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Procura BV, die onze stichting een warm hart toedraagt en die ons al vele jaren steunt, heeft een bedrag van
€ 1.000 gedoneerd voor de aanschaf van laptops. De laptops zijn bestemd voor de ‘’all in one’’
districtsmedewerkers, die veelal in afgelegen gebieden hulp en ondersteuning bieden aan CP kinderen en hun
ouders. Zij zullen de laptop gebruiken om verslagen vast te leggen en periodieke rapportages en foto’s door te
sturen. Erg nuttig.
Er is momenteel echter overleg gaande met een ex-directeur van een computerfabriek in Thailand en daar zou
ook nog wel eens iets moois uit voort kunnen komen. We houden het bedrag van Procura nog even in de knip.
Medefinanciering. Impulsis heeft (wederom) medefinanciering toegezegd voor de watervoorziening. Vóór de
moesson, die in juni in volle hevigheid begint zullen de tanks klaar moeten zijn. Voorwaarde hiervoor is de
koppeling aan een hygiëne programma. Handen wassen na toiletbezoek en voor het eten kunnen ziektes en
besmettingen voorkomen. Dat betekent voor deze groep mensen echter een gedragsverandering. We hebben
zeepdispensers meegenomen naar Nepal en ter plaatse is de wasmachine aangeschaft en geïnstalleerd. Tevens
zal er iemand worden aangesteld om het waterbeheer en het hygiënebeleid te toetsen. Daarnaast zullen twee
grote bovengrondse tanks worden geplaatst van elk 5.000 l. De totale watervoorraad zal dan 60.000 l. zijn.
Dezelfde aannemer die de watertanks bouwt, zal de lekkage van het dak van de Holland Building repareren. De
toplaag was niet bestand tegen de grote temperatuursverschillen en zal dus vervangen moeten worden.

2 watertanks van elk 25.000 liter in constructie

zeepdispenser in de keuken van de SGCP

Sportveld. Na meer dan een jaar wachten zijn de rubber matten voor het sportveld eindelijk uit China
aangekomen. Irene en haar studiegenoot hebben dit sportproject gefinancierd. Het kostte natuurlijk wel weer
iets extra. Zo is het altijd wat, maar ook dit zal wel weer goedkomen.

ze zijn in twee kleuren, rood en zwart
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Voetprints voor Nepal. Wat een kou en harde wind was het op zondag 15 april, de 3e editie alweer.
Wandelaars en fietsers hadden het zwaar te verduren in het mooie duingebied rondom Noordwijk. De fietsers
reden langs prachtige bollenvelden, maar als het niet om de sponsortocht zou gaan dan was waarschijnlijk
iedereen thuisgebleven met dit weer. Na afloop was iedereen toch wel weer trots op zichzelf en voldaan.
De organisatie, in handen van Maha Mata, Veldwerk en S”HB”N was echter zeer tevreden, want de geldpot
stroomde over.
Een totaalbedrag van meer dan € 13.000, waarvan wij een bedrag van € 5.700 konden reserveren voor het Care
Centrum in Ghataghar. Top!

een gezellige drukte bij de inschrijving.

Fancy Fair. Op vrijdag 11 mei werd de Fancy Fair georganiseerd door basisschool de Tweemaster in Enkhuizen.
Wat een geweldige dag. De weken daaraan voorafgaand mochten wij aan alle leerlingen per lokaal iets vertellen
over ons project en dat het niet vanzelfsprekend is dat je gezond bent en dat je naar school mag en kan.
De hele school was omgetoverd in een groot pretpark voor de kinderen. Buiten stond het ‘’rad van fortuin’’.

