Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting “Holland Building” Nepal. De stichting is op 5
december 2000 opgericht. Het jaar 2001 was het jaar van voorbereidingen. Al wat
vermeldenswaard is zal in dit verslag worden meegenomen en vermeld.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende onderdelen:










Oprichting stichting
Doel van de stichting
SGCP Cerebral Palsy
Bestuur en vergaderingen
Activiteiten & Publiciteit
Financiën
Resultaat
SNV
Toekomst……..

Ad.1
Op 25 november 2000 werd de oprichtingsvergadering gehouden te Rotterdam. De akte is
gedateerd op 5 december 2000 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder nummer 37093481.
Het bestuur van het eerste uur bestaat uit de volgende leden:





Voorzitter: J.G.J.Reijnders
Secretaris: E.A.van Baaren
Penningmeester: C.C.M.van der Stam
Bestuurslid: A.de Ruiter

De voorzitter en de penningmeester waren al vanaf december 1998 actief bezig om geld in te
zamelen voor de SGCP (Selfhelp Group for Cerebral Palsy). Hierdoor was het startkapitaal van
stichting bijna fl. 15.000,- (€ 6.800,-). Dat was voldoende reden om dit geld zeker te stellen. Een
andere reden is dat er van buitenaf serieuzer tegen een stichting wordt aangekeken, hetgeen het
verkrijgen van sponsorgeld mogelijk vergemakkelijkt.
Ad.2
Het doel van de stichting zoals vastgelegd in de actie onder artikel 2 luidt:
Het financieel of op welke andere wijze dan ook ondersteunen van kinderen in Nepal die lijden
aan Cerebral Palsy, (een toestand ontstaan door hersenbeschadiging), en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het verkrijgen casu quo inzamelen van gelden ten behoeve van de realisering van een nieuwe
fysiotherapiegebouw voor de Selfhelp Group for Cerebral Palsy en in een later stadium ook voor
inrichting en onderhoud aan het gebouw alsmede de overige voorkomende voorzieningen en
verstrekkingen; het verkrijgen casu quo inzamelen van gelden ten behoeve van soortgelijke voor
kinderen in Nepal welke lijden aan Cerebral Palsy opgezette projecten.

Ad.3
De SGCP (Selfhelp Group for Cerebral Palsy), Nepal, is een non-government (NGO) organisatie,
die zich er zonder winstbejag volledig op toelegt om kinderen en volwassenen die aan Cerebral
Palsy lijden te helpen en mentale en praktische hulp verleent aan de ouders. De groep die is
gestart in oktober 1987, bestaat uit een team van medische deskundigen, leerkrachten, ouders
van gehandicapte kinderen, maatschappelijk werkers en vrijwilligers die gehandicapten willen
helpen.
Ad.4
Cerebral Palsy (CP) is een algemene term, die gebruikt wordt bij een hersenaandoening die niet
agressief is, maar waarvan de symptomen veranderen tijdens de groei en de ontwikkeling.
Mensen die CP hebben, lijden meestel aan handicaps die zich kenmerken door gebreken aan het
lichaam en aan hun bewegingsvrijheid. Dit kan gecompliceerd worden door aanverwante
handicaps zoals volledig of gedeeltelijk verlies van gehoor, spraak en/of gezichtsvermogen. Het
wordt nog complexer als de cp patienten ook nog verstandelijk gehandicapt zijn en lijden aan
epilepsie. Zonder tijdig ingrijpen lijden cp-patienten een groot deel van hun leven. Hun hopeloze
toestand wordt verder versterkt als er geen gespecialiseerde hulp voor behandeling en
rehabilitatie wordt geboden. De oorzaken zijn vaak onbekend, maar de risico’s ontstaan voor,
tijdens en na de geboorte door zuurstofgebrek, vroeggeboorte, infectie, gebrekkige
zwangerschapsbegeleiding en verloskundige zorg. Maar ook mishandeling en alcoholmisbruik
zijn belangrijke risicofactoren. Het leven van kinderen met CP kan met een goede behandeling
draagbaar gemaakt worden, maar het is niet te genezen!
Ad.5
Het bestuur is in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar tweemaal bijeengeweest, op 31 maart
te Tilburg en op 25 augustus te Enkhuizen.











