Acties & Activiteiten 2008
Procura is een bedrijf dat software ontwerpt voor de lokale overheid en is uitgever van
gemeentelijke formulieren etc. Procura geeft 2 a 3 maal per jaar een blad uit met de naam Provisie.
In het februarinummer stond een hele pagina met een interview over onze stichting. Een hele goede
promotie voor Stichting ‘Holland Building’ Nepal, want het blad wordt gedrukt in een oplage van
2500 stuks en heeft dus ook minstens een dito aantal lezers. Daarnaast is Procura sponsor van ons
geworden en zij steunen de nieuwe Rehabilitaion Facilitor in de Kathmandu Vallei voor een bedrag
van € 1633,‐ voor meerdere jaren. Deze nieuwe medewerkster, Shrijana is haar naam, gaat zich sterk
maken om gehandicapten te integreren in ‘normale’ scholen en dat is in Nepal een hele uitdaging.
Benefietconcert. Op 17 februari werd er een benefietconcert georganiseerd door de bekende
Enkhuizer zang er/schilder/dichter Wil Cordes in de RK kerk in Enkhuizen. ‘Un Gruppo Particolare ‘gaf
‘acte de presence’. Het was geweldig mooi om te horen en de ruim 100 toehoorders hebben dan ook
zeer genoten van mooie klanken. De opbrengst van het concert was dit keer niet alleen voor onze
stichting, maar de helft ging naar Stichting June. Elk kreeg het mooie bedrag van € 600,‐.
Presentatie in de PKN kerk te Medemblik op de biddag van het gewas. Er waren ca. 50 mensen
waaraan we onze film konden laten zien. De collecte was voor onze stichting en de PCI heeft het
verdubbeld en naar boven afgerond tot een bedrag van € 200,‐
Lancering van de Noord Hollandse Wereldatlas door het COS Noord Holland op woensdag 26 maart
te Amsterdam. Er was een grote belangstelling voor deze lancering. Veel mensen van veel stichtingen
waren aanwezig en we hebben weer even lekker kunnen netwerken.

Nepaldag voor particuliere initiatieven. Georganiseerd door Impulsis, onze duurzame partner. Daar
waren wij ook bij aanwezig om deel te nemen aan de discussies en de diverse workshops. Zo’n dag
draagt altijd bij aan een betere bewustwording. Cas de Stoppelaar, consul van Nepal, had een
prachtige speech over bijzondere gewoontes van de Nepalesen.

Pure Nepal. Annika Sakic opende op zondag 13 april bij Tafel & Zo te Tilburg haar foto expositie over
Nepal. Zij was in Nepal geweest en als studente beeldende kunsten had zij een mooie reportage
gemaakt. De foto’s waren te koop en van de opbrengst zou onze stichting 25% ontvangen. Wij
vonden het een prachtig initiatief, waar we natuurlijk graag bij waren. De naam van onze stichting

was prominent aanwezig gedurende een paar weken en ook Impulsis stond er mooi op. Goede
promotie dus!

Voorjaarmarkt op het Koperwiekplein te Enkhuizen op 19 april. De kraam werd voor ons betaald en
Rianne maakte de mooiste hand‐tattoos voor de speciale prijs van € 5,‐. Veel mensen vonden dat een
koopje en de opbrengst was natuurlijk weer voor S’HB’N. De totale opbrengst van de markt was €
120,‐
Bestuursvergadering op 26 april te Enkhuizen. Alle zaken weer even met elkaar doorgenomen en
daarna een lekker hapje eten. Goed voor de verbroedering!
40MM. Op zaterdag 3 mei was weer de 40mm wandeling voor ontwikkelingsprojecten in de derde
wereld. Het was weer een prachtige dag en wij hebben 20 km gelopen door die prachtige omgeving
rond Venhuizen. We werden goed gesponsord, dus dat loopt ook lekker. In november kregen we de
opbrengst per project te horen en dat was weer een flink bedrag. € 1.250,‐, inclusief € 500,‐ van een
schenking. Tevens heeft de 40MM onze stichting een bedrag vergoed voor de verzending van
goederen naar Nepal in oktober.

