via de Enkhuizer Courant melden dat het bedrag 
inmiddels was opgelopen tot € 6.200. Op 30 juni werd bekend dat er aan giften een 
bedrag van € 9.000 was binnengekomen. Dirk de Wit heeft het bedrag afgerond tot € 
10.000!! Als dat geen klapper is? Wij hebben ze toch maar bloemen en ‘’Holland Building’’ 
wijn gegeven. Kijk maar eens op www.dirkdewitmode.nl, of breng een bezoek aan de 
mooie nieuwe zaak. 

 

http://www.mahamata.nl/�
http://www.dirkdewitmode.nl/�


40MM: Zaterdag 23 mei hebben we met drie bestuursleden de sponsorwandeltocht 
gelopen. 15 km. Het was prachtig weer, dus we hebben weer erg genoten. De opbrengst 
voor onze stichting bedroeg € 720. In 2010 is de tocht op 15 mei. Loop lekker mee en 
steun een groot aantal goede doelen! Na afloop krijgt iedere deelnemer een leuk 
aandenken. www.40mm.nl 

ArkeFly: Op 18 juni hebben we op uitnodiging van de Nepalese Ambassade en de Raad 
van Bestuur van TUI Nederland een toast uitgebracht op de nieuwe bestemming van 
ArkeFly naar Nepal. Hoe meer toeristen het land bezoeken hoe beter het is voor de 
projecten en de bevolking. Vele bekenden ontmoet. 

Lappendag Enkhuizen: Op 22 juni was het weer zover. De hele stad als markt ingericht. 
Kilometers lang. Wij kregen weer een kraam en de opbrengst mocht er ook zijn: € 930! 
Het is altijd een gezellige dag en we speken dan veel mensen aan over ons project. 

 

Voetprints voor Nepal: Op 26 juli was de 1e vergadering over de gezamenlijke 
sponsorwandeltocht, samen met Maha Mata en Veldwerk. Om onze samenwerking te 
symboliseren gaan we deze tocht organiseren in het prachtige waterwingebied in 
Noordwijk. Deze dag is op zondag 30 mei 2010. U kunt zich aanmelden via: voetprints-
voor-nepal@loopt.nl. De afstanden zijn 12,5 en 25 km. Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.shbn.nl. 

http://www.40mm.nl/�
mailto:voetprints-voor-nepal@loopt.nl�
mailto:voetprints-voor-nepal@loopt.nl�
http://www.shbn.nl/�


 

Jaarmarkt Blokker: Op zaterdag 29 augustus stonden we samen met Thea & Raju 
(stichting bluesheep) voor de 1e keer op de jaarmarkt in Blokker. Het was wel een 
gezellige dag, maar de opbrengst was matig. € 270. Maar alle beetjes helpen! In 2010 
gaan we toch maar weer…. 

Bestuursvergadering 5 september: Dit keer waren we te gast in Waddinxveen bij onze 
secretaris Ellen en haar man Martijn die notulist is. Zie voor meer informatie hierover 
het jaarverslag op onze website  

Westfriese Ekklesia (kerkddienst): Twee keer mochten we een kleine presentatie 
geven. Op zondag 6 september en 4 oktober. De 1e keer kon ik het nog zelf doen, maar 
de 2e zondag gingen we al vroeg op weg naar Nepal. Deze keer werd mijn stukje door een 
van de voorgangers voorgelezen. De opbrengsten mocht er zijn: totaal € 616,20. 
Prachtig toch!? 

Voetprints voor Nepal:Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus op 13 september 
was er wederom een vergadering over de sponsorwandeltocht. Dit keer in Noordwijk. 
We hebben ook nog even de route gelopen. Een prachtige wandeling van 12,5 km. 

MOV groep:Vanaf begin 2008 tot september 2009 heeft het bord met informatie over 
ons project in de RK-kerk gestaan. Daarbij stond ook onze donatiebus en die heeft er 
niet voor niets gestaan. € 575 zat er in en samen met de opbrengst van ons praatje in de 
kerk konden we een totaalbedrog van € 865 op onze rekening bijschrijven. 

