
Namasté 

 
Financieel jaaroverzicht stichting Project Pema. 

2008 is een jaar geweest waarin, behalve het feit dat de kinderen naar school gaan, organisatorisch toch wel weer 

iets is gebeurd.  Wiep haar zuster heeft een reis naar Nepal gemaakt en ook de kinderen en het dorp waar ze 

vandaan komen bezocht. Tevens hebben we besloten samen te werken met 3 mensen uit Utrecht en Deventer, 

Nepal liefhebbers die in het zelfde gebied aan het werk zijn met een daken project. U kunt hen vinden op de 

webside www.help-rasuwa-nepal.nl . De belangrijkste reden dat we gaan samenwerken is het feit dat we niet in 

elkaars vaarwater komen. Ook hoeven we dan niet beiden hetzelfde uit te vinden en kunnen we ons gezamenlijk 

sterk maken om in de dorpen hulp te bieden. 

 

Het financieel jaarverslag van onze stichting. Net als voorgaande jaren weer een stijgende lijn in onze 

inkomsten. Kwam er vorig jaar ruim €13.000.- aan inkomsten binnen, dit jaar is dat bedrag bijna verdubbeld, al 

moeten we daar wel bij opmerken dat we aanzienlijke bedragen binnen hebben gekregen die maar eenmalig zijn 

en we hiervoor gedeeltelijk ook de verplichting hebben dit aan de studie van 2 kinderen te besteden. We kunnen 

wel alvast melden dat we tijdens onze laatste reis van afgelopen febr./maart weer 3 kinderen aan ons groepje 

hebben toegevoegd en we nu dus 10 kinderen op school hebben. Ook hebben we tijdens onze laatste reis 

meerdere projecten bezocht van andere Nederlanders en zien daar ook wel mogelijkheden maar daarover is nog 

geen besluit genomen . Wat we wel kunnen melden is dat we alle met bamboe bedekte daken in de dorpen 

LingLing, Pelko en Bridim van golfplaten gaan voorzien zodat de mensen niet elk jaar bamboe bomen kappen en 

tevens het geld wat hiermee gemoeid is (gemiddeld €25.-/ woning) op een andere manier kunnen besteden, wat 

een aardige inkomens verbetering betekend. Het betreft hier nog ongeveer 30 huizen. Tevens hebben we met 

onze man in Nepal, die tot nu toe alles alleen regelde, afgesproken een groepje te vormen met mensen uit de drie 

genoemde dorpen en samen een soort dorpsontwikkelingscomité  te vormen en met gezamenlijke voorstellen te 

komen betreffende ontwikkeling van de dorpen. Dit kunnen zijn voorstellen op het gebied van inkomens 

verbetering, rookvrij koken, voorlichting, vrouwenontwikkeling, etc. Al met al redenen voldoende om vol goede 

moed door te gaan met ons kleine project. Maar we juichen niet te vroeg want de processen gaan erg langzaam in 

Nepal.  

 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2007         € 2441.58 

 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   3797.00 

Donaties        €     863.24 

Jamverkoop        €   1102.65 

Terugboeking spaarrekening      €   1000.00 

Kaartverkoop        €   1433.00 

Gezamenlijke kerken                    €   7973.87 

Acties van een collega op Huis ter Heide    €   7861.75 

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

        €  24031.51           €   24031.51 

           -----------

           € 26473.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     70.14 

Kosten kostschool voor de 7 kinderen    € 3900.00 

Kosten website       €     56.53 

Aankoop boekjes ICFON                                           €    129.95 

Kamer van Koophandel                                              €      27.00 

Huur stand (markt Heerenveen)                                 €      17.85 

Naar spaarrekening geboekt                                    € 20000.00 

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

         € 24201.47             € 24201.47 _ 

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

Banksaldo 31-12-2007                  €   2271.62 

 

 

 
Groepsfoto van ons reisgezelschap met de kinderen die we sponsoren, hier komen dus nog 3 

bij en zitten we op 10 (Pema haar zuster, ook op de foto, niet meegeteld) 

 

 

 

 

 

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   
 

 


