
Acties & Activiteiten 2017 
 Bedankbriefje ontvangen van Perspective 3000 voor onze bijdrage aan de Residential School 

van Rashmi die zij steunen met raad en daad. De school is nu bijna klaar.... 

 Op 13 januari waren we uitgenodigd in de Martinuskerk in Bovenkarspel om aanwezig te zijn bij 

de Oogstdankdag. Dit keer was het thema: Groei & Vertrouwen geeft Kracht. Aan het eind 

mochten wij ons project promoten en de opbrengst van de collecte was voor onze stichting. 

Opbrengst collecte: € 224,60. 

 Dit jaar was de gezamenlijke Kerkendag op zondag 22 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 € 125,-. Alle beetjes helpen..... 

 

 
 

 40MM keert uit aan 162 projecten. Dat stond in het Noordhollands Dagblad van 28 januari. 

Onze stichting mocht € 575,- bijschrijven. 

 Op 7 februari een presentatie mogen houden voor de vrijwilligers van de Werenfrides parochie 

te Wervershoof. Ons verhaal leverde € 70,- op. Niet gek voor een uurtje... 

 In het parochieblad VENAE van maart 2017 werd de vastenactie voor onze projecten in Nepal 

aangekondigd. Aansluitend daarop zijn wij op 3 maart bij de H. Hartschool in Mussel en de St. 

Antoniusschool in Musselkanaal geweest om een presentatie te houden. De kinderen gaan 

vastendoosjes vullen voor dr. Pasang die wel wat hulp kan gebruiken in zijn nieuwe 'healthpost' 

in de bergen van Nepal.  De H. Hartschool heeft het mooie bedrag van € 408,73 

bijeengesprokkeld met muntjes en de St. Antoniusschool was goed voor € 616,- 

 

 
 

 Op zondag 6 maart hebben wij het bestuur van de Stichting Bietendag aangenaam mogen 

verrassen met een prachtige oorkonde (token of appreciation) van Pasang en zijn broer Tashi, 

voor hun contributie van € 5.000 aan de healthpost in Sermathang. Op 8 maart hebben wij ook 

de waardering overgebracht aan Roy Voss van UNICA Foundation voor hun bijdrage van de 

solar installatie op het dak van de healthpost. 



 
 

 Presentatie en verkoop van Nepalese spullen op 14 maart in Huize Herfstzon, een zorgwoningen 

complex in Enkhuizen. Een leuke, gezellige avond en de opbrengst was € 280,-. Niet gek voor 'n 

avondje gezelligheid. 

 In de maand maart kregen wij een zeer uitgebreide brief vol met superlatieven van Tashi 

Lama, director of HEAL Nepal, als dank voor onze steun aan regio Helambu, vlak na de 

aardbevingen. Zij kunnen dat zo mooi beschrijven. Hij eindigt zijn brief als volgt: On this 

glorious moment, I, on behalf of HEAL Nepal and Nepali community would like to take this 

opportunity to congratulate all the founder members, Advisors, Executive Board Members and 

all the associates of the Stichting "Holland Building" Nepal. We wish you all the success for 

your future endeavour. Thank you! 

 Wegens opheffing van de Christelijke Openbare Uitleen Bibliotheek mochten wij delen in 

geldverdeling van het overgebleven saldo. Wij kregen het mooie bedrag van € 1.500 op onze 

rekening gestort.....Heel blij. 

 De wereldwinkel in Bovenkarspel bestond op 13 mei 2017 35 jaar. Dat moest gevierd worden 

met een gezellige markt en muziek op het plein. Wij mochten ook deelnemen en onze Nepalese 

spullen verkopen. Opbrengst € 414,70. Mooi cadeau voor ons. Daarna zijn we met onze 

vrijwilligers Bart en Marieke lekker wezen eten bij restaurant Himalaya. Uiteraard voor eigen 

rekening. 

 De 44ste 40MM editie werd op 27 mei 2017 gehouden. De 40.000 meter mars, maar je mag 

ook minder lopen hoor. Wij hebben, mede door vervelende knieklachten slechts 4 km gelopen, 

maar alle beetjes helpen ook hier. Het was weer een prachtige dag en de gesponsorde 

opbrengst hebben we in november te horen gekregen. €.600,-. 

