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Stichting “Holland Building” Nepal

Nieuwsbrief 2, jaargang 9.
Koperen Jubileum:
Op 5 juni jl bestond S"HB"N 12,5 jaar.
We hebben dat in stilte gevierd, maar het was toch wel
weer een moment om even bij stil te staan. Als we
terugkijken dan is er, met uw hulp al heel veel gedaan.
Zeker iets om trots op te zijn, dus we gaan door.
Waarom?
 Omdat het allemaal nog steeds zo goed gaat.
 Omdat we er plezier in hebben.
 Omdat er geld binnenkomt om onze doelen te
verwezenlijken.
 Omdat er nog zoveel te doen is.
 Omdat we van deze kinderen houden.
 Omdat ze (glim)lachen als je ze aanraakt.
 Omdat de aanhouder wint!
Onze hulp is nog steeds brood nodig. Er moet nog zoveel
gebeuren, en als wij daar, met uw hulp een rol in kunnen
spelen, dan gaan we graag door, ondanks de recessie.
Er is een nieuwe partner gevonden, Verein Audry Jacobs
uit Zwitserland, en we hebben een goed contact, een goed
gevoel en er zijn raakvlakken. Astrid van VAJ is ook zeer
enthousiast en zij willen het transito programma leven
inblazen. Dat houdt in dat ouders met cp-kinderen van
(ver) buiten Kathmandu, naar het centrum kunnen komen
voor een consult en behandelingen, gratis een tijdje
kunnen verblijven in een special daarvoor ingericht
verblijf. Een mooi plan dat in een grote behoefte
voorziet.
Zelf willen we ons inzetten om meer en meer Care Centra
te openen, uiteraard op verzoek van de ouders, die
moeten het initiatief ervoor nemen.
Een Care Cetrum wordt geleid door de ouders van de cpkinderen zelf, onder begeleiding van deskundigen van het
centrum en vrijwilligers.
Goedkoop en doeltreffend.
De kosten bedragen ca. € 30 per kind per maand. Als u
wilt kunt u dit project natuurlijk steunen.
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Enkhuizen, december 2013

Website:
Onze webmaster heeft het plan opgepakt om de website
na 12.5 jaar te vernieuwen. Er zullen dan ook nieuwsfeiten
en actualiteiten op kunnen komen, dus nog meer
informatie over het 'reilen en zeilen' van de stichting.
Binnenkort kunt u het resultaat bewonderen.
7-Landendag 9 november:
Wat ons betreft was deze dag geweldig en dat komt door
de fantastische organisatie, de inzet van alle landen, de
contactpersonen van deze landen en vooral ook de vele
vrijwilligers die overal rondliepen. Natuurlijk ook dank aan
WelWonen, die de zaal belangeloos beschikbaar heeft
gesteld met alles erop en eraan. Geweldig!
Elk land kon zich presenteren, wat spulletjes verkopen en
er werden specifieke hapjes en drankjes verkocht uit dat
land.
De totale opbrengt is voor onze stichting.
We kijken uit naar de evaluatie avond, want dat kan alleen
maar gezellig worden, en dan zal ook het eindresultaat
bekend gemaakt worden. We zijn benieuwd. We hebben al
wat hulpvragen liggen vanuit Nepal en we zullen zien wat
we daar met dit geld mee kunnen doen.

entree 7-Landendag

----------------------------------------------------------------------------------------------Nepalbezoek sept/okt 2013:
Het was weer een enerverende mooie reis, waarin we heel
het geheel een heel mooi en schoon resultaat. We kunnen
veel hebben kunnen doen.
vaststellen dat de workshops van Mart & Elly hebben
Het hoogte punt was natuurlijk de opening van het
gewerkt. En nu bijhouden!
'Holland House' op 28 september in Bharat Pokhari, vlak
bij Pokhara.
Daarnaast hebben we het mooie nieuwe gebouw van de
AGE groep mogen bewonderen en we hebben ze ter plekke
Natuurlijk hebben we de kinderen van ons project diverse
kunnen sponsoren voor een jaar lang elektra als
keren bezocht.
openingcadeautje. Jaarlijks betalen we, van uw donaties,
Voor het hygiëneproject zijn er monsters genomen op
een groot deel van de maandelijkse huur van het gebouw.
diverse plekken en het microbiologisch rapport gaf over
Zeer goed besteed geld.
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We hebben meerdere bezoeken gebracht aan Bal Mandir,
het weeshuis waar onze vriend Predeep werkzaam is,
natuurlijk samen met een team.
Het is prachtig om te zien hoe deze zwaar gehandicapte
kinderen opleven omdat ze zorg en aandacht krijgen, dat
ze voorheen nooit kenden. Gehandicapte wezen zijn een
blok aan het been.......

