ACTIVITEITEN 2002
Zaterdag 16 februari 2002
Benefietconcert door "A New Coat of Paint" in de
Nieuwe Doelen te Enkhuizen. Opbrengst voor de
Stichting "Holland Building" Nepal. Nettoopbrengst € 1.500,-- Publiciteit in de plaatselijke
courant en de ‘huis aan huis‘ bladen.

Zaterdag 11 mei 2002
Gedeelte van de 40 MM (40.000 meter mars) sponsortocht gelopen in Venhuizen samen met
circa 2000 man. Opbrengst voor onze Stichting was € 455,-- Alle beetjes helpen nietwaar? En het
weer een prachtige wandeldag en goed voor de conditie……...

In de maand juni 2002
Schoffelactie Op/maat voor Nepal groot succes!
Als je in juni door West-Friesland reed dan zag je
"her en der" schoffelende mensen bezig onder
het motto "HELP HET GELUK EEN HANDJE",
want op dinsdag 4 juni ging de schoffelactie van
Op/maat voor de Stichting "Holland Building"
Nepal van start met een groepje van 3 personen
onder leiding van projectleider Jos Sjerps. Een
grote groep van 8 personen ging er op een zeer
warme dinsdag de 18e juni op uit onder leiding
van Louis Theijn. Zij hebben het terrein rond de
Glasbak onkruidvrij gemaakt. Twee mensen
hadden hun muziekinstrument mee en er werd
luid gemusiceerd. Dit trok de aandacht van
voorbijgangers die wel wilde weten wat dit
allemaal te betekenen had. Peter Smal was de
woordvoerder hierbij en hij vertelde vol
overtuiging over het doel van deze actie. Het
gevolg was dat een drietal bedrijven
geïnteresseerd bleken te zijn en om nadere
informatie hebben gevraagd. Goed werk! Hieruit
volgt zeker een donatie. Peter heeft zichzelf ook
nog laten sponsoren per m2 of per uur. Ik weet
het niet precies, maar het leverde in elk geval wel
€ 25,-- extra op! Op woensdag de 19e was ikzelf
aan de beurt om te schoffelen met nog 5
anderen. Onder leiding van Harry Sijm en Peter
Hoffer, beiden uit de ploeg van Otte Valk, hebben
we een wandelpad in de Risdam opgeknapt. Het
was hard werken, maar ook heel gezellig met z’n
allen.

Onder leiding van twee muzikale mensen werd luidkeels de ‘schoffelblues’ gezongen en we
kregen ook nog een heerlijk glas limonade aangeboden door een buurtbewoonster omdat het zo
warm was. Een hele fijne dag……….Vrijdag de 21ste nog een ploeg van 7 mensen die in
Venhuizen actief waren en ook een mooie dag hebben gehad. Aan een van onze mensen werd
gevraagd om ook even een tuintje te schoffelen en dat leverde € 10,-- extra op. Hartverwarmend!
Op de valreep van de maand juni heeft de ploeg van 9 mensen van Wout v.d. Toorn nog een
dagje geschoffeld. Hulde voor deze spontane actie. In totaal zijn ruim 40 mensen actief geweest
voor het goede doel. Zij hebben een verlofdag ingeleverd om een dagje te mogen schoffelen.
Iedereen die ik gesproken heb was zeer enthousiast en is bereid om een volgende keer zo weer
mee te doen, ondanks de blaren en de spierpijn, en dat wil toch wat zeggen.De stand is
inmiddels definitief opgemaakt en het is een leuk bericht om door te geven aan de mensen van

ons project in Nepal. Ruim € 4.200,-- en dat is een fantastisch resultaat, mede gezien het feit dat
het bedrag nog eens wordt verdubbeld door de NCDO. (Nationale Commissie voor Duurzame
Ontwikkelingssamenwerking.) Het stukje in de krant heeft ook op een positieve wijze bijgedragen
aan bewustwording en naamsbekendheid van de activiteiten van de Stichting "Holland Building"
Nepal want veel mensen hebben ons erover aangesproken. Kortom, voor herhaling
vatbaar.Tenslotte wil ik Iedereen heel hartelijk bedanken voor hun spontane bijdrage aan deze
succesvolle actie.
Co Reijnders
Ook in juni 2002
Met 20 mensen samen een week naar Oostenrijk geweest om wat leuke bergen te beklimmen en
heerlijke wandelingen te maken. Goed voor de conditie, heel gezellig en goed voor de kas.
Opbrengst € 330,-In de maand augustus 2002
Sportcentrum ‘Stede Broec’, waar wekelijks 2x getraind wordt, stelt voor elk sportlid € 2,-beschikbaar.Totale opbrengst € 1.000,--Publiciteit in de plaatselijke courant.

