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Jaarverslag 2015
Alweer een jaar voorbij waarvan we verslag kunnen maken. Het was het 15e bestaansjaar van S"HB"N, dus een
klein beetje een feestjaar. Het 3e lustrum is toch wel waard om gevierd te worden. We hadden ons
voorgenomen op dat op gepaste wijze te doen, vooral met de kinderen in Nepal en een heel klein beetje met ons
bestuur in Nederland. En zo geschiede....
We hebben tasjes gekocht voorzien van ons logo om de kinderen cadeau te doen. Natuurlijk met ook iets erin.
In elk geval een warme fleece muts, bedrukt met ons logo en nog wat snuisterijtjes.
De andere kant van de medaille was echter de langdurige leegstand van de Holland House in Bharat Pokhari.
Door allerlei omstandigheden kregen we dat maar niet goed op de rit, helaas.
Omdat wij van hieruit niet goed konden monitoren hebben we een afgezant daarheen laten gaan om te
onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand was, maar ook deze mensen kregen geen vat op de zaak.
Omdat wij het gevoel hadden dat deze kwestie alleen maar vlot getrokken kon worden door de inzet van onze
Nepalese partners, hebben we alle betalingen stopgezet om druk op de ketel te zetten.
Dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen, echter, het leek ons de enige mogelijkheid om uit de impasse te
geraken.
Helaas, vlak daarna, op 25 april kwam de 1e van twee verschrikkelijke aardbevingen over het land, met alle
noodlottige gevolgen van dien. Zoveel slachtoffers waren te betreuren en zoveel schade werd aangericht aan
dat prachtige land. Dat hadden ze toch niet verdiend?
Natuurlijk hebben wij onze betaalstop direct ingetrokken en zijn gaan hulpverlenen.
Binnen de kortste keren hadden wij een Noodfonds met € 50.000 beschikbaar en konden we Noodhulp verlenen.
Een nieuwe dimensie aan onze activiteiten in Nepal. Omdat betalen via banken onbetrouwbaar leek, ook al omdat
de gebouwen verwoest zouden kunnen zijn, hebben we onze directe betalingen via Western Union laten lopen, en
dat werkte perfect. De 1e maand was het zelfs kosteloos. Dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.
De eerste nood kon geledigd worden door het verstrekken van golfplaten voor tijdelijke huisvesting, solar
lampen voor een klein beetje 'Light in the Darkness' en dekens tegen de koude nachten.....
In september/oktober gingen we naar Nepal om de plekken te bezoeken waar wij hulp hebben verleend. Echter,
een nieuwe nationale ramp diende zich aan doordat de grenzen met India werden geblokkeerd om politieke
redenen. Deze ramp was eigenlijk nog groter dan de beide aardbevingen bij elkaar. Er was geen brandstof voor
de voertuigen, geen gas om te koken, gebrek aan medicijnen, geen cement voor de wederopbouw, kortom armoe
troef! Deze droevige situatie heeft geduurd tot begin 2016. Zolang, dat men zich begon af te vragen, hoe moet
het nu verder? Geen toeristen, geen gasten, geen inkomen betekent grote rampspoed voor de Nepalezen, hoewel
er ook weer lieden waren die gebruik maakten van de zwarte handel die door de situatie ontstond. Ook hier, de
een z'n dood, de ander z'n brood...
Wij konden dus niet doen wat we graag wilden doen, de dorpen bezoeken. Eind maart zullen we opnieuw proberen
om dat alsnog te gaan doen. De reis is inmiddels geboekt.
Gelukkig hebben we nog wel een klein feestje met de staf van de SGCP kinderen kunnen vieren, maar niet te
uitbundig...
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.
Bestuurslid Anette de Ruiter heeft te kennen geven om zich terug te trekken uit het bestuur. Zij gaat zich
inzetten voor het land van haar man, Somalië. Natuurlijk wensen wij haar heel veel succes en het allerbeste.
Zolang wij geen opvolger hebben, blijft zij nog even in beeld, gelukkig.
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Zaken uit de notulen:
Soest, 29 maart 2015.
 De financiële situatie is gezond, per saldo € 44.000 in de plus. De kas controle wordt uitgevoerd door
Anette en Sanne. Jaarverslag is ook onder dankzegging goedgekeurd.
 De situatie met betrekking tot het Holland House loopt stroef. Afvaardiging gestuurd om poolshoogte
te nemen. Karuna Deep heeft geen zuivere bedoelingen, zo lijkt het... Om de impasse te doorbreken is
besloten om de geldkraan voorlopig dicht te houden en moeten de problemen binnen Nepal worden opgelost door de betrokkenen.
 De bouw van Pulbhari house vordert gestaag. Dit is de tijdelijke huisvesting voor moeder en kind uit het
veld.
 De cadeaudoosjes (31 stuks) van groep 6 van basisschool de Tweemaster staan klaar voor verzending
voor opslag in Souvenir Guesthouse.
