
Project Pema. 

 

Financieel jaarverslag 2006. 

 

 

Wederom een heel goed jaar voor de kinderen die we sponsoren in Nepal. 

We willen een ieder die op wat van manier dan ook hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk 

danken mede namens de kinderen en hun familie in Nepal.   

Was er verleden jaar al een behoorlijke reserve opgebouwd, dit jaar is de reserve zodanig 

gestegen (wat we hebben aan zien komen) dat we besloten hebben een zesde kind de kans te 

geven op goed onderwijs. Met een reserve voor 4 jaar leek ons dat een verantwoorde keuze. 

Ook gaan we nadenken over de toekomst omdat we van mening zijn dat het geld niet veel te 

lang stil moet staan op onze rekening terwijl er nog zoveel hulp nodig is en we daarom 

misschien wel incidenteel mensen gaan helpen die het moeilijk hebben. Hierbij denken we 

aan kleinschalige schenkingen (bijvoorbeeld een geit, een buffel, een naaimachine e.d..) zodat 

mensen een eigen inkomsten bron op kunnen bouwen, of  reparaties aan het huis zodat men in 

ieder geval droog kan blijven, dit met in acht neming van de nodige reserve zodat het niet ten 

koste van de schoolkinderen gaat. 

  

Begin je op een moment om één meisje aan een goede opleiding te helpen, praat je ruim twee 

jaar later al over bovenstaande zaken en heb je zes kinderen op school. Wij vinden het 

fantastisch dat dit door een ieders steun mogelijk is. Hopelijk kunnen we op jullie steun 

blijven rekenen zodat we dit nog vele jaren kunnen doen. 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2006         € 3493.77 

 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   2977.00 

Donaties        €   1169.21 

Jamverkoop        €     850.00 

Kaartverkoop        €   1035.00 

Kerken         €   1381.50 

Scholen (It twaspan-Terkaple/ Paedwizer- St.Nic..)   €     603.22 

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

         €   8015.93   € 8015.93 

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

           € 11509.70 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     14.00 

Kosten kostschool voor de 5 kinderen    € 1750.00 

Kosten webside       €     55.34 

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

         € 1819.34   € 1819.34 _ 

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

Banksaldo 31-12-2006        € 9690.36 

 

 


