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Acties en Activiteiten 2019. 

 

• Kerkezondag op 20 januari in de 

Franciscus Xaveriuskerk te Enkhuizen. 

Na afloop zijn er dan een aantal 

stichtingen met goede doelen die 

promotie mogen maken. We delen 

folders en nieuwsbrieven uit en we 

verkopen wat spullen uit Nepal zoals 

sjaals en zilveren ringen en hangers. 

Opbrengst naast publiciteit: € 95,-. 

 

• Op 4 maart 2019 waren we te gast bij 

de Kiwanis West-Friesland om de 

opbrengst van de cyclamenverkoop in 

ontvangst te nemen. We kregen een 

cheque van € 2.000,-. Dit bedrag is 

bestemd om speciaal meubilair te maken 

en te repareren voor de kinderen. 

Nuttig en noodzakelijk.  

 
 

• Op 10 maart was de 1e vergadering van 

het jaar met het bestuur van S”HB”N, 

dit keer te Enkhuizen. De cijfers 

werden weer goedgekeurd door de 

kascontrolecommissie. 

 

• Voor de operatie van Sunita Sadha 

heeft S”HB”N een bedrag van € 300,- 

beschikbaar gesteld en van sponsors 

kreeg zij via ons nog € 470,-. Deze 

bedragen zijn bestemd om de 

noodzakelijke medicijnen van aan te 

schaffen en ook voor de noodzakelijke 

reiskosten. Zij woont in haar dorp in het 

zuidoosten van Nepal. Het gaat 

inmiddels heel goed met haar. Zij is blij, 

maar er zal nog meer geopereerd 

moeten worden om haar nog mooier te 

maken. 

   
 

• Voetprints voor Nepal op zondag 14 

april. Dat was weer een geweldig mooie 

happening in de bossen rondom 

Amersfoort. Het doel was dit keer voor 

een snack en lunch voor de kinderen. Na 

afloop is er dan weer een bordje 

heerlijke dal bhat gemaakt door Fred. 

Dit keer kregen de deelnemers een 

minigebedsmolentje in een leuk tasje. 

Wat was het ’n mooie dag met mooi 

weer. Er is een bedrag van € 9.500 voor 

de drie stichtingen bijeengelopen en 

gefietst door ca 130 deelnemers.  

S”HB”N kreeg daarvan het prachtige   

bedrag van € 5.800 voor dit mooie doel. 

Prachtig! Het benodigde bedrag voor 

een jaar is € 10.000,-. Van Stichting 

Jong kregen we de andere helft en dat 

was € 5.000,-.  Fantastisch, nietwaar? 
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• We hebben deze keer op zaterdag 1 juni 

niet gelopen met de 40MM, maar we 

hebben de stempelpost bemand. Deze 

wandeling wordt al sinds 1974 jaarlijks 

georganiseerd en dit jaar was de 46ste 

editie. Opbrengst voor alle stichtingen € 

725,-. Voorwaar niet slecht, toch? 

 

• Op verzoek van Klaas Kroezen zijn wij op 

vrijdagavond 14 juni naar Helvoirt 

getogen om een lezing te geven aan 

mensen van de Stichting de Mantel. 

Eerst een gezamenlijke broodmaaltijd 

en toen de power point laten zien. Was 

best gezellig om een keer mee te maken. 

Toch nog met € 98,- naar huis. 

 

• Lappendag Enkhuizen. Natuurlijk waren 

wij weer van de partij. Mooi weer dit 

keer en lekker verkocht. Opbrengst €. 

586,10, inclusief € 145,- donaties. Een 

mooie dag met mooie contacten. 

 

• Het was een mooie zomer voor de 

toeristenmarkten in Groet. We zijn dit 

jaar 6x geweest. 

Totale opbrengst zeer de moeite waard; 

€ 1.493,40 en heel veel gezelligheid. 

 

• Tussendoor bestuursvergadering te 

Waddinxveen met een heerlijke lunch 

bij lieve gastvrije bestuursleden. 

 

• Wij van S”HB”N kregen het verzoek 

vanuit Nepal of wij de jongen van onze 

banner, Mekh Bahadur zouden willen 

sponsoren voor zijn vervolgstudie. 

Natuurlijk doen we dat.  

Kosten hiervoor bedragen € 800,- en 

zijn overgemaakt. We hopen dat hij als 

spastische jongen veel succes heeft 

tussen de ‘normale’ leerlingen. 

 

• Omdat er een nieuw busje moest komen 

(de oude was 35 jaar oud!) om de 

kinderen van huis te halen en naar 

school te brengen zijn wij gaan sparen. 

We waren lekker op weg toen we een 

telefoontje kregen van onze vrienden 

van Stichting Keetaketighar met de 

vraag van; ‘’hoeveel hebben jullie nog 

nodig?’’ Wij zeiden, ca. € 15.000,- want 

we hadden zelf inmiddels een kleine € 

5.000,- bijeen gespaard. 

Weet je wat ze zeiden? Dat bedrag 

krijgen jullie van ons!  

Want wat was het geval? Stichting 

Keetaketighar had contacten gelegd met 

fysiotherapie groep Boot & Broesen in 

Lisse. Deze groep therapeuten ging naar 

Nepal om te Hiken & Biken en iedereen 

heeft zich laten sponsoren. De 

opbrengst was voor het kinderhuis van 

Keetaketighar. 

Het is echter zo’n groot bedrag 

geworden, te weten, maar liefst € 

70.000,- dat wij een deel daarvan 

mochten ontvangen voor het nieuwe 

busje. Fantastisch toch! 

 

 
 

• AFAS Foundation heeft ons uitgenodigd 

om op 26 september aanwezig te zijn bij 

de bekendmaking van de winnaar van het 
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‘’Goedste Doel van 2019’’. We zijn er 

met 3 personen heen geweest in hun 

theater. Een fantastische avond hebben 

we daar gehad. Zeer inspirerende 

sprekers en de winnaar, Stichting 

Masanga kreeg een bedrag van maar 

liefst € 50.000. Wij waren al heel blij 

dat AFAS het bedrag voor de ambulance 

voor dokter Pasang heeft betaald…. 

 
 

• Op 6 oktober werd World Cerebral 

Palsy Day uitgebreid onder de aandacht 

gebracht, wereldwijd, maar speciaal ook 

in Nepal. Alles was groen. T-shirts, 

petjes, verlichting, promotiemateriaal, 

echt alles. Het motto was:  

‘’The World is Going Green for 

Cerebral Palsy in 2019’’.  

T-shirts en petjes zijn gesponsord door 

S”HB”N. 

 

• Onder het motto ‘’Delen maakt het leven 

leuker’’ heeft kinderkoor Sunshine 

speelgoed ingezameld voor de kinderen 

in Nepal. Wij hebben ‘’de buit’’ 

opgehaald in januari 2020, want we 

waren tijdens hun actie zelf in Nepal. 

Een heel mooie hoeveelheid leuke 

speelattributen zullen we namens de 

kinderen in april 2020 overhandigen. De 

foto’s zullen we aan de kinderen van het 

koor laten zien.  
Nepal is weer heel veel blije kinderen 

rijker…. 
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