
S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal Cerebral Palsy

Enkhuizen, 8 mei 2015

Noodoproep voor Noodhulp....vervolg.

Vandaag is de laatste dag van de actie 'Nederland helpt Nepal', maar wij gaan door.....

Zie onderstaand een aantal reacties van mensen aan wie wij uw geld hebben overgemaakt.
 We gave a tent and 50 kg rice to the girl of our granddaughter's parents. Pradip.
 Fufu, it is collected few hours ago. Bimal.
 Got the money sir, thank u sooo much sir. All my family is happy from your help, thank

u sir. Thank u from my whole family. Anup
 Thank u very much for your help and support we are never going to forget that.

Mother Rajan has remembered you a lot. Lots of love from the children and mother
Rajan and also big hug. We love you. We got the money you sent us thank you very
much and we love you. Sanjeev

Hartverwarmend, zo blij als deze mensen zijn met onze/uw hulp. En zo is er nog veel meer
onderweg.

Nog een mooi verhaal. Wij kennen Pasang al vanaf 1998. Hij was 11 jaar en gaf zijn visite
kaartjes toen al aan ons af. Wij hebben hem al die jaren gesponsord en gevolgd, en later zijn
broertje. Pasang zei toen al tegen ons; 'I want to be a docter'. Nu is hij een jaar geleden
dokter geworden!
Hij zit hier op de foto in het midden met de witte handschoenen aan waar hij bezig is in een
afgelegen gebied om medische noodhulp te verlenen in een veldhospitaal.

Pas nu worden de gevolgen van de aardbeving echt zichtbaar in de rest van Nepal.
Er zijn zoveel zeer moeilijk bereikbare plaatsen in Nepal, zonder goede wegverbindingen, of
omdat de weg gewoon verdwenen is.

Wij hebben Pasang vandaag namens u allen € 500 overgemaakt voor zijn mooie werk en we
zijn zo trots op hem.
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Ondertussen gaat het 'Help at the doorstep' programma ook gewoon nog door hoor.
Alle 2000 gehandicapte kinderen van ons project zullen worden bezocht en krijgen de
noodzakelijke 1e hulpverlening van maximaal 5000 Nrp (ca. € 50 en dat is een half
maandloon).

Graag willen we jullie bedanken voor de genereuze bijdragen die wij de afgelopen dagen
hebben mogen ontvangen. Meer dan € 26.000 inmiddels, maar ook bemoedigende woorden
waren een inspiratiebron voor ons. Wij worden er heel gelukkig van...., waarom? Omdat we
daarmee zoveel mensen in Nepal kunnen helpen.

Nu is het zaak om het geld daar te krijgen waar het nodig is, en dat is tot nu toe goed gelukt.
Mondjesmaat geld gestort via Western Union, dat is heel direct aan de betrokkenen.
Er gaat ook geld mee met een vriendin uit Wales die volgende week naar Nepal vertrekt.
Zij kan namens u allen ook financiële hulp bieden, daar waar het 't hardst nodig is.
Wij geven nogmaals het bankrekening nummer, want misschien wilt u dit korte verslag even
doorsturen naar uw vrienden en bekenden, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de hoge
nood die nog geruime tijd zal heersen in heel Nepal.

NL11 ABNA 082 54 92 963 t.n.v. Stichting 'Holland Building' Nepal. ovv noodhulp.
Dank, dank, dank.


