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Dit jaar stond in het teken van ons 12,5 jarig jubileum, hetgeen we in stilte hebben 'gevierd'. We hebben er
wel even bij stilgestaan en een blik naar het verleden gericht en toen snel naar de toekomst.
We gaan door was de slotsom omdat het nog zo zeer nodig is om hulp te bieden aan de groep gehandicapte
kinderen. In het zorgcentrum zijn we nu wel klaar, maar daarbuiten is nog zeer veel te doen. Daarom
steunen wij van ganser harte de opbloei van de Care Centra. Deze worden geleid door de ouders van de
kinderen en ze worden ondersteund door gespecialiseerde vrijwilligers en door de deskundigen van se
SGCP. Een goedkope, maar doeltreffende oplossing.
Daarnaast is in 2013 het water- en hygiëneproject afgesloten. Dat wil zeggen, de opleiding en instructie zijn
gedaan. Nu komt het aan op de uitvoering en het bijhouden van optimale hygiënische omstandigheden.
De gezondheidswinst van water en hygiëne kan heel groot zijn en zelfs levens redden. Dus daarmee is de
impact van deze actie groot. Impulsis was in dit project wederom onze partner, zowel met geld alsook met
kennis.
Tenslotte willen we melden dat het 'Holland House' is geopend in Bharat Pokhari.
Alweer een mijlpaal in de geschiedenis van S"HB''N. En daar zijn we erg trots op.
De kinderen van Sathi Sansar zullen rond april 2014 hun intrek nemen in dit gebouw, maar we hebben al
wel het openingsfeest uitbundig gevierd op 28 september, de sterfdag van Ben, onze inspirator. Er waren
heel veel ouders, kinderen en Rotary genodigden bijeen om dit heugelijke feit op een passende wijze te
vieren.
Er is nog wel het een en ander te doen aan de infrastructuur, de aanleg van elektriciteit en de watervoorziening, maar daar wordt hard aan gewerkt.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst
Ad. 1
Bestuur en vergaderingen.
In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, en er is tussentijds regelmatig en intensief overleg
geweest door middel van telefoon en e-mail contact. Er waren geen wijzigingen binnen het bestuur, maar
een bestuurslid heeft aangegeven om te willen stoppen per 2014.
We kunnen al wel melden dat we een opvolgster hebben gevonden in de persoon van Sanne Leerling.
Zij is fysiotherapeute en heeft drie maanden bij een Care Centrum gewerkt in Nepal als vrijwilligster.
Haar verhaal staat op de website onder ´organisatie´.
Wij zijn heel blij met haar......
Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de notulen van de vergaderingen.
Tilburg, 2 februari.






De financiële situatie is zeer goed. De overheadratio is 6 à 7% en dat is prima. De kascommissie heeft de
financiën over 2012 goedgekeurd.
Er wordt voor een bedrag van € 43.600 aan toezeggingen gedaan voor lopende en nieuwe projecten.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.
Er is besloten om de overkapping van het sportveld niet te financieren, want dat kan veel goedkoper
vinden wij.
Het ontwerp van het bamboe huis in Pokhara is aangepast waardoor het beoogde bedrag van € 18.000
moet worden bijgesteld tot € 22.500.
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 We besluiten om de ´Voetprints voor Nepal´ sponsortocht te doen voor de inventaris van de Holland
House.
 We besluiten om een bedrag van € 10.000 te doneren als bijdrage voor een nieuwe auto voor het
dagelijkse transport van de kinderen.
En we besluiten om € 3.600 te betalen voor het salaris van een 2e man naast onze manager.

