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Jaarverslag 2020
S"HB"N bestaat dit jaar 20 jaren! En wel op 5 december, er was echter geen receptie, wel
gepland, maar gecanceld, evenals onze bestuuursreis naar Nepal in april en de projectenbezoeken
in november. De hele wereld werd geteisterd door het Covid-19 virus, waardoor al onze plannen in
duigen zijn gevallen. Achteraf is het toch best wel ’n mooi jaar geworden hoor, het was alleen
anders.
Geen markten, geen presentaties, geen bestuursbijeenkomsten, geen NFN congres. Niks van dat
alles. Maar we hebben toch wel nuttig werk kunnen doen, voornamelijk in Nepal via onze
projectpartners NICHE Nepal, HEAL Nepal en SGCP……
Vlak voorafgaand aan de pandemie hebben we Sita kunnen helpen met een beenprothese. Sita
heeft haar been verloren tijdens een zwaar busongeluk. Het moest direct geamputeerd worden,
boven de knie. Zij heeft hierdoor een reistrauma overgehouden waarmee NICHE ook te maken
kreeg. Want hoe krijg je haar op de goede plek? NICHE heeft het voor elkaar gekregen en haar
daarin voortreffelijk begeleid. Zij is blij en tevreden met haar nieuwe been. Het is nu tijd om
e.e.a. bij te laten stellen in de kliniek en ook hierbij zal NICHE hulp bieden.
Daarna begon de pandemie die natuurlijk ook in Nepal heeft toegeslagen. Geen toerist kon het
land meer in. Hetgeen betekende dat er geen werk was, geen werk is geen geld, geen geld is geen
eten. Winkels moesten sluiten, taxi’s mochten niet rijden, dagloners hadden geen werk meer.
Kortom een groot drama en daar is echt geen hulp van de overheid te verwachten.
Er is een stuk in de krant geplaatst met de vraag om financiële hulp en ook facebook werd
hiervoor gebruikt. Kortom, er stroomde een bedrag van ruim € 20.000 binnen waarmee we aan de
slag konden. De AFAS Foundation heeft een substantiële bijdrage hieraan geleverd.
NICHE en HEAL waren bereid om selecties te maken en als distribiteur op te treden. Wij
hebben porties van € 3.000 overgemaakt waarmee voedselpakketten gekocht konden worden.
Maar er waren ook medicijnen nodig en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen
en zeep. Met gevaar voor de eigen gezondheid hebben ze zich op een fantastische wijze van hun
taak gekweten.
De SGCP heeft een afspraak gemaakt met lokale winkeltjes in de vallei dat ‘’onze mensen’’ daar op
de pof voor ’n bepaald bedrag hun levensbehoeften mochten halen. SGCP heeft achteraf
afgerekend. Dat was ook een hele mooie actie.
Tijdens de pandemie heeft de moesson ook nog eens flink huisgehouden. Eerst kregen we bericht
vanuit Damauli. De school die we vorig jaar hebben bezocht, was zwaar beschadigd door het
water. Alles was vernield!
Het verzoek aan ons was om te helpen, maar onze kas was nagenoeg leeg op dat moment. We
hebben dit verzoek kenbaar gemaakt bij onze NFN partners en daaruit kwam hulp voort.
Krijn de Best van Stichting Nepal kon hulp bieden voor het mooie bedrag van € 5.000.
Fantastisch natuurlijk. Wij konden voor het restant tekenen.
Tevens heeft Stichting Nepal zorg gedragen voor de aanschaf van schoolmiddelen (een mooie tas
vol) via Jimi Oostrum en Frans Welkamp. Geweldige actie!
We hebben ook de wens van de school wereldkundig (NFN) gemaakt dat zij heel graag een nieuw
gebouw zouden willen hebben voor de 150 leerlingen. Stichting Nepal wil hulp bieden, samen met
de Wilde Ganzen zodra alle formaliteiten afgewerkt zijn. Belangrijkste is toestemming van de
overheid. Wordt dus welllicht vervolgd.
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De tweede grote slag welke wij en HEAL te verwerken kregen, ook veroorzaakt door de zware
moesson, was een grote landslide rond de healthpost in Helambu. Hierdoor werden huizen
meegesleurd, maar ook mensen. Enkele zijn hierbij helaas omgekomen. De kracht van water is
onberekenbaar. Door technische mensen werd uiteraard onderzocht of het gebouw nog te redden
was. De kosten van zo’n operatie zou de kosten van het gebouw overschrijden. Inmiddels was er
door acties al een bedrag van € 11.500 ontvangen voor het herstel van de muur. HEAL heeft ons
verzocht om dat geld te mogen gebruiken voor de bouw van een nieuwe health post. € 11.500 is
niet voldoende en Stichting Nepal heeft nu ook weer een helpende hand gereikt en zal een
bedrag van € 10.000 bijdragen. Waar vind je zulke vrienden? De voorbereidingen zijn in gang
gezet, het is echter nog veel te koud om beton te storten. Terwijl het in Kathmandu 23 graden
Celcius is (6 jan. 2021). De zorg voor de inwoners van dat gebied is dan weer gewaarborgd.
Sinds 2010 wordt elk jaar Fufu en Fufadag gevierd. (oom en tante) het geld dat de SGCP dit jaar
bespaard heeft is aangewend om 1.500 mensen een maaltijd te verstrekken (Onder het motto
“Delen maakt het leven leuker’’). Een fantastisch initiatief dat wij van harte toejuichen.
In oktober werden we gebeld met het verzoek om een ZOOM presentatie te verzorgen voor de
Rotary club Arnhem Huissen. Dat werd goed ontvangen en de RC wil een bijdrage leveren aan een
nieuw Care Centrum in het zuiden van Nepal. Er wordt gezocht naar een geschikt stuk land en dan
kunnen de voorbereidingen worden getroffen. De districtsmedewerker (all-in-one) zal de boel
coördineren en ook daarna begeleiden.
Al met al was het toch zeker weer een heel vruchtbaar jaar. En nu maar hopen dat het vaccin de
pandemie zal stoppen met een paar maanden.
Stilletjes bereiden we ons weer voor en zijn we aan het sparen voor onze reis naar Nepal, liefst
met het hele bestuur natuurlijk. Twee bestuursleden hebben alle ontwikkelingen die de afgelopen
20 jaren in gang zijn gezet door S”HB”N in Nepal nog niet zelf met eigen ogen mogen
aanschouwen. Dat worden mooie ontmoetingen…..
We zullen in 2021 doorgaan met het opzetten van Care Centra in zoveel mogelijk delen van Nepal
en ondertussen willen we zorgen dat al wat er staat aan gebouwen ook mooi blijft.
De markten gaan we afbouwen, maar er is nog genoeg voorraad om in de zomer weer een paar
maandagen een kraam te bemannen op de toeristenmarkt in Groet.