Enkele vermeldenswaardige onderwerpen uit de notulen zijn o.a.:
ICFON is enthousiast over ons project.
Financiële situatie op 31 maart 2001 was fl. 30.000,- ( € 13.600,-).
Projectgroep RCA Amsterdam gaat, zoals gepland, stoppen met de hulp aan de SGCP.
In overleg met de consul op de website geplaatst. www.nepal.nl.
Uit Ierland bericht ontvangen dat er een bedrag van fl. 100.000,- (€ 45.400,-) beschikbaar
is voor aankoop van bouwgrond.
Uit Zwitserland is een bedrag van fl. 50.000,- (€ 22.700,-) beschikbaar voor een schooltje
voor Speciaal Onderwijs.
Onze financiële situatie op 25 augustus 2001 was fl. 48.500,- ( € 22.000,-).
In september 2001 voor het eerst ‘acte de presence’ gegeven op de ICFON dag met een
standje.
Voorbereiding van de reis van de voorzitter en de penningmeester naar Nepal in
november 2001. Het bedrag van fl. 100.000,- (€ 45.400,-) van de Ieren besteden voor
aankoop van de grond.

In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeengeweest. Onderstaand de belangrijkste
onderwerpen:

Rotterdam, 5 januari 2002.









Verslag van de Nepalreis.
Tijdens deze reis is er een ‘memorandum of understanding’ opgesteld tussen SNV,
SGCP en S”HB”N, de Ieren en de Zwitsers om de plannen in de juiste banen te leiden.
Optie op een stuk grond genomen.
Ontwerptekeningen van het fysiotherapiegebouw zijn gemaakt.
Overeenkomst afgesloten met de NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame
Ontwikkelingssamenwerking).
In het actiejaar 2002 zal het door ons ingezamelde geld door zogenaamde ‘kleine
plaatselijke activiteiten’ worden verdubbeld tot een bedrag van € 11.300,-.
Financiële situatie per 5 januari 2002 is € 27.200,- (fl. 60.000,-).
Nepal is onrustig door de aanwezigheid van de Maoïsten. Op 26 november 2001 is de
noodtoestand afgekondigd.

Tilburg, 18 mei 2002.









De opvolging van de president van de SGCP blijft een moeizaam bespreekbare kwestie.
Ook Sponsortrek (Voetstappen met ‘steun’zolen) is enthousiast over ons project.
Toezegging van € 2.250,-!
De ICFON-dag op 8 september zijn we weer van de partij met een stand.
Financiële situatie per 18 mei 2002 is € 33.000,-.
De grondaankoop gaat niet door………, er is een optie op een nieuw stuk.
Het benefietconcert op 16 februari in de Nieuwe Doelen heeft een mooi resultaat
opgeleverd.
De schoffelactie van Op/maat voor ons project wordt voorbereid.
De website van de Stichting “Holland Building” Nepal is in de lucht, met dank aan onze
webmaster, Michel Deen. Zie: www.shbn.nl

Enkhuizen, 9 november 2002.








De 40 MM heeft een bedrag van € 445,- opgeleverd.
De grond is nog steeds niet gekocht…….
Grote publiciteit (dagblad, weekblad, lokale radio) in Enkhuizen en omstreken door alle
acties die regionaal zijn opgezet in het kader van de ‘kleine plaatselijke
activiteiten’.
Rotary Enkhuizen heeft een bedrag van € 1.000,- geschonken voor het goede doel.
Financiële situatie per 9 november is € 45.000,-.
De ‘Dutch Tilicho Peak Expedition 2002’ gaat naar de top voor basisvoorzieningen voor
de kinderen van ons project.
Particulieren en het bedrijfsleven zullen deze expeditie sponsoren.

