Voor u ligt het 2e jaarverslag van de Stichting "Holland Building" Nepal. Onderstaand willen wij u
een indruk geven van de activiteiten en de voortgang daarvan voor de Selfhelp Group for
Cerebral Palsy te Kathmandu.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten & Publiciteit
3. Financiën
4. Resultaat
5. SNV
6. Voortgang en Toekomst
Ad.1
In het bestuur van het eerste uur zijn geen wijzigingen, behoudens het adres van de secretaris.
Het nieuwe adres is:
Ellen van Baaren
Zuidplaslaan 57
2743 CW Waddinxveen
Telefoon 0182-636864
In het verslagjaar is het bestuur twee maal bijeengeweest. Onderstaand de belangrijkste
onderwerpen:
Rotterdam, 12 april 2003
De Financiële stand van zaken is zeer bevredigend. Het banksaldo is op dit moment € 54.000.
De grondaankoop laat nog steeds te wensen over. Het wil maar niet lukken. Oplichting, corruptie
en Maoïsten zijn hier de belangrijkste boosdoeners. Opletten blijft geboden, want we kunnen het
geld maar één keer uitgeven. Als gevolg hiervan de NCDO om verlenging gevraagd.
Zes mensen hebben de SGCP verlaten om zelf een hulpgroep op te richten. Zij noemen zichzelf
de AGE group. Voor de hulpverlening in het algemeen is dit een goede zaak.
Actie op 28 februari en 1 maart in de kerk te Hoogkarspel. De opbrengst van de collectes was
voor ons. Geplande activiteiten: In mei de 40 MM sponsorloop te Venhuizen en dit jaar in verband
met het 30 jarig bestaan ook op de overzichtstentoonstelling. Lappendag Enkhuizen op 23 juni
verkoop CD's 'On the Road to Kathmandu', een muzikale reis van Enkhuizen naar Nepal.
(Verwachte opbrengst € 2500.)
Promotie: Er is een stuk gemaakt om gepubliceerd te worden in het prachtige blad Himalaya. Er
is besloten om de medewerkers van het project een bonus te geven als wij eind van dit jaar weer
naar Nepal gaan.

Tilburg, 11 oktober 2003
Financiële stand van zaken. Het gaat erg goed. Huidige banksaldo € 60.800.
Actie Charlotte Kortbeek groot succes. Als oud collega van Ben van der Stam heeft zij al haar
kennissen aangeschreven om een bijdrage te leveren voor de inventaris van het nieuwe
fysiotherapiegebouw. Deze maand zal zij naar Nepal vertrekken om het PIA monument te
bezoeken en ook het project. De opbrengst van haar actie is ca. € 3.000.
11 september 2003…..Eindelijk is het dan toch gelukt om de grond te kopen. 4000 vierkante
meter op de top van een heuvel in de Kathmanduvallei met een fantastisch uitzicht over het dal.
Iedereen is zeer gelukkig met het resultaat. Uiteraard hebben we het glas geheven op dit
heugelijk feit. De champagne werd geschonken door de vader van de penningmeester en tevens
sponsor, Loek van der Stam. Zie voor de situatietekening de website onder de button "laatste
nieuws".
Sponsorkind.
Via Wilko Verbakel van de ICFON hebben we bericht ontvangen dat het goed gaat met de blinde
Man Bahadur Thapa. Dit is leuk nieuws!
Corrie & Co hebben kennis gemaakt met Liselot Schiphorst en haar vriend. Een leuke spontane
fysiotherapiestudente die in april 2004 voor een stage naar ons project zal gaan. Zeer toevallig
ontmoette zij op een vakantie in Oost Europa de voorzitter van het Albert Schweitzerfonds, een
van onze sponsors, met wie ze over onze stichting in gesprek kwam. Ongelooflijk, maar waar!
Acties:












De 40MM bracht dit jaar € 920 op.
De opbrengst op de Markt van de Hoop bedroeg ca. € 160.
De schoffelactie was iets minder dit jaar door het aanhoudende mooie weer, waardoor er
weinig schoffelwerk was. De opbrengst was toch nog ruim € 1600.
De CD actie op de Enkhuizer Lappendag was, dankzij een geweldig stuk in de Enkhuizer
Courant, goed voor bijna € 1500.
De MOV groep (Missie, Ontwikkeling & Vrede) van de Katholieke kerk in Enkhuizen voert
dit hele jaar actie voor ons project.
De opbrengst van de diaconale viering in december zal ook voor ons zijn.
Van de REIKI groep hebben we (nogmaals) een bedrag van € 200 ontvangen.
School het Koggeschip is ook een van de actievoerders voor het hele schooljaar.
Kinderen worden gevraagd om wekelijks de 'rode muntjes', dat zijn de 1, 2 en 5 cent
munten, mee te nemen voor het project. Inmiddels hebben we € 500 ontvangen.
In de maand december, na ons bezoek aan Nepal, zullen we alle klassen bezoeken om
iets over Nepal te vertellen en speciaal natuurlijk over de kinderen van het project.
Verder de 80ste verjaardag van Pa van de Stam, wiens verjaardagsgeld naar de stichting
zal gaan.

