
Acties & Activiteiten 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... 
 

 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 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. 

 

 


