
Namasté 

 

Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2009. 

 

Alweer het vijfde jaar dat we bezig zijn een klein beetje bij te dragen de omstandigheden van enkele 

bewoners van Nepal te verbeteren. Een jaar ook waarin we onze vierde reis naar dit prachtige land 

hebben gemaakt en waarin we verschillende contacten hebben gelegd met andere organisaties die 

bezig zijn in Nepal. Deze contacten hebben er toe geleid dat we ook daar hulp hebben geboden waar 

wij dachten dat het geld heel goed op zijn plek kwam en er weer vele mensen geholpen zijn een beetje 

opgewekter naar de toekomst te kijken.  

 

Inkomsten. 

Zoals al werd verwacht waren de inkomsten dit jaar ruim 20 % lager dan het jaar 2008. Ook dit jaar 

kwamen onze inkomsten weer van toegezegde vaste bijdragen, donaties, acties, bijdragen van 

verschillende kerken, kaartverkoop en de verkoop van jam. Onze vriendin en collega van Huis ter 

Heide was weer erg actief. De verkoop van oliebollen, opbrengst oud en nieuw feest, vrouwendag, 

stekje markt, Nijmeegse vierdaagse en een benefiet concert van de band “Just no knock” was goed 

voor bijna 5000 Euro, voor ons een fantastisch bedrag.  Een actie van een oud collega was goed voor 

de bouw van een nieuwe keuken. Al was, door familie omstandigheden, de opbrengst ietsje minder, 

velen hebben weer genoten van de eigen gemaakte jam van onze buurvrouw. Ook de kerken hebben 

weer een steentje bijgedragen. Al is de opbrengst pas in het verslag van 2010 te vinden toch willen we 

even de acties van de Dominicuskerk in Utrecht noemen. Rommelmarkt, collectes, etc waren in 

oktober goed voor een voorlopige en symbolische cheque van 3800 Euro. Als je dan op het eind van 

het jaar een telefoontje krijgt van een vriend en hij vertelt dat hij een oud ijzer handel is begonnen voor 

Pema geeft dit hoop voor de toekomst. Een bedrag van €1555,43 is niet mee genomen in dit jaar 

verslag om reden dat dit op bankrekeningen staat van onze vrienden uit Utrecht en dit derhalve nog 

niet tot de stichting behoort. Als de rekeningen ook op naam van de stichting komen te staan zal dit in 

een volgend verslag mee genomen worden. Dit geld wordt overigens wel benut door de stichting. 

 

Uitgaven. 

Een donatie aan Orchid Garden Nepal, een kinderdagverblijf in Kathmandu, heeft het mede mogelijk 

gemaakt naast het kinderdagverblijf een eenvoudig schooltje te bouwen zodat de kinderen na het 

dagverblijf door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs, terwijl de ouders (of alleenstaande 

ouder = moeder) door kunnen gaan met hun poging weer een dagloon te verdienen. De bijdrage aan 

Child welfare org. Nepal heeft ook bij gedragen aan de bouw van een school en een waterput. Mensen, 

tijdens de onrust die er jaren geheerst heeft in Nepal door de maoïsten uit hun huis zijn verjaagd met 

alleen de kleren die ze aan hadden, die het na veel strijd met de overheid voor elkaar hebben gekregen 

een nieuw bestaan op te bouwen op een stuk omgekapt bos. Ondanks dat het hen aan alles ontbreekt 

en ze in hutjes van stro wonen zonder de eenvoudigste sanitaire voorzieningen hebben ze toch gekozen 

voor de bouw van een school. De bouw van waterputten moet voorkomen dat men vele uren per dag 

moet besteden aan het halen van water. Ook in de dorpen waar we dan zelf hulp bieden hebben we niet 

stil gezeten. Met 3 nieuwe kinderen gaan er vanaf april j.l. 10 kinderen naar de kostschool in Dunche. 

Ook helpen we nog een kind die verlaten door zijn ouders zijn toevlucht heeft gezocht bij zijn zus van 

17 jaar in Kathmandu. Het maakt het voor haar wat makkelijker in zijn onderhoud te voorzien zodat 

hij niet op straat terecht komt. Het geld voor het vernieuwen van 32 daken in de dorpjes Lingling en 

Bridim is overgemaakt zodat men ook hiermee kan beginnen. Ook is er een nieuwe keuken gebouwd 

bij de school van Pelko, een hutje van bladeren werd vervangen door een stenen gebouwtje met 

eenvoudige voorzieningen.  

 

 

Het is dit jaar voor het eerst dat we meer uitgaven hebben dan inkomsten maar gezien onze reserve en 

de wellicht eenmalige uitgaven die we gedaan hebben maken wij ons daarover geen zorgen. Wij 

willen een ieder die in welke vorm dan ook aan bovenstaande heeft bijgedragen hiervoor heel hartelijk 

danken en we hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen. 

 



 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2009                € 2271.62 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   5660.10 

Donaties        €     800.00 

Jamverkoop        €     855.50 

Terugboeking spaarrekening      €   8000.00 

Kaartverkoop        €   1927.45 

Gezamenlijke kerken                    €   2442.33 

Acties                                                     €   6632.55 

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

        €  26317.93          €  26317.93  

           ----------+

                  €  28589.55 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     75.68 

Kosten website       €     56.53 

Kamer van Koophandel                                              €      26.14 

Aankoop boeken (verkoop op markten)                     €    120.00 

Kosten kostschool                                   €  5300.00 

Aankoop camera Dawa                                               €    170.00 

Naar spaarrekening geboekt                                       €   3500.00 

Orchid Garden Nepal, bouw schooltje                       €   3000.00 

CWON, bouw school en waterput                              €   5000.00 

Nieuwe keuken school Pelko                                      €     800.00 

Daken project Lingling en Bridim                              €   5000.00 

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

         € 23048.35             € 23048.35 _ 

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

Banksaldo 31-12-2009                  €   5541.20 

 

 

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

 

Inkomsten:  €26317.93  min terugboekingspaarrekening €8000.00                    = €18317.93 

Uitgaven:    €23048.35  min naar spaarrekening geboekt €3500.00                    = €19548.35  _ 

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

Dit geeft een tekort van:                                    -  €  1230.42 

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

 

Saldo spaarrekening per 01-01-2009                                                                     € 36226.69        

Rente over 2008                                                                                                +   €     908.38 

Van betaalrekening                                                                                            +  €   3500.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €   8000.00 

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

Saldo spaarrekening per 31-12-2009                                                                     € 32635.07 

                                        