AGE group in de nieuwe behuizing.

Roji van Care Centrum Bal Mandir met Twinbear

We mochten deze kinderen verblijden met een Twinbear.
Een Twinbear is een beer of dier waarvan er twee
gemaakt zijn. Deze twee identieke exemplaren worden
verkocht, maar men krijgt er slechts een....de andere gaat
naar een kind in de derde wereld. Een prachtig initiatief
waar veel kinderen een beetje blijer van worden.

weeskinderen van Gulfatar met de nieuwe vesten.

Een klein zijstapje nu naar de weeskinderen van Gulfatar,
De timing was erg goed, want het grootste festival Dasain
dat zijn kinderen van de laagste kaste.
zou daarna plaatsvinden. Dat is net zo'n groot feest als
Vorig hebben we ze gevraagd wat ze het liefst zouden
bij ons Pasen. Iedereen draagt dan nieuwe mooie kleren,
willen hebben.
en zij dus nu ook.
Een Woodi, zeiden ze. Dat is een vest met capuchon.
Verder zijn we natuurlijk druk geweest om nieuwe
We hebben er 56 op maat laten maken voor nog geen € 5
Nepalese spullen te kopen voor onze markten in
per stuk en ze waren dolblij.
Nederland.
De meisjes rood en de jongens blauw, allemaal voorzien
van ons logo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------Opening 'Holland House' Bharat Pokhari:
Zaterdag 28/9 de opening!. Groot feest.
Vele vrouwen waren hapjes en festival food aan het
Toen we aankwamen was het al een drukte van jewelste.
klaarmaken voor de lunch. In grote pannen werd eten
Corrie en ik, Joop & Ineke, Anne, Mieke uit België en onze
gekookt op een houtvuur. Het was al erg warm. De
2 Tibetaanse vrienden waren erbij aanwezig.
klaslokalen lagen vol met heerlijk eten. De eregasten
werden allemaal voorzien van mooie malla (sjaal) en een
bloemenkrans. De vrouwen gooiden bloemetje over ons uit.
Natuurlijk waren er veel speeches en veel guirlandes.
De openingshandeling werd verricht door de eregast
president van de Rotary, Corrie en een kindje van de
groep van Sathi Sansar. Dat is de groep die het gebouw
m.i.v. 2014 gaat gebruiken.

het nieuwe 'Holland House'
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De nijntjes en andere spullen voor de kindjes

openingshandeling

Het lint werd doorgeknipt en de koperen plaat werd
onthuld. Daarna kregen alle kinderen een S"HB"N
rugtasje met leuke dingen erin. Tandpasta en borstel, een
lampje, een sleutelhanger, een knuffelbeer en last but not
least een nijntje.
We hadden 150 nijntjes mee naar Nepal. De dames van
het Gezinspaviljoen in Bovenkarspel en de juffies van de
Baanbreker in Enkhuizen hebben ze gemaakt. Allemaal
anders en met liefde gemaakt, dat kon je zien. Het was
een feest om ze weg te geven. Al die blije gezichten, daar
doen we het voor.

De ceremoniemeester zei dat wij niet alleen geld kwamen
brengen maar ook onze liefde voor de kinderen.
En toen kregen we een mooie ‘’token of love’’.

de kinderen van Sathi Sansar

het koperen bord onthuld

'token of love'
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Betalingen in 2013:
Met uw bijdagen hebben we weer een groot aantal noodzakelijke betalingen kunnen doen:
€
AGE Group, een deel van de huur:

2.000

Care Centrum Ghataghar: gebouw en vervoer

3.000

Dhankuta, een oprijlaan voor rolstoelen:

1.500

'Holland House', laatste termijn:

4.500

Districten Maha Mata Nederland 2012/2013:

7.416

Districten S"HB"N 2012.2013:

8.991

Hygiëneproject, betaald voor Rashmi: vertalen
Onderhoud 2012 en 2013:
Banners tbv het hygiëneproject:
Personenbusje: vervanging oude bus van 1994
Lifejackets: voor varen op het meer
nieuwe vloerbedekking voor de school:

709
1.500
191
10.000
250
1.000

Aanvulling 'Holland House', septictank en zeil:

400

Ontwerp website www.cpnepal.org :