 15-jarig bestaan van onze stichting. Er is een mooie folder in de maak. Als cadeautjes voor de kinderen
daar mutsen en tasjes. Voor het personeel SGCP ook een kleine financiële bijdrage van bv. 1500 rupees.
 Madan & Samjhana komen voor drie weken naar Nederland van 4-26 mei 2015. De reis is gesponsord
door mensen die in Nepal hun gasten waren.
Soest, 13 september 2015.
 Het zijn roerige tijden in Nepal. Met name de aardbevingen in het voorjaar van 2015 heeft de gemoederen zeer bezig gehouden. Veel van onze connecties daar hebben in zekere mate materiële schade, en natuurlijk ook emotionele schade. Een van onze directe partners, SGCP Holland Building heeft geen materiële schade.
 Als reactie op de ellende daar, komen hier in NL heel veel spontane stortingen op gang bij onze stichting.
In de wetenschap dat deze noodhulp via onze Stichting beslist goed terecht gaat komen.
 De financiële situatie is € 68.000. Mede vanwege de aardbeving hebben mensen gul gegeven, wat onze
financiële situatie tijdelijk ten goede komt.
 Naar aanleiding van de aardbevingen in april 2015 is er een Noodfonds in het leven geroepen. Daar is nu
€ 15.000 van over, dat gaat mee eind september 2015 om zeker te zijn dat dit (ook) goed besteed zal
gaan worden. Naast “Noodhulp” hebben mensen natuurlijk alsnog veel problemen die niet direct onder de
noemer ‘nood’ vallen. Geen werk, beschadigde huizen en infrastructuur. In combinatie met het
veranderende klimaat (wateroverlast) zijn er voorlopig veel problemen en blijft er behoefte aan hulp.
Wij willen het echt proberen te beperken tot mensen die wij kennen, en daar waar echt sprake is van
‘nood’.
 Bijdrage aan Healthpost willen wij steunen met € 10.000. Hiermee kunnen wij onze betrouwbare jonge
dokter helpen met het opstarten van dit goede initiatief. In Nederland helpt de actie “Bietendag” hier
ook mee. Het dorpje Sermathang is volledig verwoest. Wij sponsoren voor toiletten, daar kan ook €
2.500 naartoe. Verder worden daar noodwoningen gebouwd, waarvoor ook verlichting en stroom nodig is.
Stichting Maltezer Kruis betaalt hier € 5.600 aan mee.
 Stichting Jong heeft toezegging gedaan van € 2.500 voor CP kinderen, maar wil wel bonnetjes zien. Dat
laatste is praktisch gezien lastig.
 'Pronkjewail': Via vastenactie in Musselkanaal tot ons gekomen. Een boek waarin mensen hun mooiste
plekje beschrijven. Dit boek gaat mee naar Nepal, en dan weer terug.
 'Light in the Darkness', Waka Waka lampjes zijn lampjes die zonne-energie van een dagje zon maximaal
15 uur licht genereren. Op een handige manier zijn er 10 lampjes in ons bezit gekomen, en die gaan mee
naar Nepal.
 Goederentransporten. 400 kg goederen zijn via Schiphol verstuurd. Die zijn inmiddels aangekomen. Het
kost daar veel geld om af te halen. Afgelopen maandag weer 200 kg. Hopelijk door de verzendkosten
hier op papier te verlagen, wordt ons daar hopelijk ook minder in rekening gebracht.
 Het Pulbhari House is bijna af. Er zijn stenen tekort vanwege veel andere (her-) bouw projecten.
 ''Enkhuizen helpt Nepal'' was een groot succes. Enkhuizen en Nepal staan weer op de kaart. Opbrengsten verkoop van € 710.
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“Voetprints voor Nepal'' gaat volgende week gebeuren in Loenen aan de Vecht, opbrengst-doel is gewijzigd in “Noodfonds Nepal”. Nieuwe banner is een eigen verjaardagscadeau.
Op zaterdag 28 november gaan we met onze stichting bescheiden op stap in Utrecht ter ere van het 15jarig bestaan. In Utrecht op het centraal station 16.00 uur vergaderen.
Vrijwilligers en studenten. Er gaan 3 studenten ergotherapie naar ons project om af te studeren. Een
vierde studente zal met haar vriend (afgestudeerd Engels) in februari voor een half jaar of een jaar
gaan. Zij zou wellicht aan de slag kunnen met de hulpmiddelen.
Bezoek van Madan & Samjhana in mei j.l. Zij hebben een mooi programma door NL gedaan, met een bezoek aan/van vele bekenden. Co en Corrie hebben onder andere open huis gehouden zodat bekenden binnen konden lopen. De banden zijn aangehaald, wat het nu en in de toekomst gemakkelijk maakt om in Nepal ook weer zaken te kunnen regelen.
Nepalreis zal in het teken staan van het uitdelen van 600 kg (hulp)goederen, inclusief orthopedisch materiaal. Het wordt een intensieve reis van 4 weken, waarin ook het 15 jarig jubileum zal worden gevierd.
Hygiëne zorgen in de keuken van SGCP. Constatering is gedaan, hopelijk komt er ook actie.
Anette wil op termijn onze stichting gaan verlaten. Ze wil zich op gaan zich richten op wederopbouw
projecten in Somalië, samen met haar familie. We gaan rustig nadenken over een opvolger.