Zondag 8 september 2002
De Nepaldag te Amstelveen door de ICFON georganiseerd (www.icfon.nl) Dit jaar waren we daar
met het voltallige bestuurd bij aanwezig met onze stand. Er werden West-Friese tulpenbollen
verkocht voor het goed doel welke door de firma ‘Botman Tulip Bulbs’ uit Enkhuizen gratis
beschikbaar werden gesteld onder het motto:West Friese tulpen geven ‘kleur’ aan het leven van
gehandicapte Nepalese kinderen.Opbrengst Nepaldag circa € 360,--Publiciteit in de ‘Samachar’,
dit is het lijfblad van de ICFON.Tijdens deze dag is tevens het interview afgenomen door Froukje
Nijholt, journalist uit Heerenveen. Het stuk zal in de volgende Himalaya worden gepubliceerd. Zie
hiervoor ook de websites van:
www.sponsortrek.nl en www.dutch-tilicho-peak-expedition-2002.nl
Zaterdag 21 september 2002
Stichting ‘Holland Building’ Nepal heeft voor de eerste keer deelgenomen aan Markt van de Hoop
te Enkhuizen.Ook dit keer weer tulpenbollen verkocht van de firma Botman uit Enkhuizen. De
opbrengst van deze activiteit bedroeg circa € 350,--Publiciteit in de plaatselijke courant en in de
flyer.

Dutch Tilicho Peak Expedition 2002
Op 15 oktober is de Dutch Tilicho Peak Expedition 2002 naar Nepal vertrokken om een poging te
wagen om de Tilicho Peak te bedwingen. Op woensdag 20 november is iedereen weer gezond
thuis gekomen.De top is net niet bereikt. Zij zijn blijven steken op 199 meter van het hoogste
punt. Zij waren zo dichtbij en toch zover weg!Allemaal gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Een topprestatie! Voor meer info over de poging zie: www.dutch-tilicho-peak-expedition2002.nl Er is ook een groepje mensen die de Dhaulagiri tocht hebben gelopen. Voor meer info
over deze trektocht zie de website van Sponsortrek: www.sponsortrek.nl Jeroen, een van de
expeditieleden is helaas thuisgekomen met een bevroren grote teen. Hoe dat afloopt zal de tijd
moeten leren. Laten we hopen dat het zal meevallen. Het motto van de expeditie was: “naar de
top voor basisvoorzieningen” voor de kinderen met Cerebral Palsy van de Selfhelp Group for
Cerebral Palsy.Aan het eind van het verblijf in Nepal hebben een aantal expeditieleden een
bezoek gebracht aan het project. Zij hebben een heel positieve indruk van het werk dat daar
verricht wordt, dus het is nu meer dan alleen een verhaal, en dus werkelijkheid geworden. De
leden hebben zich op allerlei manieren laten sponsoren door familie, vrienden, bekenden en het
bedrijfsleven. De opbrengst tot nu toe bedraagt circa € 1.750,- en dat is toch een mooi resultaat
en er komt nog steeds bij.
Enkhuizen, november 2002.
Rotary Club Enkhuizen, 30 oktober 2002
Op woensdag 30 oktober 2002 zijn Corrie en Co beiden uitgenodigd om hun verhaal over de
Stichting 'Holland Building' Nepal te komen vertellen bij de Rotary Club Enkhuizen.Het was een
drukte van belang in het Peperhuis. Zeker 50 a 60 mannen en vrouwen zaten er te dineren. Ja
ook vrouwen bij deze Rotary Club. Na het diner werden wij door de voorzitter, de heer Loek
Groot, van harte welkom geheten en uitgenodigd om het een en ander over onze activiteiten toe
te lichten. Corrie heeft het "waarom" toegelicht...... Na afloop van ons praatje kregen wij van de
voorzitter van de Stichting Rotary Helpt, de heer Peter Bunschoten, symbolisch het
fantastische bedrag van € 1.000.-- overhandigd.Wij zijn blij dat wij ons verhaal hebben mogen
vertellen want dit draagt weer bij aan het bewustwordingsproces van het probleem van kinderen
met Cerebral Palsy in Nepal. Na afloop heb ik de penningmeester, de heer Piet Struik, gebeld