*
Nepalese Initiation for Children’s Health and Education

*
Health Education Aid for Uplifting Livelihood

Inmiddels zijn NICHE en HEAL toegetreden tot de International Nepal Alliance.
(zie website: www.internationalnepalalliance.org)
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit (zie hiervoor de button Activiteiten op de website)
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Ad. 1. Bestuur en vergaderingen.
Door de wereldwijde Covid-19 omstandigheden is het bestuur slecht 1x bijeen geweest. Tussentijds is er regelmatig overleg geweest door middel van telefoon en e-mail contact. Dit jaar konden er helaas geen bezoeken aan Nepal worden gedaan. Het reeds betaalde ticketgeld is keuring
teruggestort. Facetimen was een manier om contact te onderhouden met de projecten in Nepal
en dat hebben we veelvuldig gedaan.
In augustus hebben we tijdens onze vergadering afscheid genomen van Sanne Leerling en konden
we Jamie Stap inlijven als nieuw bestuurslid.
Zaken uit de notulen:
Almelo, 23 augustus.
Het kon even, maar wel op gepaste afstand natuurlijk en we waren blij om elkaar weer even ‘live’
te ontmoeten.
Notulen van 10 november 2019 te Enkhuizen worden vastgesteld, evenals het jaarverslag 2019 en
de kascontrole. Het jaarverslag 2019 staat natuurlijk inmiddels op de website.
Financiële situatie: Enkele wervings-mails hebben een kleine € 20.000 opgeleverd(!) Dit is in
kleinere porties uitgegeven aan onze partnerorganisaties in Nepal teneinde voedselpakketten en
medicijnen te verstrekken aan de allerarmsten. Want geen werk betekent geen geld en dus ook
geen eten.
• € 6.000 Niche
• € 10.000 Heal
• € 2.800 SGCP
• € 2.250 Kumari
Diverse kleinere bedragen.
Nu staat er ruim € 14.000 op de rekening. Er zijn wel verzoeken, maar er staan geen toekomstige
betalingsverplichtingen open.
Voetprints voor Nepal: De laatste keer wordt uitgesteld naar september 2021. Datum en details
volgen.
Bestuurs-reis naar Nepal kon afgelopen mei niet doorgaan. Hopelijk in de toekomst nog wel een
keertje.
Receptie S”HB”N, bedacht op 24 oktober, blazen we af of stellen we uit? Idee wordt: afblazen,
en zodoende kunnen we de uitgespaarde kosten (voor de receptie) besteden aan support voor de
health post omdat er gevaar van instorten dreigt door de extreme moesson. En dat ook aan de
sponsors communiceren d.m.v. een extra nieuws (brand) brief.
De bedachte Nepalreis van 6 november a.s. gaat niet door. Zie wvttk. Wordt uitgesteld (een
jaar?) Er zou het 20 jarig bestaan gevierd worden aldaar.
• Nieuwsbrief van december a.s. wordt een terugblik/overzicht van de afgelopen 20 jaar.
• NFN dag uitgesteld tot 12 juni 2021. S”HB”N zal dan een presentatie verzorgen.
• ZOOM presentatie Rotary Arnhem, ligt in de week, en heeft al iets opgeleverd.
• Uittreding Sanne van onze stichting. Corrie leest een mooie afscheidsbrief voor. Sanne
wordt bedankt voor 6 geweldige bestuursjaren, het is nu tijd voor iets anders.
• Nieuw bestuurslid is gevonden: Jamie Stap (28 jaar). Hij is van harte welkom en we
wensen hem veel succes en een mooie samenwerking toe.
WVTTK:
Bimal van de SGCP heeft ook (financiële) hulp kunnen bieden tijdens Lock down periode. O.a. in de
vorm in de vorm van voedsel pakketten. Op het terrein van SGCP is de halve staf er niet. En de
kinderen mogen niet komen i.v.m. zeer strenge corona maatregelen.
De ambulance van HEAL wordt geweldig goed gebruikt.
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Het bestuur heeft destijds een bezoek gebracht met Niche Nepal aan een klein schooltje
(laagste kaste) dichtbij Pokhara. Via Krijn de Best van Stichting Nepal, NFN en Facebook is er
een mooi sponsorbedrag gekomen van € 5.000. Dit is voor renovatie van de school, na onder te
zijn gelopen door de vreselijke wateroverlast door de zeer zware moesson. SHBN kon € 300
toevoegen.
Het beleidsplan is aangepast op verzoek van de fiscus. Telefoon 10 februari 2020: We zijn weer
‘transparant’ bevonden.
Ad. 2. Activiteiten en publiciteit
Onder de button ‘’Activiteiten’’ op de website.
Ad. 3. Financien
Financieel verslag 2020
Eindsaldi 31-12-2020:

