Acties & activiteiten 2013.


Kerkezondag dag in de Zuiderkerk op 20 januari. Na de dienst presentatie van ca. 7
stichtingen met verkoop. O.a. ijsmutsen, zilveren 'peacebirds' en tassen. Opbrengst € 215,Mooi begin van het nieuwe jaar.



S"HB"N vergadering te Tilburg op 2 februari met kascontrole. Goedgekeurd!



Actie gestart door Anja van den Berg voor Mandu. de vrouw van een Nepalese bekende van ons.
Op 3 januari was zij op het land. het was koud en zij had een vuurtje gemaakt om zich te
warmen. De wind blies het vuur onder haar sari en zij vloog in brand. Van het ene hospitaal naar
de andere en om de kosten te kunnen betalen is er geld ingezameld voor haar en voor haar
gezin, want er was geen inkomen meer..... Op onze S"HB"N rekening werd € 935,- gestort en
dat is ook overmaakt aan de familie. Mandu heeft het helaas niet gered.



Op 1 maart (verjaardag opa Co) heeft onze kleindochter Iris een spreekbeurt/presentatie
gehouden in haar klas over Nepal. Zij noemde het 'Klingel met klingeltjes' (deze worden
gebruikt om de goden te wekken). Zij kreeg een goede waardering van haar klasgenootjes en
wij zijn erg trots op haar.



Op 5 april werd in Nepal een bedrag van € 3.500 overhandigd door de Ambassadeur van
Duitsland als startbedrag voor de aanschaf van een nieuwe auto voor het project.



Vrijdag 12 april waren we aanwezig bij de Impulsis workshop over Economische Ontwikkelingen
en Voedselzekerheid: Coöperaties. Nuttig, informatief, leerzaam en natuurlijk netwerken.



1e Vergadering te Noordwijk voor de 4e "Voetprints voor Nepal'' sponsortocht op zondag 21
april.



Zaterdag 11 mei was voor de 40ste keer de jaarlijkse sponsorloop 40MM te Venhuizen. Wij
hebben 9 km gelopen, want het was ook de verjaardag van Corrie en we waren net voor de bui
binnen. Dat wandelen gebeurt ook wereldwijd. (www.40MM.nl) Het levert elk jaar weer een
mooi bedrag op voor heel veel stichtingen en initiatieven. In december kregen we € 625 op de
rekening bijgeschreven. Bedankt 40MM!



'Voetprints voor Nepal' sponsortocht op zondag 26 mei (wandelen en fietsen). Mooi weer maar
veel wind en gelukkig ook veel deelnemers. Opbrengst, want daar gaat het naast het
gezamenlijke Nepal gevoel toch ook om: Ca. € 4.500,-. Alweer een prachtig resultaat.



Op 11 juni in de klas (groep 5) van onze kleindochter Floor van basisschool 't Kerspel te
Hoogkarspel, een presentatie gehouden over ons project. Floor mocht alle kinderen na afloop
een kattha (good luck sjaal) geven.



Twinbears bestond in november 2012 10 jaar! Uit de opbrengst van de verkochte Twinbears
krijgen wij regelmatig een mooie bijdrage, maar ook een aantal Twinbears dat naar een
ontwikkelingsland mag verhuizen om een hulpbehoevend kindje te steunen. (www.twinbears.nl).
Wij kregen dit jaar 10 weer mooie dieren mee en hebben onze Nepalese vriendjes blij kunnen
maken. Mooie mensen die mooie dingen doen. Wij hopen dat ze nog jaren doorgaan en wensen
hen daarbij veel succes.



De Rabo fietssponsortocht in West-Friesland Oost op zaterdag 8 juni leverde voor ons project
een bedrag van € 250,- op dank zij 10 enthousiaste fietsers. Gelukkig was het mooi weer....