  Nepali Children, de stichting van Jolanda Bijl, organiseerde een Nepali Leven en Cultuur 

Experience Day in Kamperveen. Wij waren erbij. Helaas werd deze dag zeer matig bezocht, 

maar er waren wat andere stichtingen aanwezig en daar konden we de dag goed mee 

doorbrengen. Na afloop was er een gezellige dal bhat. (Nepalese maaltijd) De opbrengst 

bedroeg € 85,-.  

 ´Voetprints voor Nepal´ vergadering op 18 juni op de nieuwe locatie in Soest. Plattegronden 

voor de wandel/ en fietstocht bekijken en een paar stempelposten bezoeken. Plekje zoeken 

waar de stupa moet komen.... 

 De jaarlijkse Lappendag Enkhuizen op maandag 19 juni. Wij hadden weer een gesponsorde 

kraam. Altijd een hele gezellige dag met veel leuke gesprekken, meestal over Nepal. Lekker 

verkocht voor € 593,40. 



 Maitri Griha heeft van S`HB`N een bedrag van € 150 gekregen om 10 nieuwe trainingspakken 

op maat gemaakt te kunnen kopen. Helemaal blij! 

 Omdat onze vriend Pradip een NGO met de naam NICHE Nepal heeft opgericht, met als doel 

om de minderbedeelden in Nepal bij te staan, hebben wij een startkapitaaltje overgemaakt van 

€ 100. 

 We hebben dit jaar 5 keer op de toeristenmarkt in Groet gestaan met onze spullen. Zelfs twee 

keer met twee kramen, want we hebben ca. 400 dames sjaaltjes gekregen van Dirk de Wit 

Mode te Bovenkarspel en we hebben er al aardig wat van verkocht. Het waren weer gezellige 

markten met heel veel leuke en interessante gesprekken. Dit jaar kregen wij op een van de 

markten de tip om contact op te nemen met Fred Foundation. We kregen de reactie dat zij 

eigenlijk niet zo werken....., maar onze brief met verzoek was toch voldoende aanleiding om ons 

een eenmalige donatie van € 2.500 toe te kennen. Dat is toch prachtig! Verder hebben alle 

markten een totaalbedrag van € 1.684 opgebracht. Wij vinden dat een heel mooi resultaat, 

zeker met de bijdrage van de Fred Foundation. 

 

 
 

 In augustus heeft de moesson flink huisgehouden in het zuiden van Nepal. Er zijn meer dan 

200 mensen verdronken door deze watersnoodramp. Vele huisjes zijn weggespoeld en mensen 

zaten volledig zonder.....Ook de gewassen op de velden waren totaal weggespoeld, dus voorlopig 

geen eten op de plank. Wij hebben een stukje in de krant laten zetten in Enkhuizen; Enkhuizen 

helpt bij watersnood Nepal, en dat heeft weer de nodige revenuen opgebracht. Wij konden 

geld overmaken naar onze vrienden ter plekke en die hebben daar wat hulp kunnen verlenen. 

 Maitri Griha miste door de aardbevingen van twee jaar geleden een goede watervoorziening. 

Wij hebben een bedrag van € 600 bijgedragen om een nieuwe put te boren en dat is gelukt. 

Wij zijn blij dat we met uw hulp daar een steentje aan hebben kunnen bijdragen. 

 In augustus bestuursvergadering te Soest om nieuwe plannen te maken.... 

 Op 9 september is onze vriend Dolf overleden op de gezegende leeftijd van 90 jaren. Hij wilde 

geen bloemen bij zijn uitvaart, maar een donatie voor Stichting "Holland Building" Nepal stond 

er op de kaart. Wij waren diep ontroerd van dit prachtige gebaar, om zelfs na zijn dood, nog 

daar aandacht aan te schenken. Het totaal bij elkaar vergaarde bedrag werd aangevuld door 

zijn twee dochters tot het fantastische bedrag van maar liefst € 3.000,-. Ongelooflijk! We 

hebben in november een dagje uit georganiseerd voor onze kids en de rest is voor de algemene 

middelen bestemd. 