Enkhuizen, 15 juni.
 Inmiddels is € 21.000 overgemaakt voor lopende projecten. De financiële situatie is rooskleuring te
noemen.
 ''Voetprints voor Nepal'' was een groot succes. De opbrengst voor de drie stichtingen bedroeg € 11.500,
waarvan € 4.400 voor S"HB"N. De volgende Voetprints is volgend jaar september.
 De Rabo-fietstocht heeft € 250 opgeleverd.
 Samenwerking tussen SGCP & Sathi Sansar ons niet laten opdringen. SS zal zijn intrek nemen in het
''Holland House'' dat momenteel gebouwd wordt in samenwerking met de plaatselijke Rotary Clubs.
Aandachtspunten zijn verder; water, elektra, en een goede toegangsweg.
 Goed gevulde S"HB"N tasjes zullen worden uitgedeeld aan alle kinderen van SS voor de opening van het
gebouw.
 Er gaan weer drie enthousiaste HAN-ergotherapie studenten naar het project.
 Transit house, als tijdelijke verblijfplaats voor CP-kinderen met hun ouders is een mooi project. Eerst
overleg voordat we financieel bijdragen.
 Het hygiëne project is bijna afgerond en het is nu een van de schoonste sites van Nepal! Hulde aan Elly &
Mart van den Berg.
 De nieuwsbrief zal in de huidige vorm blijven.
 Annik Kropman wil aangepast kartonnen meubilair gaan maken in Nepal. Hoe kunnen wij helpen?
 Bestuurslid Sven geeft aan om het bestuur te willen verlaten vanwege een drukke persoonlijke agenda.
Naarden, 8 december.
 Kandidaat bestuurslid Sanne Leerling is ook aanwezig om de sfeer te proeven.
 We beschouwen de financiële situatie. Saldo, lopende en toekomstige verplichtingen worden besproken.
Het water- en hygiëneproject zal nu toch afgerond moeten worden. We moeten alle facturen hierover
aanleveren aan Impulsis en de eindbalans opmaken.
 Sponsoren van een nieuw district? Eerst nader info opvragen.
 Terugblik op de Nepal reis van Co & Corrie met als hoogtepunt de opening op zaterdag 28 september van
het ''Holland House''.
 De Vastenactie voor 2014 van twee scholen in Musselkanaal is voor S"HB"N. We moeten nog wel even
ons verhaal daar vertellen.
 De 7-Landendag in Enkhuizen was een groot succes en de Irish Pub ''The Dubliner'' gaat een
benefietmiddag organiseren in 2014.
 Schenkingsakte via de notaris is niet meer noodzakelijk, het kan nu met een onderhandse schenkingsakte.
Aftredend bestuurslid Sven is de 1ste die hier gebruik van maakt.
 Onze webmaster heeft een nieuwe website gemaakt en daar staan dan ook alle relevante ANBI gegevens
op.
 Annik Kropman (kartonnen meubilair) wil onze stichtingnaam gebruiken voor haar activiteiten. Wij
steunen echter geen commerciële acties. Wat wil zij precies?
 Afscheid van bestuurslid Sven de Waijer met een oorkonde. We danken hem voor zijn jarenlange
positieve en deskundige inbreng.
 We gaan op zoek naar een centraal gelegen vergaderplek in het land.
Activiteiten & Publiciteit 2013.
Kerkezondag dag in de Zuiderkerk op 20 januari. Na de dienst presentatie van ca. 7