Inauguration day 29 oktober 20009:Wat een feest! Samen met ruim 500 gasten 
hebben we dit openingsfeest voor de school en de werkplaats mogen vieren. Een 
geweldige organisatie heeft voor een vlekkeloos verloop van de dag gezorgd. De 
kinderen van het project mochten de openingshandeling verrichten. Het onthullen van 
een grote houten gebedsmolen, waarop de namen staan van alle grote sponsors. Wij 
waren er met drie afgevaardigden van het bestuur en er waren vele Hollanders die ook 



een kijkje kwamen nemen. Zie onze website voor de foto’s. Ons openingscadeau bestond 
uit een 1 rupee munt met een zilveren rand om als hanger te kunnen dragen. Een rupee is 
niets, maar als je van heel veel mensen 1 rupee krijgt dan kun je daar wonderen meer 
verrichten…… 

 

A Global Status Qou On Cerebral Palsy:Bimal, onze Nepalese manager, was naar 
Nederland gekomen om dit symposium te bezoeken. Het is zeer waardevol geweest. Er 
zijn goede contacten gelegd en afspraken gemaakt om het project medisch op te 
waarderen door Nepalese artsen beter te informeren over CP. Het BOSK heeft het dit 
keer georganiseerd. 

 

Rotary:Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft Bimal ook een presentatie gegeven bij 
de Rotary Drechterland. Daarbij was ook een afvaardiging van de Rotary Enkhuizen 
aanwezig. Het was een indrukwekkende presentatie welke heeft geresulteerd in het 
opzetten van een Matching Grant. Dat betekent dat beide Rotary’s actie gaan voeren om 
de inventaris, het meubilair en de machines in de werkplaats te financieren. In 2010 
zullen we hier meer van horen. 



 

Mart van den Berg:Ten slotte heeft Bimal kennis gemaakt met Elly & Mart van den 
Berg. Mart zal vanaf december voor een periode van ca. vijf maanden ons project in 
Nepal gaan ondersteunen met zijn organisatorische kwaliteiten. Dat is nodig omdat het 
project steeds professioneler aan het worden is. De reiskosten worden door henzelf 
betaald en wij betalen het verblijf. 

 

Bestuursvergadering 14 november in Enkhuizen:Ook hier was Bimal bij aanwezig en hij 
vond de wijze waarop ons bestuur besluiten neemt zeer verhelderend. Het was leuk om 
hem er een keer bij te hebben en kennis te laten maken met al onze bestuursleden. 



 

Nieuwsbrieven:Ook dit jaar zijn er weer twee (juni en december) nieuwsbrieven de deur 
uitgegaan naar ca. 550 begunstigers. De kleuren nieuwsbrief van december is voor een 
groot deel gesponsord door Sprint Print. 

Himalaya:In dit magazine stond een leuk stukje over de opening van onze school en de 
werkplaats. Goede promotie en reclame voor Stichting “Holland Building” Nepal.  

Twee maandelijkse rapportages:Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen 
(School, therapie centrum, Out Reach programme, etc.) ontvangen we elke twee 
maanden een uitgebreide rapportage over het reilen en zeilen van de Selfhelp Group for 
Cerebral Palsy. Dit is het begin van de professionalisering.  

Notaris:Het blijft vooralsnog mogelijk om gebruik te maken van de kosteloze 
schenkingsakte van de notaris uit Grootebroek. Voor meer informatie kunt u ons altijd 
bellen: 0228-314584 

Resultaat:We hebben weer een zeer vruchtbaar jaar gehad. Er is voor bijna € 30.000 
aan donaties ontvangen! Een derde deel hiervan kwam van Dirk de Wit Mode te 
Bovenkarspel, zoals u heeft kunnen lezen. Wij hebben voor een groot deel onze 
verplichtingen voor de bouw van de werkplaats voldaan, waaraan Impulsis voor een 
bedrag van € 17.500 heeft bijgedragen. We gaan ons nu opmaken om naar de toekomst 
te kijken. Hoe kunnen we het project verder professionaliseren en hoe kunnen wij daarin 
bijdragen. 

Bedankt allemaal! 

Alle sponsors, begunstigers, tipgevers en andere belangstellenden; heel hartelijk 
bedankt voor uw inspirerende bijdragen, want U weet het: 



‘’Children with Cerebral Palsy need our help and support’’ 

 

 

 

 

 

 


