
JAARVERSLAG 2006 

  

Het jaar 2006 stond in het teken van de feestelijke opening van het fysiotherapiegebouw 
van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy te Daphakhel. De politieke situatie gooide 
aanvankelijk behoorlijk wat roet in het eten maar uiteindelijk heeft het recht gezegevierd. Er 
kon op 2 mei, samen met alle betrokkenen, zowel de kinderen met hun ouders als de staf, 
een prachtig openingsfeest gegeven worden. Wij denken er met veel plezier en voldoening 
aan terug. 
 
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken: 

1. Bestuur en vergaderingen 
2. Activiteiten & Publiciteit 
3. Financiën 
4. Voortgang en toekomst 

  

Ad. 1 

In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, maar tussentijds is er regelmatig 
overleg geweest door middel van e-mail contact. Onderstaand treft u de belangrijkste 
onderwerpen aan uit de notulen van de vergaderingen. 

  

Tilburg, 18 februari 2006. 

Acties: 
Het jaar is uitstekend begonnen met een groot aantal acties is het vooruitzicht. Een 
benefietconcert, vijf jarig bestaan van de natuurwinkel de Ahorn, een 25 jarig huwelijksfeest, 
de spinning middag op 1 april, de geboorte van Jaap M., de verjaardag van Evelien M en de 
Twinbears actie. 
 
Financiën: 
Er is nog een totaal bedrag van € 11.000,- te betalen. 
Twee extra kamers € 3.800,- 
Elektra € 3.200,- 
Inventaris € 4.000,-  
 
We wachten nog voor de prijsopgave van het wachterhuisje. Verder wordt er gewerkt aan 
het kunstwerk dat onder leiding van Angelique Groen door schoolkinderen van groep 5 van 
’t Koggeschip gemaakt wordt. Deze vijf werken zullen worden meegnomen naar Nepal en 
als cadeau worden aangeboden om het fysiotherapiegebouw op te fleuren met kunst uit 
Holland.  
Lieske van de Stam, dochter van Ben, wil graag een stuk behang met handverf erop 
meegeven, aan te vullen door Nepalese kinderhandjes voor de opening. 
We wachten nog op het financiële eindverslag van SNV. 
Het cadeau voor de 40MM komt dit jaar uit Nepal. Er zijn 3000 zilveren vredesduifjes 
‘overgevlogen’ om uitgereikt te worden aan de deelnemers van deze sponsorloop. Dambar 
de zilversmid zal aanwezig zijn om ze uit te delen. 
 
Alkmaar, 13 mei 2006. 
Deze vergadering stond in het teken van de reis naar Nepal en de opening van het nieuwe 
gebouw. De Nepalese eetkamer was een goede gelegenheid hiervoor om samen na afloop 
nog wat te eten.  
Het eerste deel van de reis stond in het reken van onrust en de avondklok. Geen direct 
gevaar of bedreiging, maar erg beperkt in de bewegingsvrijheid. Tijdens de curfew zijn we 
’s-ochtends in alle stilte met een Jeep naar de vallei gebracht om een wandeltocht van 
enkele dagen te maken. We voelden ons als Soldaat van Oranje in Nepal.  
Alles is in het tweede deel van de reis nog goed gekomen. De opening kon uiteindelijk toch 
nog plaatsvinden en dat was heel bijzonder. Er is een DVD van deze dag gemaakt. Er 
waren natuurlijk een aantal toespraken maar ook een aantal leuke acts. Een cultuurshow 
van muziek en dans door de kinderen, een voorstelling door twee stagiaires over hoe het 



voelt als vreemde handen je helpen met wassen, tandenpoetsen en eten. Tenslotte werden 
de ballonnen opgelaten met de boodschap:  

 
Greetings to heaven! 
SGCP opened their doors today. 
Daphakhel, May 2, 2006. 

 
 
Voor ons was de reis geslaagd! We kunnen terug kijken op een mooie happening. 
 
We hebben natuurlijk ook weer even een bezoekje gebracht aan de AGE groep. Ook zij 
doen prachtig werk voor en met kinderen met CP. Zij hebben een auto nodig en S”HB”N 
heeft samen met Bob en Francis hiervoor een bedrag van € 1.000, - gedoneerd. 
 
Het wachterhuisje wordt afwisselend door twee bewakers bewoond. Het school design is 
nog geen klein beetje aangepast. Bob wil spoedig met de bouw starten. 
 
27 mei, 40MM. Corrie & Co zulle dit jaar niet meewandelen, maar samen met Dambar de 
zilversmid het presentje dat dit keer uit Nepal komt, uitdelen aan de wandelaars. Een 
zilveren peace bird. Er is een presentatie gemaakt over het productieproces. 
 
Waddinxveen, 28 oktober 2006. 

 
Goed nieuws van Impulsis. (Een initiatief van Edukans, ICCO en kerk in Actie) Zij 
verdubbelen wat wij inleggen tot een bedrag van € 17.500,- en dit kan jaarlijks herhaald 
worden Er is een goed kontact en we worden duurzaam partner……  
 
Financiën: 
Tijdens het verblijf van Dambar hebben we voor een flink bedrag zilveren sierraden 
ingekocht. Het spul was ingeklaard en zonde om mee terug te nemen. Het banksaldo 
bedraagt momenteel ruim € 31.000,-, waarvan € 4.000,- is geoormerkt voor de inventaris, 
beschikbaar gesteld door SBB. (Stichting Bisschop Bekkers)  
Er wordt onderzocht welk percentage besteedt wordt aan overhead kosten, om de vinger 
aan de pols te houden. 
 