Rek. nummer

Saldo

Bankrekeningnummer

1

Rekening courant

82.54.92.904

ING

519.80.99

Mutatie in €
25.391
50
109

Totaal

25.551

Beginsaldi 01-01-2020:
Bankrekeningnummer

82.54.92.963

21.716

Rekening courant

82.54.92.904

50

ING

519.80.99

90

Totaal

21.856

Mutatie:

3.695

Specificatie:

Ontvangsten:

Diaconie Enkhuizen

500

De Bruin

700

ELG Wezenfonds

5.000

Mazereeuw

500

Kabel

600

St. De Vlieger

500

Van Vuure

525

40MM, jaarlijkse donatie

750

Lijfrentestortingen

2.620

Vaste maandelijkse donaties

1.828

Overige donaties & giften

9.880

Netto opbrengst verkopen

693

Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal'
Totaal ontvangsten
totaal ontvangsten
Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal
Totaal fondswerving

Uitgaven:

600
747

1.046

0

25.142

1.347

23.795
2.542
2.542
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Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer

491

Bankkosten

630

Contributie/Geef Gratis/NFN/ICFON

338

Webmaster (incl. software nw website)

125

Representatie- en ov. kosten

457

Totaal Administratie & Beheer

2.041

Projecthulp
AGE group

1.500

Batterijen/accu's

1.877

Jubileumkosten (oa cadeautjes)
Book Buddy (geoormerkt)

622
3.900

Family support

1.150

Gordijnen VTU/computerroom

711

HEAL ambulance

1.074

HEAL health-post

10.141

9.000

Maha Mata 4 kwartalen

8.200

8.200

Nepalreis/donatie

1.347

1.347

450

1.000

Niche prothese
Overhead + waterleiding
Projecthulp div.

1.105
43

2.170

Sandpitcover

515

SEE onderhoud

1.200

SERC 3 studenten

4.800

SSP 3 studenten

675

Swarga kleding

310

Toilet Dankuta

1.372

Voedselpakketten
Totaal projecthulp

20.380

21.350

44.461

59.978

totaal uitgaven

20.100

Totaal Generaal

69.603

65.908

Mutatie

3.695

Verschil

0

Book Buddy
3 SERC studenten
3 SMP studenten
Onderhoud gebouw

Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2021:
€ 3.900
€ 4.500
€ 675
€ 1.000

Ad. 4. Voortgang en toekomst.
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Het plan is om in 2021 nog een aantal Care Centra te laten openen. S”HB”N wil proberen
om daar de nodige middelen voor te vergaren. Een mooie uitdaging dus. Graag zouden wij
dat willen doen in samenwerking met de Rotary Club Arnhem-Huissen. De contacten zijn
inmiddels gelegd. Natuurlijk blijven wij ook onze studenten steunen en willen we hulp bieden aan de zwakkeren in de samenleving van Nepal.

holland building nepal

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 / 06-20143331,
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl.
Website S“HB“N : www.shbn.nl

IBAN: NL 11 ABNA 082 54 92 963
website SGCP: www.cpnepal.org
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)
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