
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema. 

Hierbij het financieel jaarverslag over het jaar 2014. 

Allereerst natuurlijk weer hartelijk dank voor de bijdrage, ook weer in 2014. 
Dit jaar weer een bezoek gebracht aan Nepal en de verschillende projecten weer bezocht. 
Met de kinderen op school gaat het nog steeds goed en het eerste School Leaving Certificate (SLC) is 
door Norzu gehaald, best knap na veel longproblemen en dus niet naar school kunnen. 
 
Ook Bina (OGN) gaat nog steeds erg goed en is nog even gedreven als altijd, fijn te zien wat ze al be-
reikt heeft. Wij zijn heel blij dat we haar ontmoet hebben en haar een beetje kunnen helpen.  
 
Het project in Padamphur (CEWON) loopt voor ons op het eind. Wat een verschil met 2009 toen we 
er voor het eerst kwamen. Met inmiddels twee irrigatie systemen kunnen de mensen een grote stap 
vooruit maken. Een nieuw project dient zich al weer aan. Keshap heeft ons mee genomen naar 
Ginglau, een gemeenschap van ruim 80 families in de heuvels van Chitwan die onder erg primitieve 
omstandigheden leven. Het doel hier is om voor een waterleiding te zorgen zodat ze ook hier de vel-
den kunnen irrigeren en niet meer afhankelijk zijn van regen water. Tevens moet men onderricht 
krijgen in het verbouwen van nieuwe gewassen.  Voor ons een behoorlijke uitdaging om dit te reali-
seren, de kosten bedragen ongeveer €25000,- waarvan bijna de helft reeds is gedekt door toezeggin-
gen.    
Ook hebben we de sloppenwijk bij Thapathali weer bezocht en het kinderdagverblijf blij gemaakt met 
educatief speelgoed voor de kleintjes. Het went nooit om daar rond te lopen en te zien hoe de men-
sen daar moeten leven. 
Laxman, een jonge leraar die graag voor onderwijs in zijn dorp wil zorgen, hebben we geholpen met 
de bouw voor een kippenboerderij om hem van een inkomen te voorzien zodat hij zijn droom kan 
verwezenlijken terwijl zijn vrouw en dorpsgenoten  de kippen verzorgen. 
 
De inkomsten zijn dit jaar te vergelijken met die van 2013. De inkomsten uit de acties zijn vooral het 
verzamelen van oud ijzer, een bonte avond in St. Nicolaasga, jaarmarkt in St Nicolaasga.  
De envelopjes met inhoud die we kregen voor ons 40 jarig huwelijk hebben we geschonken aan de 
mensen van Ginglau. Alvast een begin van de uitdaging. 
 
 De uitgaven zijn iets lager dan vorig jaar, dit wordt veroorzaakt door het niet meer steunen van de 
stichting Suvadra. De school is weer iets duurder geworden omdat we vorig jaar meer roepies kregen 
voor een Euro dan dit jaar. Het tekort dit jaar komt uit op ruim 5600 Euro. We hebben de schoolkin-
deren de garantie gegeven hen te helpen tot ze hun CLS hebben gehaald. Hiervoor  hebben we in het 
verleden een behoorlijke buffer opgebouwd. Nu de kinderen steeds dichter bij hun SLC komen is de 
noodzaak van die buffer dus ook iets kleiner en kunnen we het tekort wel opvangen. 
 
Komend najaar gaan we weer richting Nepal en hopelijk kunnen we dan zien dat er ook dit jaar voor-
uitgang is geboekt. Wat zou het mooi zijn als de mensen van Ginglau reeds hard bezig zijn met de 
aanleg van de bovengenoemde waterleiding en dat we hiervan in een volgend jaarverslag jullie ver-
slag  kunnen doen. 
   
We willen jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken en hopen dat we in de toekomst ook op jullie 
steun kunnen blijven rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens stichting project Pema, 
Piet de Vries. 
 



 

                                              Namasté allen. 
 
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2014. 
 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2014                            €    5074.93 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   3067,00 

Donaties        €   3600,00 

Terugboeking spaarrekening      €   9100,00 

Kaart- en Jamverkoop      €     625,00 

Acties                                                     €   2720,50 

Opbrengst 40 jarig huwelijk                                       €    1385,00 

Hulp aan Dawa voor de zorg van zijn zusjes    €     240.00 

             ---------------+ 

        €  20737,50             €  20737,50 

           ----------+

                  €  25812,43 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     149,95 

Kosten kostschool                                  €    5910,00 

Naar spaarrekening geboekt                                       €    8000,00 

Kosten website                                                           €        69,50 

Hulp aan Dawa voor de zorg van zijn zusjes        €     240,00 

Stichting CWON       €   3000,00 

Stichting CWON geld 40 jarig huwelijk    €    1400,00 

Stichting OGN       €   4000.00 

Bouw kippenboerderij Laxman     €   2500,00 

       --------------- + 

         € 25269,45             € 25269,45 _ 

           -------------  

Banksaldo 31-12-2014                  €     542,98 

 

N.b. als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we: 

 

Inkomsten:  €20737,50  min terugboekingspaarrekening €  9100.00                    = €11637,50 

Uitgaven:    €25269,45  min naar spaarrekening geboekt €  8000.00                    = €17269,45_   

                                                                                                                              ---------------- 

Dit geeft een negatief saldo  van:                                                                         €   5631,95_ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldo spaarrekening per 01-01-2014                                                                     €  23857,60 

      

Rente over 2014                                                                                                +   €     315,53 

Van betaalrekening                                                                                            +  €   8000.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €   9100.00  

                                                                                                                         -------------------+ 

Saldo spaarrekening per 31-12-2014                                                                     €  23073,13 

 