Utrecht CS, 28 november 2015.
 De financiële situatie is nog altijd gezond (€ 56.000). Van de aangeleverde noodhulp is nog € 19.000
over. Hiervan is € 8.000 geoormerkt. Dus nog € 11.000 te besteden. Hopelijk is de situatie in februari/maart 2016 beter. Want momenteel is het niet goed mogelijk om de middelen op de juiste plek terecht te laten komen.
 De 'Voetprints voor Nepal' sponsortocht was weer een succes en heeft € 4.000 opgeleverd, hetgeen zal
worden besteed aan noodhulp Nepal. Volgende voetprints is 11 sept 2016.
 De Nepalreis 2015 was minder voorspoedig dan andere reizen. Vanwege de geblokkeerde grens met India
zijn aanvoerlijnen van brandstof, medicijnen, voedsel en cement afgesloten. Wiens schuld dit is in onduidelijk, vermoedelijk rebellerende Nepalese minderheidsgroepen, die het niet eens zijn met de nieuwe
grondwet. Lokaal wordt India ook als boosdoener beschouwd. Door brandstof gebrek was het vervoer in
Nepal uiterst lastig en ook extra duur. De fysiotherapie hulpmiddelen zijn goed aangekomen en weer in
elkaar gezet. Ook de kinderen kwamen niet meer dagelijks naar de Holland Building. Dus ook het vieren
van het lustrumfeestje werd lastig. Maar uiteindelijk hebben alle kinderen kunnen komen (chauffeurs
hadden benzine gespaard).
 Bal Mandir was wel te bereiken. AGE Group is later bereikt. Bij terugkomst blijkt dat in Europa vrijwel
niemand eigenlijk van deze verslechterende situatie af weet. Dus de situatie verslechtert, en was na de
aardbeving al niet best. Het probleem van plunderingen etc. ligt inmiddels ook op de loer. De laatste
keer met een dergelijke noodtoestand was 13 jaar geleden en duurde 13 maanden.
SMPN bestond net als wij ook 15 jaar. Dus even samen op 30 jaar Nepal geklonken.
 Waka Waka oplaadbare (zonne-energie) lampjes, er waren 12 mee, en dat werkt geweldig, Volgende keer
gaan er weer 58 stuks WW mee naar Nepal.
Een presentatie gegeven bij de 40MM, de Wereldwinkel te Bovenkarspel en bij Probus een presentatie
aankomende donderdag.
 Aanvragen SGCP, speeltoestellen € 1.000, en support voor 2 districten in 2016, € 5.000, voor een jaar.
Er zijn 2 nieuwe Care-Centra geopend.
 Stichting Jong heeft een bedrag van € 2.500 toegezegd voor aanpassing Care Centrum. De factuur is
binnen en wordt doorgegeven.
 De situatie met betrekking tot de Holland House in Pokhara is slecht, maar terwijl het leegstaat, kan
een ander er goed gebruik van maken. Chitra KC van Milan Bindu wil het gebruiken voor kinderen/mensen met Lepra. Karuna Deep moet nog toestemming geven. Wordt vervolgd in maart 2016.
 In maart/april 2016 is het plan om weer naar Nepal te gaan om het bezoek van dit jaar af te maken. Opvolging Anette; zij kan eventueel voorlopig slapend lid blijven, Anette denkt hier even over na.
'Global Exploration' organiseert een reis met Nederlands middelbare schoolkinderen uit Waddinxveen in
juni 2016. Martijn houdt de contacten warm.
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Ad 2. Activiteiten & Publiciteit 2015.
De zoveelste Kerkenzondag dag in de Zuiderkerk op 19 januari, in het kader van 'de week van de eenheid'. Na de dienst
een presentatie van diverse stichtingen. We mochten onszelf profileren en Nepalese spullen verkopen. Zilveren 'peacebirds', sjaals en tassen. Opbrengst € 200,50,- Mooie start weer......