Promotie.
Stuk in Himalaya over SGCP en CBRS. Tevens een artikel in het SW journaal. Op diverse
plaatsen in Nederland ligt onze informatiemateriaal. Zo ook bij Indiaas Nepalees Restaurant
SURYA te Hilversum. Naast een lekker hapje eten kunnen de gasten kennis nemen van onze
activiteiten in Nepal. Een aanrader! Zie tips op de website (www.shbn.nl)
Onze notulist heeft de stichting een doos pennen geschonken waarop ons logo staat vermeld en
natuurlijk ook onze website www.shbn.nl. Dat zijn leuke dingen om weg te geven. Er zullen veel
foto's geschoten worden van de kinderen van het project in Nepal. Misschien kunnen we er leuke

kerstkaarten van maken. Van 13 augustus tot 15 oktober 2004 zal de Dutch Chomolungma
Expedition 2004 (Tibetaans voor Mt. Everest) trachten de top te bereiken.
Zie ook www.123mkb/summit. Rob Kölber van Sponsortrek (www.sponsortrek.nl) heeft hier
uitgebreid aandacht aan besteed in zijn nieuwsbrief. Een groot deel van de sponsoropbrengsten
zijn voor de Selfhelp Group for Cerebral Palsy.
Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw zullen
wij in oktober een digitale camera afgeven op het project.
Ellen, onze secretaris, zal contact op nemen met eens studente van de TU Delft, die ervaring
heeft met bouwen in Nepal. Weliswaar in een ander gebied, maar wie weet, kan zij ons tips
geven. (aannemers, bouwvakkers, financiën, planning). Tevens zal een bij Ellen bekende
kinderpsychiater om advies worden gevraagd omdat deze de bouw begeleidde van een
gezondheidscentrum in Nepal. SNV blijft echter onze steun en toeverlaat tijdens het gehele
traject.
Vlak voor ons vertrek naar Nepal heeft de NCDO een voorschort betaald van 90% van het
toegezegde bedrag van € 11.300. Goed nieuws om mee te nemen naar Nepal.
Anita Loring, voorzitter van de ICPS (International Cerebral Palsy Society), en twee van haar
medewerkers zullen eind februari 2004 naar Nepal vertrekken om daar de organisatie door te
lichten. Het is voor ons goed te weten hoe het met de continuïteit en de toekomst van het project
is gesteld. Stichting 'Holland Building' Nepal heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van
maximaal £ 1500.
De website is vernieuwd. Zeker in technische zin een verbetering. Dank aan Michel, onze
webmaster!
Het komende bezoek van Corrie & Co aan Nepal zal naast de eigen trekking, toch vooral in het
teken staan van het werk voor de stichting. Afspraken maken, informatie verzamelen,
bouwcommissie vaststellen, overleg met CBRS in Pokhara, etc. etc. Het zal een drukke tijd
worden. Ook Bob & Frances uit Ierland zullen in Nepal van de partij zijn. Aan het eind van de
vergadering ontstaat spontaan het idee om een foto te maken van de grond met drie vlaggen. De
Ierse, de Nederlandse en de Zwitserse vlag. Het resultaat kunt u zien op de website.
(www.shbn.nl)
Ad 2.
In het zomernummer van het prachtige blad Himalaya is een mooi stuk geschreven door Froukje
Nijholt over de SGCP, het project dat wij ondersteunen en de CBRS in Pokhara. Er was ook
publiciteit in het blad Kontakt in Enkhuizen en in de schoolkrant van het Koggeschip te
Medemblik.Ook in het jaar 2003 waren er weer voldoende activiteiten die de nodige opbrengsten
hebben opgeleverd.

