
Namasté allen. 

 

Weer een jaar voorbij en ook nu willen u bedanken voor uw bijdrage aan onze stichting. 

Graag laten we u zien hoe het binnengekomen geld is uitgegeven. De inkomsten lagen iets 

hoger dan in 2009 wat voor een groot deel is te danken aan een actie van de Dominicuskerk in 

Utrecht en een actie van één onzer vrienden die hopelijk nog heel lang door mag gaan, 

namelijk het verzamelen van oud ijzer. Respectievelijk € 4760,- en € 2660.- werden op deze 

manier bij elkaar gebracht.  

 

De poging van step vereniging Zuid Zwolle om non-stop van Parijs naar Zwolle te steppen 

bracht €1650,- op. Gelukkig kunnen we ook rekenen op een vaste kern die maandelijks c.q. 

jaarlijks een bijdrage leveren. Gelukkig ook groeit het aantal mensen die een bijdrage leveren. 

Met hier en daar een fotopresentatie, de gebruikelijke verkoop van jam en kaarten en wat 

kleinere acties kwamen we op het mooie bedrag van € 21078,- uit.  
 

De uitgaven zaten op dezelfde hoogte als in 2009 zodat er in tegenstelling tot vorig jaar een batig saldo 

is van ruim €1400,-. 

 

2010 was ook een jaar waarin we weer een bezoek brachten aan Nepal en hebben kunnen zien hoe het 

geld wat in 2009 is uitgegeven besteed is. Het resultaat mag er zijn, waar de kinderen in het dorpje 

Jutpani-4 in Chitwan vorig jaar nog naar een schooltje van wat palen en stro gingen en de mensen uren 

moesten lopen om bij water te komen heeft men nu de beschikking over een keurig schooltje en 

inmiddels 6 waterputten. Ook in 2010 hebben we hier weer een bijdrage gegeven en is men bezig met 

het aanleggen van elektriciteit zodat met behulp van pompen een irrigatiesysteem aangelegd kan 

worden.   

 

Ook het schooltje van Orchid garden Nepal in Kathmandu is volop in bedrijf en geeft kinderen die 

zonder hulp kansloos zouden zijn toch de mogelijkheid om te leren lezen en schrijven. 

Ook is men bezig met de bouw van een computerlokaal waar mensen uit de wijk later computerlessen 

kunnen krijgen. Bina was nog even enthousiast als toen we haar voor het eerst ontmoeten. 

 

Soms gaan de dingen ook anders dan je in eerste instantie van plan was. Onze bijdrage aan stichting 

Suvadra, een huis voor hoofdzakelijk lichamelijk gehandicapten in Bhaktapur, heeft 2 mensen een 

groot deel van hun zelfstandigheid terug gegeven middels de aankoop van driewielers. Eén van hun 

bleek onze vriend Manoj te zijn. Was de rest van het geld bestemd voor het tehuis werd ons de vraag 

voorgelegd of hiervan ook een levensreddende hartoperatie van mocht worden bekostigd. Volgens ons 

was op die vraag maar één antwoord mogelijk.   

 

De kinderen op de school in Dunche doen het goed en behalen behoorlijke resultaten. Sommigen doen 

het zeer goed en een enkeling een beetje minder maar de gezichten staan altijd goed als je ze bezoekt, 

voor ons een teken dat ze het naar de zin hebben, hopelijk halen ze allemaal hun diploma. 

 

Ook hebben we een bezoek gebracht aan een sloppenwijk en hebben door samen boodschappen te 

doen een schooltje, een kinderdagverblijf en een jeugdclub geholpen met allerlei les en spelmateriaal. 

Triest te moeten zien dat er nog mensen onder dergelijke omstandigheden moeten leven maar gelukkig 

geven ze de moed niet op en sta je elke keer weer versteld van het plezier dat er dan nog is. Voor ons 

een goede motivatie door te gaan en hopelijk kunnen we daarbij ook in de toekomst op jullie hulp 

rekenen. We willen jullie in ieder geval bedanken voor de geboden hulp. 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2010. 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2010                €    5541.20 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   6551.00 

Donaties        €   1000.00 

Jamverkoop        €     380.00 

Terugboeking spaarrekening      € 14000.00 

Kaartverkoop        €     718.73 

Gezamenlijke kerken                    €   6467.41 

Acties                                                     €   5960.78 

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

        €  35077.92          €  35077.92  

           ----------+

                  €  40619.12 

Uitgaven: 

Bankkosten        €    100.97 

Kosten website       €     56.53 

Kamer van Koophandel                                              €      26.14 

Aankoop goederen in Kathmandu voor  

markt en voor sloppenwijk                                         €    566.89 

Kosten kostschool                                  €  5800.00 

Naar spaarrekening geboekt                                       € 13000.00 

Orchid Garden Nepal.                                                 €   4100.00 

CWON, elektriciteit en waterpomp.                           €   4000.00 

Stichting Suvadra                                                        €   5000.00 

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

         € 32650.53             € 32650.53 _ 

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

Banksaldo 31-12-2010                  €   2427.39 

 

 

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

 

Inkomsten:  €35077.92  min terugboekingspaarrekening €14000.00                    = €21077.92 

Uitgaven:    €32650.53  min naar spaarrekening geboekt €13000.00                    = €19650.53_   

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

Dit geeft een overschot van:                                                                          €  1427.39 

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

 

Saldo spaarrekening per 01-01-2010                                                                     €  32635.07        

Rente over 2009                                                                                                +   €      888.43 

Van betaalrekening                                                                                            +  €  13000.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €  14000.00 

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

Saldo spaarrekening per 31-12-2010                                                                     €  32523.50 

Tevens is er nog een bedrag beschikbaar van € 1503,10 van het dakenproject,  welke 

rekeningen inmiddels zijn opgeheven en volgend jaar in de boekhouding van Project Pema 

staan. 