Bestuursvergadering te Enkhuizen op 15 juni. Bescheiden feestje voor het 12,5 bestaan op 5
juni, maar toch een mijlpaal. Doorgaan is het motto! Zeker voor dit mooie doel en deze mooi
doelgroep. Kinderen met CP zijn het waard om te steunen, zeker in Nepal.



Jaarlijkse Lappendag Enkhuizen op 24 juni. Redelijk goed weer, maar erg rustig. Opbrengst
voor S"HB"N € 388,- en dat is toch weer mooi meegenomen.



De avondbraderie te Groet op 5 juli bracht dit jaar meer op, namelijk € 510,-. Heerlijke avond
en een mooi resultaat, daar doen we het voor.



Wij hadden de Baanbreker te Enkhuizen gevraagd of zij ca. 100 stuks Nijntjes voor ons wilde
(laten) maken en dat deden ze. De Juffies van de Baanbreker en de dames van het
Gezinspaviljoen te Bovenkarspel hebben dit samen voor elkaar gebracht. Zeer mooie en
creatieve exemplaren, met liefde gemaakt voor de kinderen in Nepal die ons nieuwe gebouw de
Holland House in Bharat Pokhari gaan betrekken. Op 6 juli konden we alles ophalen bij de
Baanbreker. Natuurlijk met de nodige publiciteit in diverse bladen...Een prachtige actie!



De Jaarmarkt in Blokker was goed voor een bedrag van € 286,- en alle beetjes helpen.



En dan was er ook nog de Senioren markt in Herfstzon te Enkhuizen. Leuk weerzien van 'oude'
bekenden (ex-werkgever) en ook nog een mooie opbrengst van € 210,-.



We hadden ook nog een leuke actie in Nepal. Jaarlijks brengen we een bezoek aan het Dalit
weeshuis (onaanraakbare), met 55 kinderen. Dit keer hebben we voor alle kinderen een hoodi
laten aanmeten, voorzien van ons S"HB"N embleem. De jongens donkerblauw, de meisjes rood.
heel blij waren ze.



Dan nu de grote dag: het openingsfeest van het 'Holland House' in Bharat Pokhari, vlakbij
Pokhara, 200 km ten westen van Kathmandu. Ook dar zijn veel kinderen met CP en zij kunnen
nu van het gebouw gebruik maken. Weer een mooi doel verwezenlijkt. Deze kinderen kregen
allemaal een goodi bag met daarin onder meer een Nijntje. De stafmedewerkers kregen een

Nepalees muntje (1 roepie) met een zilveren rand als hanger, als symbool dat met alle kleine
beetjes een gebouw als dit kan worden gerealiseerd.



Alweer een Seniorenmarkt, maar nu in Zuidoost Beemster. Opbrengst € 175,-.



Klapper van het jaar, de 7-Landendag op 9 november, georganiseerd door WelWonen te
Enkhuizen, met daaraan gekoppeld een grote publiciteitscampagne. De opbrengst van de
entree, de verkopen, de loterij, de hapjes was voor S"HB"N. Bart & Marike hadden de boel
weer mooi versierd met de stupa en de gebedsvlaggen. Opbrengst eigen verkopen € 440 en
opbrengst actie € 1.120. Kunnen we weer goede dingen mee doen voor de kinderen in Nepal.



De laatste vergadering van het jaar was op 14 december te Naarden, waarbij we afscheid
hebben genomen van Sven, ons algemeen bestuurslid, en waarbij we Sanne konden inlijven als
nieuw bestuurslid. Sanne is fysiotherapeut, en een heeft 3 maanden bij de SGCP
vrijwilligerswerk gedaan. Op deze wijze blijft ze betrokken bij het project en bij Nepal, want
dat laat je nooit meer los......Natuurlijk werd Sven in de bloemetjes gezet en bedankt vanwege
zijn grote verdiensten voor onze stichting.



Het was weer een enerverend jaar alles bij elkaar en mooi om op terug te kijken....

Optimisme is het vertrouwen dat ons leidt naar succes.
Zonder hoop en vertrouwen komt niets tot stand. (Helen Keller)