 Vandaag, 9 september kregen we een brief in de bus van Stichting Hervormd Weeshuis 

Hoogkarspel dat wij een bedrag van € 1.000 als eenmalige bijdrage zullen ontvangen voor de 

healthpost van dokter Pasang. Goed nieuws!  



 Op 19 september mochten we alweer een presentatie geven bij zorgwoningen complex 

Herfstzon te Enkhuizen. De mensen genieten daarvan, en wij dan ook natuurlijk. Toch weer 

goed voor € 222,-.  We hebben de avond afgesloten met een filmpje en 'n rijmpje over de 

herfst in Enkhuizen.... 

 Van het 'Voetprints voor Nepal' bestuur staan nu 3 leden ingeschreven als lid van de A.V. 

Triatlon. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de ruimte van deze vereniging. Voldoende om 

onze sponsortocht te organiseren op zondag 15 april 2018. 

 In de nieuwsbrief van september van Maitri Griha, worden wij van S"HB"N bedankt voor onze 

bijdrage aan het slaan van de waterput, waardoor er nu voldoende schoon drinkwater 

beschikbaar is. Daar doen we het voor natuurlijk. 

 Op 1 oktober zijn we aanwezig geweest bij de Nepal conferentie in de Waalse kerk te 

Amsterdam. We hebben weer veel nieuws gehoord en er is een alliantie opgericht waarbij wij 

ons hebben aangesloten. Omdat onder de paraplu een groter aantal stichtingen zijn verenigd, 

kunnen wij een duidelijker stem laten horen, in o.a. het nieuws, de media, de 

hulpverleningspartijen, etc. etc. 

 Sunita Reizen Hoorn bestaat 20 jaar en daarvoor werd een feest gegeven. Wij werden ook 

uitgenodigd. Er was een mooi programma, met aan het eind een heerlijk Nepalese maaltijd en 'n 

schapen ijsje als toetje. Twee deelnemende dames die in oktober met de yoga en meditatie 

reis meegingen, wilden ook iets doen voor een goed doel. De eigenaresse van Sunita, Wil, heeft 

onze stichting genoemd. We hebben met deze twee dames, Afra & Ingrid kennisgemaakt en wij 

mochten de prachtige cheque van € 725 in ontvangst nemen. Dat was voor ons een mooie 

verrassing.....We hebben ze een goede vlucht en 'n mooie reis toegewenst. En dat is zeker 

gelukt gezien de enthousiaste berichten via facebook. 

 

 



 Buurtgenoten delen hun passie stond er in de krant in onze regio. Voor de tweede maal werd er 

een bijeenkomst georganiseerd in Hoogkarspel waarin een aantal deelnemers over hun 

inspiratie en passie mochten komen vertellen. Wij wilden wel iets kwijt over onze passie, want 

dat is het intussen wel hoor. Was een mooie inspirerende middag met redelijke belangstelling 

en afgesloten met prachtige muziek en gedichten. 

 Uitnodiging Nepalavond donderdag 9 november in Heerenveen. Georganiseerd door Stichting 

Studenten en Musaharproject Nepal. (www.studentenprojectnepal.nl) Wij mochten met ons 

kraampje deelnemen aan dit gezellige evenement. Tevens was er de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een Nepalese maaltijd en dat hebben graag gedaan om alvast een beetje in de 

stemming te komen, want op 19 november vlogen wij weer naar Nepal. 

 Omdat wij van AFAS Foundation een bijdrage van € 4.000 hebben ontvangen om drie 

watertappunten met gereinigd regenwater te laten bouwen door SPLASH Amerika, werden we 

uitgenodigd om deel te nemen hun uitnodiging voor "Het Goedste Doel van Nederland’’. Ons 

bestuurslid Jeroen is daarbij geweest, samen met zijn vrouw. Er zou € 50.000 beschikbaar 

gesteld worden voor het Goedste Doel ........ ..................... 

 Vergadering 12 november te Enkhuizen. 

 Nepalreis 19 november - 15 december. De Fufu Fufadag meegemaakt, met de World disabled 

day meegelopen, in Chautara de nieuwe keuken bekeken, schildervoorbereidingen getroffen, 

Maarten Faas van St. Jong rondgeleid, etc. Kortom, het was wederom een enerverende reis. 

 Het was 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. 

 

 