www.40mm.nl
Lappendag. Op zaterdag 23 juni was in Enkhuizen de jaarlijkse lappendag. Een dag bij uitstek voor de
Enkhuizers om er eens even lekker tegenaan te gaan. Koopjes jagen! Zij kwamen ook bij onze kraam
en we hebben voor € 615,‐ omgezet. Een topdag voor onze stichting. We verkopen op zo’n dag
spullen uit Nepal, zoals tasjes, zilveren ringen, gebedsmolens, klankschalen etc. etc.
MOV(Missie, Ontwikkeling en Vrede). Dit jaar zijn we voor de 2e keer door de MOV uitverkoren om
een heel jaar lang in de RK kerk in Enkhuizen in de belangstelling te staan. We schrijven dan
regelmatig stukjes in Kontakt,het kerkeblad om de mensen te informeren over de voortgang van
onze activiteiten. Op 15 november mochten we een presentatie houden tijdens de
zaterdagavonddienst en de opbrengst van de collecte was voor onze stichting. € 287,‐. Mooi hé!? We
zijn benieuwd wat er na een jaar in de grote collecte bus zit die het heel jaar achter in de kerk
gestaan heeft……

Veiling. In het weekend van 19 september zijn we naar Dublin geweest om daar de veiling bij te
wonen die door onze Ierse partners werd georganiseerd ten behoeve van de (sociale) werkplaats. Wij
doen 50/50 zoals u waarschijnlijk wel weet. Het was een geweldig weekend en de veiling avond
heeft ruim € 12.000,‐opgebracht. Er waren ca. 70 mensen op de uitnodiging afgekomen en zij
moesten bij de ingang een bedrag van € 25,‐ betalen en daar kregen zij een Nepalese maaltijd voor,
dahl bath, met een paar glazen wijn om goed in de stemming te komen, dus er werd lustig op los
geboden. Ze moesten ook allemaal iets meenemen dat ze graag kwijt wilden en die spullen werden
geveild. Kortom, een zeer lucratieve avond en het was ook nog erg gezellig.

Schilderijen. De Van Leeuwenhoekschool heeft vorig jaar een sponsorloop gehouden met een
geweldige opbrengst. Dit jaar hebben we gevraagd of zij het leuk zouden vinden om schilderijen of
kunstwerken te maken voor de lokalen van de nieuwe school in Nepal. Ze hebben er 8 gemaakt en

stuk voor stuk zijn het kunstwerken geworden en ze hangen in alle klassen en de kinderen vinden ze
prachtig. Ze vinden het vooral zo mooi omdat kinderen uit Hilversum, zo ver weg van Kathmandu, dat
speciaal voor hen hebben gemaakt.

Goederen. Een paar weken voordat wij naar Nepal vertrokken hebben we 111 kg spullen
vooruitgestuurd. Leermiddelen, lesmateriaal, speelgoed, ballen, kinderkleding en knuffels. De kosten
hiervan werden betaald door de 40MM. Een deel van deze spullen zijn gebruikt om
Sinterklaascadeautjes van te maken. Wij hebben dit feest in Nepal gevierd met de echte Sinterklaas
en zwarte pieten, samen met de kinderen van het weeshuis van Stichting Veldwerk. Het was
prachtig!

Wereldvoedseldag was dit jaar op zaterdag 18 oktober in Drechterland. De organisatie was in
handen van het COS Venhuizen . Het is een dag om het voedselprobleem in de wereld weer eens
onder de aandacht te brengen van de mensen in en om Drechterland, want de wereld is toch maar
raar verdeeld. Het was weer een gezellige boel op de markt. Een groot aantal kramen stonden er om
hun (ontwikkelingswerk)werk te promoten. Er was tevens een fietsmarathon (sur place) en er werd
voor de kinderen ook het een en ander georganiseerd. Wij hebben onze stichting weer goed kunnen
promoten.

www.cosdrechterland.nl

Nepalreis. Het was weer een prachtige reis. Voor een uitgebreid verslag zie de website onder
reisverslag.

