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Acties en activiteiten 2018. 

 

Hier hebben we zelf niet veel voor hoeven te 

doen. De opbrengst van de Kerstvieringen 

2017 komen naar onze stichting. Totaal € 

1.200,75 !! Mooi begin van het nieuwe jaar. 

Dit bedrag zal worden besteed aan het 

opvangen van regenwater en om er dan 

drinkwater van te maken. 

 

Op 16 januari mochten wij een presentatie 

geven in Enkhuizen bij ‘’Senioren van Nu’’. 

Altijd leuk om voor een volle zaal te 

presenteren. Donaties: € 120,- en voor € 

121,- verkocht aan Nepalese spullen.  

 

Op 22 februari waren wij weer in 

Musselkanaal op twee scholen om de 

kinderen te inspireren voor de Vastenactie. 

In april konden wij het resultaat van hun 

acties incasseren. En dan is € 626,41 toch ’n 

mooi resultaat.  

 
Op 5 maart werden we uitgenodigd door 

‘’Vrouwen van Nu’’ om op 9 april een 

presentatie te geven in Stede Broec. Totale 

opbrengst van donatie en opbrengst 

verkopen: € 555,10. Daar komen wij graag 

voor langs hoor… 

 

 

In de maand maart is Brasserie de 

Markerwaard gestart met een kraanwater 

actie. Iedere gast kan voor € 1,50 

kraanwater bij het diner bestellen. Deze 

actie zal drie jaar lopen en de opbrengst 

krijgt S”HB”N. In 2018 was dat maar liefst 

meer dan € 1.000. Aan de waterkaraf hangt 

de flyer… 

 

Zondag 15 april: De jaarlijkse ‘’Voetprints 

voor Nepal’’ sponsortochten in- en rond 

Amersfoort. Wat een geweldige opkomst en 

wat een fantastisch resultaat. Voor twee 

doelen konden wij maar liefst € 8.000 op de 

rekening bijschrijven. Maitri Griha kreeg € 

4.000 en voor het blindentehuis hebben wij 

€ 4.000 gereserveerd, want er waren wat 

problemen die eerst opgehelderd zullen 

moeten worden. 

Een van de deelneemsters heeft zich laten 

sponsoren door de leerlingen van haar klas, 

mede omdat zij 65 jaar werd. 

 
 

De leerlingen van groep 7 van basisschool de 

Tweemaster te Enkhuizen hebben zakjes 

met inhoud gemaakt voor kinderen in Nepal. 

Altijd leuk om in Nepal een schooltje te 

bezoeken en dan wat uit te reiken. 

 
Dambar de zilversmid was met zijn assistent 

in Nederland om weer een tour te maken om 
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zijn sierraden te slijten. Zij hebben 2 

nachten in ons huis gebivakkeerd en waren 

te gast in de Wereldwinkel te Bovenkarspel 

en in Noord Scharwoude. 

Verder zijn ze door heel Nederland 

getrokken en hebben goede zaken gedaan. 

Op zaterdag 12 mei was de jaarlijkse 40MM 

sponsorwandeling te Venhuizen. Wij hebben 

een deel daarvan gelopen. Ook S”HB”N 

krijgt jaarlijks een deel van de opbrengst. 

Dit keer was dat € 700! 

 

Natuurlijk waren wij weer present op je 

jaarlijkse Lappendag te Enkhuizen met een 

kraam vol met Nepalese snuisterijen. Altijd 

goed voor een aardige opbrengst. Dit keer 

was dat € 580, inclusief donaties. Was weer 

‘n gezellige en mooie dag. 

 

9 juli, avondbraderie te Groet. Matige 

opbrengst dit keer; € 100. Maar wel altijd 

gezellig! 

De avond van 16 juli leverde iets meer op, nl 

€ 231, en 30 juli € 355, terwijl de opbrengst 

op 6 augustus € 410 was. Er was dus een 

stijgende lijn in onze omzet.  

Hoewel, de laatste avond bracht €216,12 op. 

Maar al met al toch weer aardig wat geld bij 

elkaar gesprokkeld.  

 

Op 4 september kregen wij bericht van de 

Kiwanis dat de opbrengst van hun jaarlijkse 

cyclamen actie voor S”HB”N zal zijn. Maar 

we moesten eerst een verzoek indienen en 

aangeven waarvoor wij het geld zouden gaan 

gebruiken. 

We mochten denken aan iets tussen € 1.500 

en € 2.000. In overleg met de thuisbasis in 

Nepal werd besloten om het aan te wenden 

voor aangepast en zelf te maken meubilair, 

m.n. voor de kinderen in de districten. Dat 

werd goedgekeurd. De cyclamen zouden 

worden verkocht in alle seniorencomplexen 

in West-Friesland. Uiteraard waren wij ook 

van de partij en hebben leuk verkocht bij 

Herfstzon te Enkhuizen. In december 

hebben wij een cheque van € 1.800 kunnen 

overhandigen aan Bimal van de SGCP zodat 

ze aan de slag kunnen. 

 

Een ‘nieuw’ krantje is in 2018 gelanceerd. In 

uitgave 14 van deze 1e jaargang stond het 

verhaal en een foto over onze stichting. 

Weer even op de kaart dus! 

 

Om een nieuwe ambulance te kunnen kopen 

voor de Health post van dokter Pasang 

hebben wij een verzoek ingediend bij AFAS. 

Wij werden aangenaam verrast toen zij ons 

belden met de mededeling; ‘’we gaan het 

doen’’. Dat was echt een ontroerend bericht. 

Wij hebben symbolisch de cheque van € 

10.000 overhandigd aan Tashi van HEAL, 

zodat zij wisten dat het écht zo was…. 

Momenteel worden alle formulieren t.b.v. 

alle disciplines die hun goedkeuring moeten 

geven nauwkeurig in gevuld en ingediend. Dit 

proces kan wel 3 maanden duren…. 

 

Omdat wij in Nepal waren, hebben Bart en 

Kim op 8 december voor ons waargenomen op 

de Kerstmarkt van Rigtershof te 

Grootebroek. Zij hadden een mooie stand 

gebouwd. Opbrengst verkopen ca. € 200. 

 

Op maandag 3 december, World Disabled 

day, hebben de Nederlandse Bombo Clowns 

voor de kinderen van de SGCP opgetreden. 

Zij deden dat gratis, enkel en alleen om een 

glimlach op de gezichten van de kinderen te 

toveren. En dat is gelukt! 

Maureen is het opperhoofd van deze 

Bombo’s en zij woont met haar Nepalese man 

in Nepal. Zij is nauw betrokken bij een 

schooltje voor kinderen uit de sloppenwijk. 

Wij hebben dat schooltje bezocht in 

Kathmandu en we konden hen heel blij maken 

met een nieuwe wasmachine…. 

 

Tot zover…. 

 

 
 