Onderstaand een opsomming:
In januari nog een nabetaling van de 'Dutch Tilicho Peak Expedition'

€

650,-

Opbrengst actie 28 februari en 1 maart van de Diaconie te Hoogkarspel

€

530,-

Gift Hervormd Weeshuis Grootebroek

€ 1.800,-

Opbrengst boekenverkoop

€

CD actie 'On the Road to Kathmandu'

€ 2.500,-

Reiki groep Enkhuizen

€

200,-

PCI Enkhuizen

€

300,-

Actie Charlotte Kortbeek

€ 3.000,-

Bijdrage Sponsortrek (www.sponsortrek.nl)

€ 1.000,-

80ste verjaardag Pa van der Stam

€

Bijdrage NCDO 90%

€ 10.170,-

Actie school Het Koggeschip, Medemblik

€

500,-

Diaconie Nederlands Hervormde Kerk, Enkhuizen

€

250,-

Schoffelactie sociale werkvoorziening Op/maat

€ 1.650,-

40MM, Venhuizen

€

Totale opbrengst acties

€ 24.200,-

250,-

480,-

920,-

Ad. 3
Aan het begin van het verslag jaar was het saldo van onze stichting

€ 47.500,-

Aan het eind van 2003 bedroeg het saldo

€ 75.700,-

Saldo toename

€ 28.200,-

Specificatie:
Opbrengst acties (Ad. 2)

€ 24.200,-

Renteopbrengst

€ 1.035,-

Verkopen markten

€

Sponsorbijdragen en donaties

€ 5.215,-

350,-

€ 30.800,Uitgaven:
Access road nieuwe land (80.000 Nrs)

€ 1.000,-

Sponsorkind Icfon

€

400,-

Bonus SGCP, 42 medewerkers

€

650,-

Digitale camera voor SGCP

€

200,-

Contributies, heffingen, etc.

€

350,-

Totaal

€ 2.600,€ 28.200,-

Ad. 4
Het resultaat mag er weer wezen! Dat geeft voldoening en moed om door te gaan. Van het
eindsaldo van € 75.700 van 2003 is € 2.500 bestemd voor de fundering van de school voor
speciaal onderwijs en € 3.000 is voor de inventaris en de inrichting van het nieuwe
fysiotherapiegebouw. Deze bedragen zijn dus geoormerkt.
Tijdens ons verblijf zijn diverse gesprekken gevoerd met deskundigen, zoals een medewerker
van Unicef en van SNV. Uit deze gesprekken bleek dat ons gebouw wel meer zal gaan kosten
dan de begrootte € 47.000.
Door inflatie en aanpassingen worden de kosten nu geraamd op € 63.000. Voor dit bedrag heeft
ons bestuur een garantie afgegeven. Verder kunnen en zullen we niet gaan……… De eventuele
meerkosten zullen door anderen worden gefinancierd. De consultant kosten bedragen € 5.400 en
de kosten van de SNV bedragen 5% van € 63.000 is € 3.150.
Deze kosten komen ook voor rekening van de Stichting 'Holland Building' Nepal.
Wij gaan nu verder voor de inventaris en de inrichtingskosten. De formulieren van de Wilde
Ganzen worden momenteel in Nepal door de president van de SGCP, het project dat wij
ondersteunen, ingevuld en wij zullen daarna en verzoek indienen voor een bijdrage.
Ad. 5
Stichting Nepal maakt een contract op om een deel van ons geld ( 25%) over te maken naar de
SNV. Als de SNV de kwaliteit heeft goedgekeurd en de administratie is in orde dan volgt de
betaling.
Inmiddels is er een nieuwe contactpersoon voor ons project aangesteld. Miss Lajali Bajracharya.
Tijdens ons bezoek in november hebben we kennis met haar gemaakt en zij heeft bij ons een
betrouwbare en deskundige indruk achtergelaten.
Ad. 6
De toekomst ziet er rooskleuriger uit dan ooit. De grond is aangekocht, de aanvoerweg is bijna
klaar en de voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn met onze consultant in volle gang. Voor de
moesson begint wil men een aanvang hebben gemaakt met de fundering. De totale bouwtermijn
bedraagt ca. 11 maanden, afhankelijk van het weer.
Goede, duidelijke afspraken en een heldere communicatie met de 'building committee' zijn van
groot belang de komende tijd.
Stichting "Holland Building" Nepal
Co Reijnders, voorzitter

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
Zieke kinderen meestal maar 1…….
Duizendroed 19
1602 KT Enkhuizen
Tel: 0228-314584
Email: c.reijnders@hetnet.nl
Website : www.shbn.nl

Enkhuizen, februari 2004