Surya. Op 20 december hebben we met het voltallige bestuur het jaar afgesloten met een heerlijke
Nepalese maaltijd bij Surya te Hilversum. Even lekker nagepraat over het afgelopen jaar en de reis
naar Nepal.

Maha Mata. Zoals u als trouwe belangstellende waarschijnlijk al wist heeft Stichting Maha Mata
Nederland het sanitair voor de school voor speciaal onderwijs van ons project voor haar rekening
genomen en dat ging om een bedrag van ca. € 9.000,‐! Tevens hebben zij de (warm)watervoorziening
ook nog eens betaald en dat was nog eens een bedrag van € 3.200,‐. En of dat nog niet genoeg was
werden er ook nog drie districten financieel ondersteund omdat daar aan het begin van het jaar geen
sponsors meer voor waren. Per district komt dat neer op € 1.650,‐ en dat maal drie is een kleine €
5.000,‐. U zult begrijpen dat wij heel blij zijn met Maha Mata aan onze zij. De voorzitter van Maha
Mata, Linda Scheppink is op 18 januari 2009 naar Nepal gegaan om ons project met eigen ogen ter
bekijken en we hopen natuurlijk dat ze nog enthousiaster terugkomt al dat ze al was. Voor het jaar
2009 hebben zij een district geadopteerd voor meerder jaren. Er wordt afgerekend op basis van
nacalculatie, dus alleen voor de werkelijk gemaakte kosten.

www.stichtingmahamata.helpt.nl
Nieuwsbrieven. Er zijn dit jaar weer twee nieuwsbrieven uitgegaan en in juni ging dat vergezeld met
onze prachtige folder. Zowel de nieuwsbrieven als de folder kunt u vinden op de website onder
‘nieuwsbrief’.
ANBI. (Algemeen nut beogende instelling). Wij zijn door de fiscus te Den Bosch weer aangemerkt als
ANBI. Uw schenkingen en giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
Notaris Olij uit Grootebroek is bereid gevonden om een gratis schenkingsakte op te stellen. U vindt
uitgebreide informatie hierover op de website onder ‘helpen’. Mede hierdoor is het aantal vaste
donateurs gegroeid.
Impulsis. Wij hebben dit jaar weer een goed gesprek gehad met de mensen van Impulsis en er is
afgesproken dat wij in 2009 opnieuw een bijdrage van ze zullen ontvangen van € 17.500,‐ als bijdrage
voor de te bouwen (sociale) werkplaats. Tijdens ons verblijf in Nepal is de projectbeheerder van
Impulsis, samen met een collega van haar, bij ons project geweest om met eigen ogen te zien waar

het om gaat. Zij hebben een mooie presentatie gezien en we zullen binnenkort om tafel gaan om te
zien wat Impulsis nog meer voor ons project zou kunnen betekenen.

Verkopen. De opbrengst van de verkopen van Nepalese spulletjes heeft dit jaar ruim€ 2.000,‐
opgebracht. Alleszins de moeite waard! Het is natuurlijk niet allemaal winst, maar op deze wijze
krijgen we de kans om uit te leggen wat we doen en waarom.
Resultaat. De totale inkomsten waren dit jaar bijna € 21.000,‐. Een prachtig resultaat weer. Van dit
bedrag is € 12.000,‐ inmiddels al bestemd en de rest is dus voor de leer/werkplaats waaraan ook
Impulsis een mooie bijdrage zal leveren.
Iedereen die dit jaar weer heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat, in welke vorm dan ook;

heel, heel hartelijk bedankt!

Helpt u ons in 2009 weer?
Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje (moeder Terese)