We kregen een uitnodiging uit Nepal om bij de opening van de school aanwezig te zijn van het Nepal Deprived Woman
Uplift Center op 22 februari 2015. Deze hebben we maar afgeslagen, want het is natuurlijk niet naast de deur......
Waar we wel zijn geweest is de Nepal avond van SMPN in Heerenveen. Het is altijd leuk om bij een collega stichting
aanwezig te zijn. Ook hier mochten we een kraampje bemannen en de opbrengst was € 180. Niet gek voor een vrijdagavond en ook nog heerlijk Nepalees gegeten.
De leerlingen van groep 6 van basisschool de Tweemaster hebben 30 gesponsorde DA doosjes gevuld voor leeftijdgenootjes in het dorp van Pradip in Nepal. Wij zouden de doosjes afleveren in oktober was het plan. Echter, de Indiase
grensblokkade gooide roet in het eten. Volgende keer beter.
Van de werkgever van ons bestuurslid Sanne kregen we een grote partij therapeutische hulpmiddelen aangeboden. We
hebben alles uit elkaar gehaald en per luchtvracht verzonden. In september is alles in Nepal weer in elkaar geflanst en de
ontvangers zijn er ontzettend blij mee.
De Vastenactie van scholen in Ter Apel en Musselkanaal begint een vast patroon te krijgen. Natuurlijk zijn we op de
scholen geweest om een presentatie te houden. Op Witte Donderdag 2 april hebben wij het gespaarde geld in ontvangst
mogen nemen. De opbrengst bedroeg 12,5% van het te sponsoren bedrag voor het Pulbari house, en dat was altijd nog
ruim € 643,69.
S"HB"N vergadering te Soest op 26 maart met kascontrole. Goedgekeurd!
Actie ambassadeur en kleinkind Elise. Met de klas een bedrag van € 5,50 verzameld voor Nepal. Lief hè.
Op enig moment waren wij in de Himalayan Art Galary van BJ en zijn vriendin Urmo. Alena Ceplova uit Tsjechië kwam
binnen en vertelde dat zij professioneel foto's aan het maken was in Nepal voor een exhibition in Tsjechië. De opbrengst
mocht naar een goed doel, waarna zij nog op zoek was. Wel, de link was snel gelegd, en wij (S"HB"N) werden uitverkoren. Opbrengst €227 en we hebben er een vriendin bij....
Cadeautjes Actie Nepal door de Baanbreker. Voor ons 15 jarig bestaan werden ca 200 stuks sneeuwpopjes gemaakt door
de 'juffies', en een stukje in de krant natuurlijk.
Vlak na de 1e aardbeving van 25 april stonden wij op 3 mei op de braderie in Enkhuizen om aandacht te vragen voor de
slachtoffers. Ons Noodfonds was opengesteld. Totale opbrengst, verkopen en donaties: € 522,-. en van ons kleinkind Elise kregen we nog een bedrag van € 10,- van haar cupcake actie voor Nepal.
Zaterdag 16 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse 40MM sponsorloop door het mooie West Friese land. De totale opbrengst wordt verdeeld onder alle aangesloten stichtingen. In de maand december hebben wij het prachtige bedrag van €
560 ontvangen.
Op 19 mei konden we via de Enkhuizer Courant melden dat er inmiddels € 30.000 binnen was voor de slachtoffers van
de aardbevingen. Geweldig toch!? De 40MM heeft ons met een extra bijdrage van € 500 gesteund.
KBO presentatie in Blokker. Leuke middag en een leuke bijdrage. € 190 totaal, verkopen en presentatie.
Op 26 april was de 1e 'Voetprints voor Nepal' vergadering dit jaar.
Het is altijd leuk om een bedankbriefje te mogen ontvangen van je sponsorkind en dat kregen we van Tashi voor zijn
broertje Sonam. Prachtig!