Notulen:
Met zeer veel dank aan onze notulist, Martijn Masselink, voor het opmaken en het uitwerken van
onze notulen. De volgende vergadering is op 12 april 2003 te Rotterdam.
Ad.6
Het jaar 2002 zat boordevol met activiteiten die tot een grote stroom publiciteit over onze stichting
en de SGCP hebben bijgedragen. Met onze acties in- en rond Enkhuizen voldoen we aan de
voorwaarden van de NCDO voor wat betreft publiciteit en financiën.

Onderstaand een opsomming:
In februari het benefietconcert in de Nieuwe Doelen
In de maand mei was de 40 MM in Venhuizen
In juni is er geschoffeld voor Op/maat in West Friesland
In augustus de actie van de Sportcentrum Stede Broec
In september was er de ‘Markt van de Hoop’ in Enkhuizen
In oktober een 10 minuten praatje bij de Rotary Club Enkhuizen
De Reiki Groep Enkhuizen sloot de rijen
Vaste donateurs en losse bijdragen
PCI, Enkhuizen
Diaconie Grootebroek
Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking
Totaal uit Enkhuizen en omgeving

€ 1.500,€ 445,€ 4.250,€ 1.000,€
350,€ 1.000,€
100,€ 1.850,€
340,€
910,€ 2.300,€ 14.145,-

Verjaardag Abraham, alle cadeaus voor het project.(ontvangen in 2003)

€ 2.400,-

Ad.7
Aan het begin van het verslag jaar was het saldo van onze stichting
Aan het eind bedroeg het saldo
Totaal ontvangen bijdragen in het jaar 2002
Uit Enkhuizen en omgeving
Van buiten Enkhuizen ontvangen

€ 25.700,€ 47.500,€ 21.800,€ 14.145,€ 7.655,-

O.a. afkomstig van:
Dutch Tilicho Peak Expedition 2002
Rente
Verkopen
Diverse sponsors uit het land
Totaal uit het land

€
€
€
€
€

1.800,600,1.250,4.005,7.655,-

Ad.8
Het resultaat van onze acties is geweldig! De kosten van het nieuwe fysiotherapiegebouw
bedragen circa € 47.000,-. Van de NCDO is nog een bedrag te verwachten van € 11.300,-, dus
voor infrastructuur, inventaris en inrichting is ook al een aardige som geld beschikbaar.
Het wachten is (nog steeds) op de aankoop van de grond………….. De Maoïsten praten weer
met de Nepalese regering, hopelijk keert hierdoor de nodige rust weer en kan er weer een
gezonde situatie ontstaan op de onroerend goed markt, waardoor de aankoop van de grond
spoedig gerealiseerd kan worden.

Ad.9
Er is een afspraak gemaakt met Stichting Nepal om de zakelijke afhandeling van de aankoop van
de grond en de bouwplannen door de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) te Nepal te laten
verzorgen. Zij hebben een jarenlange ervaring op dit gebied. Onze contactpersoon aldaar is Mrs.
Subarna Rai. De kosten voor deze bemiddeling bedragen 5% van het geïnvesteerde geld. Het
bestuur van onze stichting heeft nadrukkelijk voor deze optie gekozen.
Ad.10
Hoe ziet de toekomst er uit voor ons project? Dat hangt voornamelijk af van de aankoop van de
grond. Maar wij willen zekerheid en er zal zeer kritisch met deze zaken moeten worden
omgegaan. Ons geld, en dat van onze Ierse vrienden, moet nadrukkelijk worden gebruikt voor het
welzijn van de kinderen in Nepal die lijden aan Cerebral Palsy. Een goed kontact met alle
betrokkenen is van groot belang voor de continuïteit van het project.
Laten we hiermee afsluiten en het nieuwe jaar ingaan met dit oude Chinese gezegde in het
achterhoofd:
Wie duwt, voelt weerstand. Wie luistert, wordt gehoord.
En natuurlijk blijft ons motto van kracht: Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, zieke
kinderen meestal maar 1…………
Enkhuizen, januari 2003