stichtingen met verkoop. O.a. ijsmutsen, zilveren 'peacebirds' en tassen. Opbrengst € 215,Mooi begin van het nieuwe jaar.
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S"HB"N vergadering te Tilburg op 2 februari met kascontrole. Goedgekeurd!
Actie gestart door Anja van den Berg voor Mandu. de vrouw van een Nepalese bekende van
ons. Op 3 januari was zij op het land. het was koud en zij had een vuurtje gemaakt om zich te
warmen. De wind blies het vuur onder haar sari en zij vloog in brand. Van het ene hospitaal
naar de andere en om de kosten te kunnen betalen is er geld ingezameld voor haar en voor
haar gezin, want er was geen inkomen meer..... Op onze S"HB"N rekening werd € 935,gestort en dat is ook overmaakt aan de familie. Mandu heeft het helaas niet gered.
Op 1 maart (verjaardag opa Co) heeft kleindochter Iris een spreekbeurt/presentatie
gehouden in haar klas over Nepal. Zij noemde het 'Klingel met klingeltjes' (deze worden
gebruikt om de goden te wekken). Zij kreeg een goede waardering van haar klasgenootjes en
wij zijn erg trots op haar.
Op 5 april werd in Nepal een bedrag van € 3.500 overhandigd door de Ambassadeur van
Duitsland als startbedrag voor de aanschaf van een nieuwe auto voor het project.
Vrijdag 12 april waren we aanwezig bij de Impulsis workshop over Economische
Ontwikkelingen en Voedselzekerheid: Coöperaties. Nuttig, informatief, leerzaam en
natuurlijk netwerken.
1ste Vergadering te Noordwijk voor de 4e "Voetprints voor Nepal'' sponsortocht op zondag
21 april.
Zaterdag 11 mei was voor de 40ste keer de jaarlijkse sponsorloop 40MM te Venhuizen. Wij
hebben 9 km gelopen, want het was ook de verjaardag van Corrie en we waren net voor de bui
binnen. Dat wandelen gebeurt ook wereldwijd. (www.40MM.nl) Het levert elk jaar weer een
mooi bedrag op voor heel veel stichtingen en initiatieven. In december kregen we € 625 op de
rekening bijgeschreven. Bedankt 40MM!
'Voetprints voor Nepal' sponsortocht op zondag 26 mei (wandelen en fietsen). Mooi weer
maar veel wind en gelukkig ook veel deelnemers. Opbrengst, want daar gaat het naast het
gezamenlijke Nepal gevoel toch ook om: Ca. € 4.500,-. Alweer een prachtig resultaat.
Op 11 juni in de klas (groep 5) van onze kleindochter Floor van basisschool 't Kerspel te
Hoogkarspel, een presentatie gehouden over ons project. Floor mocht alle kinderen na afloop
een kattha (good luck sjaal) geven.
Twinbears bestond in november 2012 10 jaar! Uit de opbrengst van de verkochte Twinbears
krijgen wij regelmatig een mooie bijdrage, maar ook een aantal Twinbears dat naar een
ontwikkelingsland mag verhuizen om een hulpbehoevend kindje te steunen. (www.twinbears.nl).
Wij kregen dit jaar 10 weer mooie dieren mee en hebben onze Nepalese vriendjes blij kunnen
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maken. Mooie mensen die mooie dingen doen. Wij hopen dat ze nog jaren doorgaan en wensen
hen daarbij veel succes.
De Rabo fietssponsortocht in West-Friesland Oost op zaterdag 8 juni leverde voor ons
project een bedrag van € 250,- op dank zij 10 enthousiaste fietsers. Gelukkig was het mooi
weer....
Bestuursvergadering te Enkhuizen op 15 juni. Bescheiden feestje voor het 12,5 bestaan op 5
juni, maar toch een mijlpaal. Doorgaan is het motto! Zeker voor dit mooie doel en deze mooi
doelgroep. Kinderen met CP zijn het waard om te steunen, zeker in Nepal.
Jaarlijkse Lappendag Enkhuizen op 24 juni. Redelijk goed weer, maar erg rustig. Opbrengst
voor S"HB"N € 388,- en dat is toch weer mooi meegenomen.
De avondbraderie te Groet op 5 juli bracht dit jaar meer op, namelijk € 510,-. Heerlijke
avond en een mooi resultaat, daar doen we het voor.
Wij hadden de Baanbreker te Enkhuizen gevraagd of zij ca. 100 stuks Nijntjes voor ons wilde
(laten) maken en dat deden ze. De Juffies van de Baanbreker en de dames van het
Gezinspaviljoen te Bovenkarspel hebben dit samen voor elkaar gebracht. Zeer mooie en
creatieve exemplaren, met liefde gemaakt voor de kinderen in Nepal die ons nieuwe gebouw
de Holland House in Bharat Pokhari gaan betrekken. Op 6 juli konden we alles ophalen bij de
Baanbreker. Natuurlijk met de nodige publiciteit in diverse bladen...Een prachtige actie!
De Jaarmarkt in Blokker was goed voor een bedrag van € 286,- en alle beetjes helpen.
En dan was er ook nog de Senioren markt in Herfstzon te Enkhuizen. Leuk weerzien van
'oude' bekenden (ex-werkgever) en ook nog een mooie opbrengst van € 210,-.
We hadden ook nog een leuke actie in Nepal. Jaarlijks brengen we een bezoek aan het Dalit
weeshuis (onaanraakbare), met 55 kinderen. Dit keer hebben we voor alle kinderen een hoodi
laten aanmeten, voorzien van ons S"HB"N embleem. De jongens donkerblauw, de meisjes rood.
heel blij waren ze.
Dan nu de grote dag: het openingsfeest van het 'Holland House' in Bharat Pokhari, vlakbij
Pokhara, 200 km ten westen van Kathmandu. Ook daar zijn veel kinderen met CP en zij kunnen
nu van het gebouw gebruik maken. Weer een mooi doel verwezenlijkt. Deze kinderen kregen
allemaal een goodi bag met daarin onder meer een Nijntje. De stafmedewerkers kregen een
Nepalees muntje (1 roepie) met een zilveren rand als hanger, als symbool dat met alle kleine
beetjes een gebouw als dit kan worden gerealiseerd.
Alweer een Seniorenmarkt, maar nu in Zuidoost Beemster. Opbrengst € 175,-.
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Klapper van het jaar, de 7-Landendag op 9 november, georganiseerd door WelWonen te
Enkhuizen, met daaraan gekoppeld een grote publiciteitscampagne. De opbrengst van de
entree, de verkopen, de loterij, de hapjes was voor S"HB"N. Bart & Marike hadden de boel
weer mooi versierd met de stupa en de gebedsvlaggen. Opbrengst eigen verkopen € 440 en
opbrengst actie € 1.120. Kunnen we weer goede dingen mee doen voor de kinderen in Nepal.
De laatste vergadering van het jaar was op 14 december te Naarden, waarbij we afscheid
hebben genomen van Sven, ons algemeen bestuurslid, en waarbij we Sanne konden inlijven als
nieuw bestuurslid. Sanne is fysiotherapeut, en een heeft 3 maanden bij de SGCP
vrijwilligerswerk gedaan. Op deze wijze blijft ze betrokken bij het project en bij Nepal,
want dat laat je nooit meer los......Natuurlijk werd Sven in de bloemetjes gezet en bedankt
vanwege zijn grote verdiensten voor onze stichting.
Het was weer een enerverend jaar alles bij elkaar en mooi om op terug te kijken....
Optimisme is het vertrouwen dat ons leidt naar succes.
Zonder hoop en vertrouwen komt niets tot stand. (Helen Keller)
Ad 3.
Financiën
Financieel verslag 2013 in hele euro's
Eindsaldi 31-12-2013:
Bankrekeningnummer