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Om iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Nepal na de aardbevingen hebben op 27 april en op 22 mei
een up-date gestuurd, en ook nog een kort bericht tussentijds. Je kunt het vinden op de website.
Op het 'Kunstplein voor Nepal' te Enkhuizen werd een actie gestart door onze stadgenote Trudie. Zij verkocht zelfgehaakte vlinders waarvan de opbrengst van € 310 voor S"HB"N was.
Bedankbrief ontvangen van kinderhuis Maiti-Griha voor de noodhulp door ons verleend.
Lappendag Enkhuizen 22 juni. Weer een gezellige dag, echter wel in het teken van de Noodhulp. De opbrengst van deze
dag was € 615 en de kraam werd gesponsord door de marktmeester.
Nepal Samaj Nederland heeft ons een uitnodiging gestuurd voor hun jaarlijkse open dag. Gezellig met Nepal liefhebbers
bij elkaar. Altijd leuk om mensen te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.
'Actie Nepal', in de krant.......De leerlingen van groep 6 van basisschool de Tweemaster hebben € 107,10 opgehaald voor
Nepal met de inzameling van lege flessen. Die jeugd van tegenwoordig!
Gezellige toeristenmarkt in Groet op 20 juni en ook op 10 augustus. Dit jaar (2016) zullen we ook weer van de partij zijn
hoor. Opbrengst € 640,- en veel gezellige mensen ontmoet.
'Voetprint voor Nepal' vergadering in Mijnden op 2 augustus met mooi weer en op een mooie locatie.
'Enkhuizen helpt Nepal' gróót festijn. De organisatie was in handen van Anouk Versteeg op het plein in de Westerstraat te
Enkhuizen bij restaurant Onder de Wester, tevens sponsor van het geheel. Vele leuke activiteiten, muziek, kunst, ballet,
spelletjes en loterij. Opbrengst € 710. Gaat lekker zo.......
Uitnodiging van www.bietendag.nl om me te werken voor hun projecten in Chili. Echter, dit jaar zal een bedrag van €
5.000 bestemd zijn voor S`HB`N om een ´Healthpost´ te bouwen voor onze jonge vriend dokter Pasang, in het zwaar getroffen gebied Sermathang. De healthpost zal tevens dienst gaan doen als Care Cetrum voor CP kinderen. Omdat wij in
Nepal waren op deze datum konden we helaas niet meedoen, maar het goede nieuws van een mooie opbrengst van deze
dag werd ons via de mail meegedeeld. Het begin van deze missie was geslaagd. Door de grensblokkade konden we het
gebied helaas nog niet bezoeken. Dat zal later moeten gebeuren, het is niet anders, maar wel heel jammer, want de mensen daar hebben het nu heel hard nodig.
S`HB`N vergadering te Soest op 13 september.
20 september 2015, de dag dat de grondwet in Nepal werd gepresenteerd na jaren van wachten.....maar dit was tevens de
dag van Voetprints voor Nepal sponsortocht. Ca. 165 mensen hebben meegedaan en de totale opbrengst van deze schitterende dag bedroeg € 10.000, waarvan een bedrag van € 4.000 voor S`HB`N bestemd was, hetgeen werd toegevoegd aan
het noodfonds, dat nog steeds heel, heel hard nodig is.
De Nepalreis van 24 september tot 22 oktober pakte iets anders uit dan dat we van plan waren te doen. Ik heb al gememoreerd dat de grenzen vanaf begin september gesloten waren voor alles wat maar ingevoerd moest worden. Er kwam dus
geen brandstof binnen, evenals geen cement dat zo nodig is voor de wederopbouw. Alles ligt lam! Wij konden nergens
heen. Er moest op hout worden gekookt in de restaurants en ook de mensen thuis hadden geen flessen gas meer. De Nepalezen zeiden dat deze blokkade nog erger is dan de beide aardebevingen. Het duurt nog steeds voort. Onbegrijpelijk!