met het verzoek om het bedrag aan ons over te maken op onze actierekening zodat het dit jaar
mede kan worden verdubbeld door de NCDO. Dank je wel Rotary Enkhuizen
Enkhuizer ABRAHAM
Een ABRAHAM uit Enkhuizen (Sjef de Wit) heeft zijn financiële cadeaus die hij heeft gekregen
tijdens zijn 50 jarig feest op 18 december 2002 verdubbeld en geschonken aan Stichting "Holland
Building" Nepal. Beste mensen, Ik wil jullie even laten weten dat ik ontzettend genoten heb
tijdens mijn 50ste verjaardag in "van Bleiswijck" en tevens dat er een super resultaat behaald is
voor de Stichting "Holland Building" Nepal nl.;

Euro 2.274,32
Geweldig bedankt!!! Mede namens Ria wens ik iedereen gezellige kerstdagen en een
voorspoedig 2003. Groetjes, Sjef Ook wij, van Stichting "Holland Building" Nepal, zijn ontzettend
blij met dit geweldige resultaat. Ook wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit fantastische
bedrag, heel hartelijk bedanken. Dit geld zal worden gebruikt voor de fundering van het schooltje
voor speciaal onderwijs.
Co Reijnders, voorzitter
REIKI GROEP ENKHUIZEN schenkt € 100,-

REIKI GROEP ENKHUIZEN

"Gun U zelf ook een beetje rust door REIKI", voor het goede doel!
Dank je wel REIKI GROEP ENKHUIZEN.
TERUGBLIK 2002
De Stichting "Holland Building" Nepal is het jaar 2002 ingegaan met de inzet om het primaire
financiële doel te bereiken. Dat was een bedrag van € 47.000,--.Aan het begin van het jaar was
er nog ca. € 22.000,-- nodig. Met onze acties en mede door uw bijdrage(n) hebben we dat
ruimschoots gehaald. Bedankt allemaal……..het was geweldig! Het is echter geenszins de
bedoeling om nu maar achterover te gaan leunen, want er is nog veel te doen. Allereerst moet de
grond nog (steeds) definitief worden overgedragen. Als dat gebeurd is dan kan gestart worden
met de bouw van het fysiotherapiegebouw. Dat is ons doel. Uiteraard zal dat gebouw moeten
worden ingericht met inventaris, waarvoor ook veel geld nodig is. De SNV (Stichting Nederlandse
Vrijwilligers) zal onze belangen in Nepal behartigen. Zij hebben een jarenlange ervaring op dit
gebied. De SNV rekent voor de bemiddeling 5% van het geïnvesteerde bedrag. Helaas is de
situatie momenteel erg onstabiel als gevolg van de aanwezigheid van de Maoïsten. Dat is ook de
reden dat de aankoop van de grond nog niet gerealiseerd is. Dat zit wat tegen. Maar, regeren is
vooruitzien en er zijn al plannen voor de tweede fase. Deze maand zal een Abraham uit
Enkhuizen zijn feest vieren. Het cadeau dat hij vraagt is een bijdrage voor onze Stichting en dat
zal het startbedrag worden voor een schooltje voor Speciaal Onderwijs. Uiteraard zullen wij
wederom trachten om ook de Wilde Ganzen en/of de NCDO hiervoor te interesseren. Wij hopen
dat u deze volgende fase ook een warm hart zult toedragen, want de gehandicapte Nepalese
kinderen zullen zich ook allerlei vaardigheden moeten zien eigen te maken en dat is voor hen een
hele lange weg om te gaan……….., wij willen zorgen voor een goede accommodatie daarvoor.

Allen een gezond nieuwjaar toegewenst!
Stichting "Holland Building" Nepal
Co Reijnders, voorzitter
Ellen van Baaren, secretaris

Corrie van der Stam, penningmeester
Anette de Ruiter, CP deskundige
Martijn Masselink, notulist

e-mailadres: stichting@shbn.nl
Website: www.shbn.nl (Webmaster Michel Deen)
Bankrekeningnummer: 82.54.92.963
K.v.K.: 37093481 d.d. 22 december 2000
Als iemand suggesties heeft of lucratieve ideeën………, dan vernemen wij dat heel graag!