225

Totaal betaald aan projecten in 2014
41.682
---------------------------------------------------------------------------------------------Studenten/vrijwilligers:
We hebben deze drie meiden in september welkom
Rond deze tijd zullen de drie studenten van het HAN
geheten in Nepal en ze waren al direct zeer enthousiast.
inmiddels wel klaar zijn met hun eindstage bij ons project
Heerlijk om ze te zien werken aan hun toekomst en deze
om af te studeren als ergotherapeut.
Nepalese ervaring zullen ze nooit vergeten, want echt
Tijdens hun stage kon er ook veel 'Westerse' kennis
worden overgedragen.
alles is anders....
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Sabita Maganti
Sabita Maganti is a child suffering from cerebral palsy and
she is blind since she was a year old.
She is eighteen years old now.
She has a sister and a mother in her family. They are living
on their maternal uncle’s home (mamaghar).
Her mother’s grandparents, maternal uncle/aunt and her
sister and mother are living together now days. Economic
status of their family is very low. They work on others land
as farmer to fulfill their hunger. They are living here
temporarily. Their permanent house is two and half days
walk from Taplejung.
Maganti is considered as lower level caste in Nepalese
society. So her mother has suffered a lot socially. One-day
Sabita’s father left home saying he is going to Jhapa but he
married another women. He betrayed the trust of her and her
mother and they suffered more emotionally and socially.
This is the reason they went to their maternal uncle’s home.
Sabita was nine months when some dust went into her eyes
while she was playing. Her mother was illiterate so instead
of taking her to doctor she took her to Jhakri (witch doctor).
After jhakri couldn’t do anything, she took her to her to
Taplejung Hospital. Her eyes could not be cured in
Taplejung Hospital so she was shifted to Biratnagar District

Hospital. Treatments of her eyes were done but after seven
months she had difficulty to see again.
This time BiratnagarHospital failed to save her eyes.
Her mother was economically very poor so she could not
treat her in a fancy hospital. Instead she consulted to Jhakri
for treatment.
She complains that Jhakri put something to her eyes and
Sabita became completely blind. Her mother decided to go
to Jhapa with that tragic event she has suffered. Without any
economic source they also suffered a lot in Jhapa then they
returned back to their home.
Whenever I go for counseling Sabita’s mother flows her
tears expressing her suffering and sorrow in her life.
Her other sister got married after completing her SLC. That
is why there is no one to take care of Sabita nowedays.
There is no one to earn if I don’t go to work complains her
mother.
We cannot forget the suffering of Sabita and her family has
faced. There are many mothers who are suffering from the
same problem. There cannot be any other good social
service if we cannot stop these tears flowing form eyes of
mothers like these.
This is a life story of a girl who has lost both of her eyes,
suffering from cerebral palsy, economically and socially
poor and betrayed by her father.
Pramila Dhital
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Toetsenborden:
Er is weer behoefte aan en stuk of 5 toetsenborden met
grote toetsten, speciaal voor spastische handen. Dat help
echt enorm.
De kosten zijn echter aanzienlijk hoger dan die van
normale toetsenborden. Deze borden kosten ca.
€ 80 per stuk. Wilt u er een sponsoren? Graag!

Tenslotte:
 De ANBI-regels (algemeen nut beogende instelling) zijn aangescherpt. Met ingang van 2014 kunt u op onze website,
achter het ANBI logo alle relevante informatie vinden.
 Ons gewaardeerde bestuurslid Sven de Waijer gaat ons bestuur verlaten wegens andere verplichtingen. Wij hebben
op gepaste wijze afscheid van hem genomen en hem zeer bedankt voor zijn waardevolle bijdragen gedurende een
reeks van jaren. Natuurlijk kunnen we altijd een beroep op hem doen in voorkomende gevallen. Jammer, maar helaas,
het is niet anders. Zij opvolger/ster zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
 De 'Voetprints voor Nepal' sponsortocht is op 21 september 2014 gepland. Uiteraard krijgt u in de volgende
nieuwsbrief nadere informatie hierover.
 Tijdens ons verblijf in Nepal is Joop de Wit, die samen met zijn vrouw Ineke ook in Nepal was zo enthousiast
geworden over onze projecten dat hij heeft aangeboden om 'medewerker fondsenwerving' te worden, uiteraard als
vrijwilliger. Wij zijn enorm blij met zijn aanbod.
met vriendelijke groet,
Stichting ‘Holland Building’ Nepal
Anette de Ruiter, CP deskundige
Co Reijnders, voorzitter
Corrie Reijnders-van der Stam, penningmeester
Ellen van Baaren, secretaris
Martijn Masselink, notulist
Michel Deen, webbeheerder
Sven de Waijer, lid

Bank: 82.54.92.963
IBAN: NL11ABNA0825492963
BIC: ABNANL2A

Adres: Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen.
Telefoon: 0228 314584,
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl
website: www.shbn.nl www.cpnepal.com
Danyabat (Dank je wel:) hele fijne feestrdagen toegewenst

Help Children with Cerebral Palsy.
Dezelfde boeken, dezelfde prijs.
YouBeDo.com geeft 10% aan het goede doel dat jij kiest,
en dat zou natuurlijk onze stichting kunnen zijn....