Fancy Fair op basisschool de Tweemaster te Enkhuizen

Vele ondernemers hadden gratis prijsjes beschikbaar gesteld en het rad draaide non stop. De kinderen hadden
een mega tekening van 100 meter gemaakt en de ouders konden daarvan een deel adopteren. Zij kregen dan een
foto met een detail van de tekening.
Wij mochten een bedrag van € 900 op de rekening bijschrijven, en we hebben nog voor € 270 verkocht aan
Nepalese spulletjes. Het was dus een topdag!
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December nieuwsbrief 2011. De oproep om het Care Centrum in Ghataghar te sponsoren is heel goed door u
ontvangen. Er werd ruim € 6.000 gestort voor dit project. Vele kleintjes maakten ook nu weer een hele grote.
We zijn heel erg blij dat we Ghataghar voor een aantal jaren kunnen laten draaien. Geen zenuwen over de
continuïteit dus. Bedankt allemaal.
Trouw top 50. Wij doen dit jaar weer meer voor een notering in de Trouw top 50. We laten in de nieuwsbrief
van december weten of het weer gelukt is om transparant, informatief en controlerend gewerkt te hebben.
Nepalreis mei/juni 2012. Zo, we zijn weer thuis! terug van 3,5 week Nepal waarin we ons in het begin
afvroegen; ‘Wat doen we hier eigenlijk’? Op 16 mei zijn we in Nepal aangekomen en we wisten dat er tot en met
de 19e stakingen zouden zijn in verband met het feit dat de constitutie, waaraan al meer dan 4 jaar is besteed,
op de 27ste mei om 12 uur ‘s-nachts klaar zou moeten zijn en iedere groepering wilde er alsnog alles uit zien te
halen. Vandaar roadblokkades en verbod van vervoer en handel. Alles was dicht en wij konden niet naar ons
project, want de leerkrachten en de kinderen konden daar niet komen. Maar ook na de 19e waren er steeds veel
acties. Het was een memorabele en spannende tijd, want de situatie zou kunnen escaleren.
Alle scenario’s werden besproken. Het dubbeltje, of de rupie kon alle kanten op vallen. Daarnaast was het zeer,
zeer warm, met alle gevolgen van dien. Wij kregen al snel last van onze darmen, hetgeen eerst werd afgedaan als
‘reizigersdiarree’. Later zijn we naar de CIWEC kliniek gegaan met een ‘sample’ en toen bleek dat we allebei
voedselvergiftiging hadden opgelopen. Dus aan de pillen. Geen elektriciteit gedurende 7 à 8 uur per etmaal, dus
ook de koelkast werkt dan niet. Slecht voor de kwaliteit van het voedsel. Maar ook onze ‘van’ werkte dan niet de
hele nacht en het was bijna net zo warm als overdag. Er was een generator maar geen brandstof. De overheid
had vergeten om de rekening te betalen aan India. Vandaar een leveringstop. Honderden voertuigen stonden in
de rij om een klein beetje diesel te mogen kopen. De 27ste was een spannende dag en iedereen dacht dat er
toch wel iets van een overeenkomst zou zijn, maar helaas. Weer niets. Opnieuw onlusten en demonstraties.
Voor ‘gewone’ vakantiegangers niet ideaal. Maar wij waren er met een missie. De voortgang van ons project en
het welzijn van onze kinderen, waarvan we velen al kennen vanaf 1996. Als de ‘’gewone’’ mensen al zoveel moeite
hebben met de situatie in Nepal, wie zijn wij dan om deze kinderen nu in de steek te laten ?
We zijn vòòr de 27ste twee keer naar ons project geweest en we werden warm onthaald. Uiteindelijk zijn we
familie. Fufu en fufa, oom en tante. De kinderen begroetten ons met ‘’Namaste Fufu’’! En dat doet ons goed. We
hadden drie stuks toetsenborden mee met hele grote toetsen. Heel handig voor spastische vingers.

toetsenbord met extra grote letters

toegankelijkheid op Durbar Square…… eind-stage-project
van 4 Nederlandse ergotherapiestudenten.

Umesh was er zó blij mee, dat hij van plezier 6 rondjes om z’n as draaide met zijn rolstoel en zei; ‘’Thank you
fufu’’. Ook dáárom gaan we door.
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Maandag de 29ste zij we samen met Bimal, onze manager, naar Pokhara gevlogen. Na aankomst direct door een
paar Rotarians opgepikt om een nieuw stuk land te bekijken, net buiten de stad.
De Rotary club Nepal heeft aan de SGCP een groot stuk grond beschikbaar gesteld in Pokhara, 200 km ten
westen van Kathmandu. Ook daar willen we actief kinderen met CP gaan ondersteunen met alle vormen van
hulpverlening. Wij mogen daar als 1e een Care Centrum op bouwen. Het wordt een duurzaam gebouw van bamboe
dat ca. € 18.000 gaat kosten.

ontwerp bamboe gebouwtje

Nederland –Denemarken in Nepal

Veel goedkoper dan huren. Binnen 5 jaar hebben we de kosten er uit en het gebouw gaat minstens 30 jaren mee.
Natuurlijk hebben we hier sponsorgeld voor nodig. Doet u weer mee?
Er is ook al een bezetting voor dit gebouwtje. Shathi (vriend) Sansar (wereld) gevestigd in Pokhara en bij ons
project, de SGCP opgeleid, betaalt momenteel ca. € 500 per maand aan huur voor hun gebouw. Wanneer zij van
dit bamboegebouw gebruik gaan maken, zijn ze vrij van deze kosten en kunnen ze andere belangrijker dingen
doen met het bespaarde geld.

Een fijne vakantie toegewenst.
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For a better quality of life, children with Cerebral Palsy
and their parents need our help and support.

