Acties & activiteiten 2012
Op 15 januari was er weer de jaarlijkse kerkendag, dit keer in de Franciscus Xaveriuskerk in
Enkhuizen. Samen met een tiental stichtingen toch weer even in de belangstelling. Opbrengst
€ 82.
Op 11 februari bestuursvergadering te Enkhuizen met kascontrole. Alles werd goedgekeurd.

Vooruitlopend op de ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht hadden we op 19 februari een
bijeenkomst met Maha Mata en Veldwerk te Noordwijk in de Stayokay. Altijd gezellig en
zeer nuttig.
Op 24 maart was de Nepal conferentie georganiseerd door ICFON. We deden aan ‘’speed
dating’’ en verschillenden workshops, met na afloop ‘’meet & greet’’.
Op 15 april was het dan zover. De ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsorwandeltocht. Wat een wind!
Natuurlijk stond de stupa van Bart er weer en sommigen hadden hun eigen Voetprints logo op
de kleding.

Een grote groep van Sanne van 12 mensen liep mee voor het Care Centrum in Ghattaghar en
ook onze kleindochters Iris & Floor hielpen mee. Het was een heftige dag, met zeer veel

wind, maar ook een enorme voldoening na afloop. Deze dag was goed voor een opbrengst van €
5.400. Mooi resultaat hè? Zie ook de steun vanuit Nepal.

Vooruitlopend op de Fancy Fair op 11 mei, mochten wij een presentatie geven in alle groepen
van basisschool de Tweemaster te Enkhuizen. Een thuiswedstrijd dus. Het was geweldig, wat
een enthousiasme van de leerlingen en van de leerkrachten. Er is heel hard gewerkt om deze
dag tot een succes te maken, met allerlei activiteiten, tot taarten bakken aan toe, en het Rad
van Avontuur van meester Frank. Twee van onze kleinkinderen zitten op deze school.
Matthijs & Elise. We hebben de krant gehaald, mèt een grote foto erbij. De opbrengst
bedroeg maar liefst € 1.000 den dat mochten we op 18 juni in ontvangst nemen, ná onze reis
naar Nepal.

Zaterdag 19 mei was de 39ste 40MM sponsorwandeling, maar wij waren er niet bij dit keer.
We krijgen wel een deel van de opbrengst. Dit keer € 550. Alle wandelaars en sponsors
hartelijk bedankt!
Bestuursvergadering op 24 juni te Waddinxveen. Even terug- èn vooruit kijken.

De Enkhuizer lappendag was dit jaar op 25 juni. We hebben heel veel verkocht en reclame
kunnen maken voor onze stichting. We konden bijna € 900 toevoegen aan het saldo. Mooi
weer en gezellig.
Op 26 juni waren we uitgenodigd bij het afstudeerproject van de vier studenten
ergotherapie van het HAN te Nijmegen. Meike, Sanne, Lonneke & Marloes warren bij de
SGCP goed aan het werk geweest, want ze zijn alle vier geslaagd.
Wilde Ganzendag te Utrecht om eens te onderzoeken of dat iets voor ons project is. We zijn
een ervaring rijker.
We wilden dit jaar wel eens uitproberen of een avondbraderie in Groet aan de NoordHollandse kust iets voor onze handel zou kunnen zijn. We hebben de kraam twee keer
opgebouwd maar het resultaat viel wat tegen. € 280, maar alle beetjes helpen nietwaar.

Op 15 juli de evaluatie van de ‘’Voetprins voor Nepal sponsortocht. We besluiten om ‘dit
evenement volgend jaar weer in Noordwijk te herhalen, want er is nog steeds een goede
opkomst en een geweldig mooi resultaat.
De Jaarmarkt te Blokker was weer erg gezellig, met maar èèn zware regenbui. De opbrengst
van deze dag bedroeg € 270. Na afloop van de markt mochten we een zak kinderkleding en

speelgoed ophalen bij Miranda de Jonge. Mooi spul om mee te nemen naar Nepal voor de
kinderen.
Op 4 september was de 1e Wereld CP-dag met een mooie uitleg over Cerebral Palsy, en dat
allemaal voor meer bekendheid en begrip.
De wereldwinkel in Bovenkarspel heeft ons uitgenodigd, samen met zeven andere goede
doelen, voor hun 30 jarige Jubileummarkt. En wij allen kregen een cadeau overhandigd door
de burgemeester van Stede Broec. Een cheque van € 300! De opbrengst van de markt was €
885, dus al met al een hele mooie feestdag. ‘’Jarige Wereldwinkel trakteert’’, stond er in de
krant met een mooie foto erbij.

Op de Wereldcultuurdag op 13 oktober in Drechterland hadden we een plekje in de kerk
aldaar. Met veel muziek en lekkere hapjes werd deze bijeenkomst kracht bij gezet. Alweer
een mooie dag met een opbrengst van € 375.
De Berenloop, een zware halve marathon door het mulle strandzand van Terschelling werd
gelopen door Esther Dol. Zij haalde hiermee € 204 op. Dit geld is besteed aan leuke en
nuttige spullen voor het Care Centrum Bal Mandir.
Op 27 oktober bestuursvergadering te Naarden. Een goede voorbereiding voor de 2e reis dit
jaar van de voorzitter en de penningmeester naar Nepal.
Edukans bestond 10 jaar en wij werden voor 7 november uitgenodigd voor de Masterclass.
Edukans heeft ons schoolproject gesponsord. De presentatie was in handen van Jacobine Geel
en de opening werd gedaan door H.K.H. Prinses Laurentien. Helaas waren er niet veel
bekenden.

Op 16 november hebben we de Nepal avond bezocht van ‘’Stichting Studenten-en
Musaharproject Nepal’’te Heerenveen. We hebben ook deelgenomen aan een heerlijke
Nepalese maaltijd. Een boeiende en interessante avond met een spreker over
onderwijsprojecten. Het was goed om daar een beetje te netwerken. Vermoedelijk hebben
wij daar iemand van het bedrijf Repoint ontmoet. Zij verzonden dit jaar geen kerst- en
nieuwjaarskaarten, maar deden een donatie aan onze stichting van € 320. Gelukkig nieuw jaar.
Onze zwager Sjef de Wit werd 60 jaar en hij vierde dat op 16 december. Onder aan de
uitnodiging stond geschreven: ‘Mochten jullie een cadeau overwegen, dan is een bijdrage voor
Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal van Co & Corrie van harte welkom. Dor deze actie kregen
wij een bedrag van € 1.500 bijgeschreven op de rekening en daarvoor konden wij
schooluniformen kopen. Gefeliciteerd Sjef en bedankt voor dit mooie cadeau.

