
Namasté 
 

 
 

Hallo allen die project Pema een warm hart toedragen. 

 

Hierbij het jaar-/ financieel verslag van 2007. Zoals u aan de cijfers kunt zien weer een heel 

goed jaar. Hadden we al een behoorlijke reserve opgebouwd en hebben we er voor gekozen 

nog drie kinderen naar school te laten gaan , het bedrag is alleen maar groter geworden.  

We gaan ons dan ook serieus beraden over het feit dat we misschien wel meer kunnen 

betekenen voor het gebied waar de kinderen vandaan komen dan alleen maar kinderen naar 

school sturen. Wel houden we er rekening mee dat niet alles wat er binnenkomt structureel is 

want we  willen natuurlijk toch dat de kinderen hun diploma’s halen wat betekend dat ze 10 

klassen moeten doorlopen. 

 

Wat is er gebeurd in 2007: 

Zoals eens eerder vermeld dat er bij een project als het onze niet echt veel te melden valt 

gebeurt er toch wel het één en ander wat het vermelden waard is. 

Allereerst natuurlijk het feit dat we in maart de overgang gemaakt hebben naar een stichting 

en  we dus ingeschreven staan bij de kamer van koophandel. Met wat korting bij de notaris 

kon dit redelijk goedkoop. Zeer zeker het noemen waard zijn de acties van een collega van 

ons die in 2007 bijna elke maand een actie heeft gehouden in haar woonomgeving. Van 

bloemetjes markt, wandeltocht, vrouwendag, rommelmarkt tot oliebollen bakken met oud en 

nieuw. De opbrengst hiervan ziet u in het verslag van 2008. Natuurlijk noemen we ook 

buurvrouw Joke met eerst een snertactie in maart en later in het seizoen de jamfabriek waar 

zelfs nog peren aan te pas kwamen van een 100 jaar oude (Durkje)perenboom uit de 

pastorietuin. 

Met het geld wat we speciaal hiervoor kregen hebben we 12 geiten gekocht en deze aan 6 

arme gezinnen geschonken. Ook hebben we op een paar markten gestaan waar Wiep haar 

kaarten gretig aftrek vonden,net als bij de diavoorstellingen die we hebben gegeven .  



Dat je het bij je werkgever voor elkaar krijgt het geld van de niet gehouden receptie wegens 

25 jarig dienstverband op onze rekening te storten vinden we natuurlijk prachtig evenals de 

envelopjes met inhoud voor een 65 jarige, allemaal geweldige opstekers 

Verder noemen we aan de opbrengstkant nog de gezamenlijke kerken van St. Nicolaasga en 

omstreken, de kerk van Terkaple ca en PCO Tjûkemar. Allen hartelijk dank net als aan allen 

die een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage hebben geleverd. 

 

De uitgaven bestaan voornamelijk uit schoolgeld, ook hebben we nog enkele mensen 

geholpen met het vernieuwen van het dak en het schenken van enkele warme dekens en de 

genoemde geiten.  

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2007         € 9690.36 

 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   3924.50 

Donaties        €   2040.00 

Jamverkoop        €     950.00 

Snertactie        €     259.75 

Kaartverkoop        €   1065.25 

Gezamenlijke kerken St. Nic e.o.     €   3872.13 

Scholen PCO Tjûkemar                                              €     300.00 

Kerk Terkaple ca. (tentdienst en kerstpresentjes)      €      565.90 

Plattelands vrouwen Joure                                          €      190.00 

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

        €  13167.53           €   13167.53 

           -----------

           € 22857.89 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     38.53 

Kosten kostschool voor de 5 kinderen    € 2397.44 

Kosten daken vernieuwen                                           €   310.00 

Kosten website       €     55.34 

Kosten oprichtingsakte                                               €    163.63 

Aankoop geiten                                                           €    400.00 

Kamer van Koophandel                                              €      21.62 

Huur stand (markt Heerenveen)                                 €      29.75 

Naar spaarrekening geboekt                                    € 17000.00 

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

         € 20416.31             € 20416.31 _ 

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

Banksaldo 31-12-2007                  €   2441.58 

 

Wij willen u voor de geleverde bijdrage hartelijk danken en mocht bovenstaande vragen 

oproepen dan weet u ons hopelijk te vinden.  (www.projectpema.nl)  

Met vriendelijke groet, 

Wiep, Ellen en Piet de Vries 

Terkaple/Zwolle   

 

  