De Mart van de Hoop was dit jaar voor de 15e en laatste keer. Jammer! We konden onszelf 
hier in Enkhuizen goed presenteren. 
Het COS Venhuizen heeft een Wereldvoedseldag georganiseerd waarbij S”HB”N ook is 
uitgenodigd. Staan we weer even in de belangstelling. Er stond een mooi stuk in de 
speciale Wereldvoedseldag krant. 
 
Acties: 
De geboorte van Karlijn, dochter van Wendy & Bart, heeft een bedrag van € 500,-- 
opgeleverd. Wij hebben haar een Twinbear gebracht.  
De Diaconie te Medemblik heeft toegezegd dat S”HB”N de opbrengst van de tafelcollecte 
zal krijgen. 
De opbrengst van het schoffelen was dit keer € 900,-- en de opbrengst van oud ijzer was € 
277,-.  
Provider, een jongerengroep in Enkhuizen, zal actie voor ons gaan voeren en eind 
november mogen we naar de Rotary Club van Drechterland om een praatje te houden. 
Op 4 november is de kerkeveiling en dat moet een klapper worden. 
De sponsorfietstocht van Enkhuizen naar Rome begint enige vorm te krijgen. Wordt 
vervolgd. 
 
Bimal heeft zijn halsjaarcijfers opgestuurd en met deze periodieke informatie zijn we erg blij. 
Het verhoogt de betrokkenheid zeer. 
 
Biblionef stelt nieuwe kinderboeken ter beschikking aan kinderen in ontwikkelingslanden 



van 3 tot 18 jaar. Anette zal hierin het voortouw nemen en de boeken selecteren en de 
verzending laten regelen. Alles is gratis! 
 
Laatste nieuws.  
De Duitse sponsor van 11 Out Reach districten moet noodgedwongen stoppen. Het geld is 
op. Een uitgebreid verzoek om hulp staat inmiddels op de website.  
Er komen veel positieve reacties binnen op ons gebouw. Het begint ook lokale bekendheid 
te genieten. Bimal speelt hierin een positieve rol. 
 
Ad. 2 

Er is een veelheid van activiteiten geweest dit jaar. Voor een verslag hiervan wil ik u graag 
verwijzen naar de website. Hierin staat alles uitgebreid vermeld. De acties door ons en voor 
ons hebben een bedrag van ruim € 30.000,-- opgeleverd, plus de nodige publiciteit in de 
kranten. Het was in alle opzichten een topjaar. 

  

  

Ad. 3 

Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het saldo van onze rekening € 35.700 

Aan het eind was dat € 39.300 

Saldo toename:  €   3.600 

    

    

    

Specificatie ontvangsten:   

40MM €   1.770   

Benefietconcert Wil Cordes €   1.010   

Aandeel elektriciteit B.Corazza  €   1.200   

Geboorte Karlijn €     600   

Donaties € 10.400   

Rente €     710   

Schoffelen Op/maat €   1.170   

Stichting Bisschop Bekkers €   8.000   

Spinning middag €     900   

Susila Dharma €     600   

Opbrengst verkopen €   1.700   

Veiling Franciscus Xaverius €   4.100   

Verjaardag Evelien M. €      700 € 32.870 

      

Specificatie uitgaven:     

Administratiekosten, lustrum en Cargo €     920   

AGE groep €     500   

Inkoop materialen plus kosten  €   3.400   

Inventaris (SBB 50%) €   4.000   

Nepalreis (retour ontvangen) €   1.550   



Openingskosten 2 mei  €     900   

Poort (50%) en parking area €   2.290   

Representatiekosten, incl. ICFON dag €     650   

SGCP elektriciteit/inventaris/extra rooms € 11.000   

Contributies & heffingen en webmaster €     310   

Watchmen’s House €   3.750 € 29.270 

Verschil    €   3.600 

      

Ad. 4 
Ook in Nepal was een veelvoud van activiteiten in de HB. Het bruist er van de activiteiten. 
Bezoekers van het gebouw waren zeer onder de indruk van de liefdevolle verzorging en het 
harde werken van iedereen. Zoals bekend zit ook de school tijdelijk in dit gebouw en 
daardoor is het er erg druk en vol. 
Dat is echter tijdelijk. 
De voorbereiding voor de bouw van de school gaan erg vlot. Begin maart 2007 zal de 
fundering ceremonieel worden gelegd. Bob en Frances, onze Ierse partners en vrienden 
zullen daarbij aanwezig zijn. Wij zullen ook een bijdrage doen om deelgenoot te zijn van de 
ceremonie vanuit Holland. Een mooi symbool voor stabiliteit van de constructie en 
bescherming van de school.  
Wij zijn erg blij dat we partner zijn geworden van Impulsis. Zij zullen een belangrijke 
financiële bedrage leveren aan deze school voor speciaal onderwijs en we hopen dat het 
een duurzame relatie zal worden.  
Wij zullen echter eerst zelf een bedrag bij elkaar moeten zien te krijgen en in 2007 zullen we 
dat o.a. proberen te doen door middel van een sponsorfietstocht van Enkhuizen naar Rome.  
We hopen op een mooie opbrengst.  

  

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, 
zieke kinderen meestal maar 1….. 

  

Duizendroed 19 
16-02 KT Enkhuizen 
Telefoon: 0228-314584 
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl 
website: www.shbn.nl 
 
Enkhuizen, 15 februari 2007 

 