Wat we gelukkig wel hebben kunnen doen, was een heel kleins feestje geven bij ons project in Dhapakhel omdat we dit
jaar 15 jaar bestaan. Er werd gezongen en gedanst en alle kinderen kregen een tas met inhoud. Dit feestje hebben we ook
klein gevierd bij de kinderen van Bal Mandir.
Wij kregen een prachtige bedankbrief van de Yangrima Boarding School in Sermathang omdat wij een bedrag van €
2.500 hadden overgemaakt voor hun Health and Hygiëneproject.
Toen wij net thuis waren uit Nepal werden we uitgenodigd om bij de Fair Trade Week van de Wereldwinkel te zijn in
Bovenkarspel. We konden daar voor de 1e keer onze mooie nieuwe banner showen. Opbrengst verkopen € 279,50.
De opbrengst van de 8 landen dag was dit keer voor een project in Lima. Altijd leuk met 8 culturen samen te zijn en van
elkaars lekkernijen te proeven. Er bleef toch nog iets over voor onszelf, namelijk € 204.
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Evaluatie van de ´Voetprints voor Nepal´ dag. De belangrijkste conclusie was dat er een nieuwe wandelroute gezocht
moest worden omdat er teveel op fietspaden werd gewandeld en dat is niet rustig met al die fietsers die steeds langskomen. Dus dat hebben we gedaan en er is een mooi nieuw plan uitgekomen.
28 november een etentje met het voltallige bestuur, plus aanhang, om het 15 jaar bestaan te vieren, natuurlijk voorafgegaan met een korte vergadering. we moeten het nuttige met het aangename verenigen. De terugblik op 15 jaar was zeer
de moeite waard en alle leden hebben daaraan hun steentje bijgedragen.
Op 3 december mochten we een presentatie houden bij PROBUS in Hoogkarspel. Mooie avond en een heerlijke maaltijd
verdiend.
De nieuwe stichting van Anouk Versteeg, de Rachna Foundation, kwam met het voltallige bestuur even bij ons langs om
ervaringen te delen. Heerlijk gemotiveerde mensen die veel kunnen gaan betekenen voor de mensen in Nepal.
Op de dag zelf, 5 december, kwam Jacques de Lange op de koffie. Omdat hij 20 jaar bij de zaak was, Procura, mocht hij
´De Cheque van Jacques´ van € 1.500 uitreiken aan een goed doel. Perfect getimed natuurlijk en zeer welkom. Voor dit
bedrag zal een speeltuintje worden gerealiseerd in Dhapakhel.
De parochianen van 'de Jozef' te Zaandam hebben op 27 november gekaart en o.a. rummycup gespeeld voor S"HB"N. De
prachtige opbrengst van € 2.050 is inmiddels toegevoegd aan het Noodfonds voor de nog steeds noodzakelijke noodhulp.
Van dit geld kunnen wij o.a. dekens en solarlampen kopen.
Jaarlijks word in Enkhuizen de Sponsorplons georganiseerd en de leerlingenraden van 3 van deze 8 scholen hebben dit
keer gekozen voor Nepal als goed doel. En dat zijn wij dus. In voorjaar 2016 gaan we alle basisscholen langs om per
klas, v.a. groep 3, de kinderen wat extra te motiveren over onze projecten. Zie ook www.sponsorplons.nl en faceboek.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat er weer heel veel gepresteerd en gerealiseerd is. Het was een mooi jaar met vreselijke
dieptepunten, maar toch ook weer mooi als je de mensen weer op ziet krabbelen en tegen de verdrukking in, doorgaan met
hun leven en blijven glimlachen. Daar kunnen wij wat van leren.
Met ieders hulp komen dromen toch uit.....