You can make a difference.
Be the change.
Do it now.
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Schilderen voor kinderen.
In de etalage van Vijzelstraat 56 te Enkhuizen toont Wil Cordes in een wisselende expositie zijn jongste olieverfschilderijen
(100 x 120 en 80 x 120).
Negentien werken wachten op een koper!
De netto opbrengst is voor kinderen in nood.
Om kinderen blijvend te kunnen helpen heeft Wil zijn verkoopprijzen drastisch verlaagd.
Voor slechts € 250 komt u in het bezit van een zeer fraai olieverfschilderij.
Van dit bedrag gaat € 200 naar kinderen in nood, en u kunt uw voorkeur uitspreken voor de kinderen van Stichting 'Holland
Building' Nepal, de rest belandt in de onkostenpot van de schilder .
Op verzoek toont Wil graag zijn gehele collectie................................Maak een afspraak, telefoon 0228-315313.

Een mooi groot schilderij voor in huis of in uw bedrijf.
Periodieke Schenking, iets voor u?
Voorwaarde hiervoor is een vastlegging van de schenkingsovereenkomst in een notariële akte.
Daarnaast is de fiscus voornemens om als alternatief een schenkingsovereenkomst direct tussen gevende en ontvangende
partij mogelijk te maken.
Het voorstel ligt momenteel bij de 1e Kamer die er op 17 december 2013 een uitspraak over zal doen.
De gever vult een schenkingsovereenkomst in met gegevens over de gift en de begunstigde instelling.
Vervolgens vult deze instelling aanvullende gegevens in en stuurt de aangevulde overeenkomst terug aan de gever en bewaart
een kopie in haar administratie.
Ook de gever bewaart de overeenkomst in zijn of haar administratie.
Als de Belastingdienst ernaar vraagt moeten beide exemplaren overhandigd kunnen worden.
De periodieke gift is gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst voor de gever geheel fiscaal aftrekbaar als deze
jaarlijks wordt verantwoord in de aangifte inkomensheffing.
Een gever kan uiteraard voor meerdere instellingen en goede doelen een schenkingsovereenkomst aangaan.

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Overeenkomst van Periodieke Schenking
De ondergetekenden:

Administratienummer:

De heer ...............................,

BSN nummer:

mevrouw .............................,

BSN nummer:

Adres:..................................,

hierna te noemen de schenker,

en Stichting 'Holland Building' Nepal,

RSIN/fiscaal nr *ANBI 816054769,

Adres: Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen

hierna te noemen "de begiftigde",

De schenker en de begiftigde hierna gemeenschappelijk te noemen "partijen".
Overwegende:
dat partijen met elkaar een overeenkomst van periodieke schenking aangaan;
Artikel 1: VOORWERP VAN OVEREENKOMST




De schenker en de begiftigde zijn op (dd/mm/jr)........................... een overeenkomst van periodieke schenking
aangegaan, op grond waarvan door de schenker aan de begiftigde een bedrag van € .................. pm / pkw / pj /
....wordt geschonken gedurende een periode van vijf jaar.
Ingangsdatum van de periodieke overeenkomst:.........................................
De begiftigde verklaart hierbij de bovengenoemde periodieke schenking te hebben geaccepteerd.

Artikel 2: ONTBINDENDE VOORWAARDE


De schenking wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de begiftigde op enig moment gedurende de looptijd



van de periodieke schenking niet meer door de inspecteur als een ANBI instelling is aangemerkt.
ALS DE ONTBINDENDE VOORWAARDE IS VERVULD, IS DE BEGIFTIGDE VERPLICHTDE REEDS DOOR DE
SCHENKER BETAALDE TERMIJNEN TERUG TE BETALEN AAN DE SCHENKER.

Artikel 3: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE



Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de
schenker en de begiftigde in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de
woonplaats van de schenker / begiftigde ressorteert.

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te ..............................

op ..................

De schenker: ..............................

De begiftigde: ..............................

*ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling.
(Deze overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring door de 1e Kamer op 17 december 2013)
Formulier opsturen naar: S"HB"N Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen, of scannen en mailen.