mutatie in €
82.54.92.963

15.403

rekening courant
Spaarrekening

82.54.92.904
81.23.09.707

50
39.412

ING

519.80.99

188

Totaal

55.052

Beginsaldi 01-01-2013:
Bankrekeningnummer

82.54.92.963

18.715

rekening courant
Spaarrekening

82.54.92.904
81.23.09.707

50
38.881

ING
Kasontvangsten

519.80.99

95
250

Totaal

57.990

Mutatie:
Specificatie:

-2.938
ontvangsten:

40MM
7-Landendag

650
1.148

Achmea
Diaconie Enkhuizen

1.500
1.000

Enkhuizen voor Ontwikkeling
Lijfrentestortingen

2.250
2.730

Fam. W.Masselink

1.000

uitgaven:
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Netto opbrengst verkopen
Rente

1.019
852

Fam. J. de Wit (tbv school uniformen)
Vaste maandelijkse donaties

3.310
933

Netto opbrengst ''Voetprints voor Nepal''
Overige donaties & giften

4.360
8.407

Totaal ontvangsten

29.158

Fondswerving
Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal

1.451

Totaal fondswerving

1.451

Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer
Bankkosten

1.179
230

Webmaster (incl.software nw website)
Representatie- en ov. kosten

225
272

Totaal Administratie & Beheer

1.907

Projecthulp
AGE Group (huur & computer)
Auto voor SGCP

2.000
10.000

Bal Mandir & Sathi Sansar
Bharat Pokhari inauguration

344
831

Cargo Mundo
Dhankuta (slope/ramp)

664
1.500

Diverse overige projectkosten
Gathagar Care Centrum

377
3.000

Districthulp Maha Mata 2012
Districthulp Maha Mata 2013
Districthulp SHBN/Procura &TK (2012)
Districthulp SHBN/Procura &TK (2013)

1.854
5.561

1.854
3.708

2.927

2.037
4.469

Family support, incl SSP kind
Karuna Deep Foundation (Holland House)

721
5.044

Life Jackets (bedrukt met SHBN logo)
Nepalreis 2013

250
1.602

Onderhoudsfonds (2012/2013)
Sandra Pieroen (geoormerkt)
Veldverslag Rieke Hengelaar
Wereldwinkel De Goorn (geoormerkt BM)
Totaal projecthulp
Water & Hygiëneproject

1.600

1.500
1.500
750
400
13.842

40.650

Palsy
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Water- en Hygiëneproject Impulsis
Totaal water project
Totaal Generaal

Palsy

1.931
0

1.931

43.000

45.938

Mutatie
verschil

-2.938
0

Extra comptabel:
Waarde van de voorraad per 31 december 2013ca. € 1.000
Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2014:
Districten
Solar checking machine
IT onderhoud
Driving ramp intrance
Cubical for work space HB
AGE group
Care centra
Totaal begrote verplichtingen

€ 10.000
250
2.000
600
750
2.000
5.000
€ 20.600

Ad. 4
Voortgang en toekomst.
Een bestuurslid heeft ons verlaten en een nieuw bestuurslid heeft ons team gelukkig weer versterkt.
Sanne Leerling, enthousiast fysiotherapeute, en al een paar keer in Nepal geweest en bij de SGCP gewerkt als
vrijwilligster heeft er zin in om samen met de 'zittenblijvers' de schouders er weer onder te zetten.
Onze belangrijkste opdracht is om het Nepalese probleem hier zichtbaar te maken en geld in te zamelen en dat zo
weloverwogen als mogelijk is daar ter plekke te besteden voor het welzijn van de zwakkeren in die samenleving.
Er is nog veel te doen, dus we zetten gewoon een volgende stap......

Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal

Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter.
‘’Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
zieke kinderen meestal maar 1…..’’
Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen.
Telefoon: 0228-314584
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl.
website S’HB’N: www.shbn.nl
website SGCP: www.cpnepal.org
IBAN: NL 11 ABNA 0 825 492 963
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)
ANBI geregistreerd.