Ad 3.Financien
Financieel verslag 2015

mutatie in €

Eindsaldi 31-12-2015:
Bankrekeningnummer

82.54.92.963

13.201

rekening courant

82.54.92.904

50

Spaarrekening

81.23.09.707

32.826

ING

519.80.99

116

Totaal

46.193

Beginsaldi 01-01-2015:
Bankrekeningnummer

82.54.92.963

11.667

rekening courant

82.54.92.904

50

Spaarrekening

81.23.09.707

32.884

ING

519.80.99

Totaal
Mutatie:

104
44.705
1.488
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Specificatie:
Noodhulp (totale bijdrage)

Cerebral
ontvangsten:

uitgaven:

49.398

Klaverjastoernooi

2.050

Procura BV

1.500

Diaconie Enkhuizen

1.000

Rente

352

Vastenactie Musselkanaal

574

40MM, jaarlijkse donatie

560

Lijfrentestortingen

2.780

Vaste maandelijkse donaties

1.343

Overige donaties & giften

8.430

Netto opbrengst verkopen

2.093

Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal'

3.766

Totaal ontvangsten

Palsy

73.845

Fondswerving
Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal

1.462

Totaal fondswerving

1.462

Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer

452

Bankkosten

722

Reis- en verblijfkosten

610

ICPS contributie/Geef Gratis

291

Webmaster (incl.software nw website)

226

Representatie- en ov. kosten

920

Totaal Administratie & Beheer

3.220

Projecthulp
Noodhulp, totale uitgaven

39.367

Altar, familie Visser

2.000

Studiekosten Maya

250

Madan & Samjhana

968

8-Landendag

120

Bimal schilderkaarten (terug te ontvangen)
Cargo Mundo

55
364

Play equipment for children (Procura)

1.500

laptop
Keuken Holland House (memo)

67
5.000

IT onderhoud

2.000

Projecthulp AGE, BM, SGCP, Suvadra, SSN
Nepalreis 2015
Studiekosten Mayank 2013-2015 (Maha Mata)

3.320

1.616
1.476

1.476

761

761

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Districthulp Maha Mata 2015 (memo)

3.750

3.750

Districthulp Maha Mata 4e kw 2014

1.250

1.250

Pulbari house

5.000

Pre-fab additional rooms

5.000

SHBN/Procura Ram/Rup/Tan/KTV 2015 (+Memo)

2.220

Swarga, 2 sponsor cp/kinderen

9.000
2.180

Sponsorstudenten SSP

900

15 jaar bestaan S"HB"N

1.916

Totaal projecthulp

14.821

82.496

Totaal Generaal

88.666

87.178

Mutatie

1.488

verschil

0






Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2016:
Bring Thougts into Action
Dokter Pasang, verlichting wen dekens
Dorp van Pradip, dekens
Begrote verplichtingen

1.500
4.000
500
6.000

Ad. 4. Voortgang en toekomst.
We moeten op zoek naar een nieuw bestuurslid en dat zal vast wel lukken de komende tijd.
Onze belangrijkste opdracht is en blijft 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......
Het 1e succes is in februari 2016 alweer geboekt, nl de voorlichting op alle 8 basisscholen van Enkhuizen en een
school in Musselkanaal over de schijnende situatie in Nepal. Het heeft indruk gewekt gezien het prachtige resultaat van € 6.000 van de Sponsorplons en ook het resultaat van de vastenactie in Musselkanaal zal zeker weer
de moeite waard zijn...
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‘’Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
zieke kinderen meestal maar 1…..’’
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