
Namasté allen. 

 

Wat later dan gebruikelijk maar ook nu weer willen we iedereen die een steentje heeft 

bijgedragen graag op de hoogte brengen hoe het geld is besteed. De inkomsten zijn gedaald 

van ruim 21000 Euro naar bijna 18000 Euro. Eén grote actie minder en het verschil is al snel 

verklaard maar gelukkig hebben we dan andere acties en activiteiten die dit weer gedeeltelijk 

goed maken. Het oude ijzer was goed voor ruim 4600 euro, een optreden van Just no Knock  

voor bijna 1200 euro, een kerk actie in Utrecht voor 1300 euro. De maandelijkse/jaarlijkse 

bijdragen en donaties zijn aardig stabiel en zijn voldoende om de kosten voor de 

schoolkinderen te dragen. Al met al zijn we blij met het resultaat en willen we u allen dan ook 

hartelijk danken voor uw bijdrage. Misschien overbodig maar omdat we een ANBI 

goedkeuring hebben mag u uw bijdrage van de belasting aftrekken. 

 

Daar we steeds voorzichtig zijn geweest met de uitgaven en daardoor een behoorlijk saldo op 

onze spaarrekening hebben levert de daling van de inkomsten  geen problemen op voor de 

kinderen die we op school hebben en kunnen deze hun studie blijven volgen. Daar we van 

mening waren dat het saldo op de spaarrekening wel iets kon dalen hebben we ook nu weer 

andere organisaties kunnen helpen met behoorlijke bedragen waarmee ze goede dingen 

kunnen doen. St. CWON gaat het geld besteden aan het verbeteren van waterputten. Door de 

grote diepte is het niet vertrouwd dit met de hand te doen zodat duur materiaal moet worden 

gehuurd om dit te realiseren. Ook gaat men een bibliotheek aanleggen. 

St. O.G.N. heeft het geld hard nodig voor ziekte kosten voor de kinderen en allerlei materiaal 

wat nodig is voor gang van zaken (Kasten, dekens, eten, etc.) en St. Suvadra gaat van het geld 

een energie voorziening maken op het dak van hun nieuwe huis waardoor ze niet meer 

afhankelijk zijn van de elektriciteit van de overheid. In tijden van droogte is het niet 

ongebruikelijk dat er slechts 4 uur per dag stroom is. Voor hun dus een hele verbetering.  

 

Helaas hebben we niet alleen goed nieuws maar moeten we u ook meedelen dat één van onze 

schoolkinderen is overleden. Chhiring Tamang is bij het oversteken van een rivier via een 

noodbrug te water geraakt en verdronken. Een groot verlies voor het gezin te meer daar ze in 

2007 ook al een kind hadden verloren. Ook Sonnam Kippa is helaas niet meer onder ons. Dit 

kleine zusje van Dawa, onze man in Nepal, leek na een kort verblijf in het ziekenhuis weer op 

de goede weg maar helaas werd ze toch weer ziek en overleed eer ze weer het ziekenhuis 

hadden bereikt. Nooit vergeten we de keer dat we haar mee namen naar Kathmandu waar ze 

toen voor het eerst naar school ging. Vertelden we u de vorige keer dat we in Kathmandu een 

sloppenwijk hebben bezocht en daar het schooltje, de jeugdclub en het kinderdagverblijf 

konden helpen met goederen en school benodigdheden. De regering heeft kort geleden 

besloten dat de sloppenwijk moest verdwijnen en met grof geweld de eigen gebouwde 

“huisjes” van de bewoners met de grond gelijk gemaakt en de mensen weggestuurd. Van de 

belofte voor nieuw onderkomen te zorgen zal wel niet veel terecht komen en leven de mensen 

die toch al niets hadden waarschijnlijk op straat. Hopelijk kunnen we ze nog een keer 

ontmoeten in betere omstandigheden.   

 

We hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen om voor de mensen in Nepal toch ietsjes te 

kunnen betekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Project Pema, 

Piet de Vries 
 



Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2011. 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2011                €    7968.59 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   4442.00 

Donaties        €   1855.25 

Jamverkoop        €     100.00 

Terugboeking spaarrekening      € 20000.00 

Opheffing bankrekeningen Project Pelko                   €   1503.10 

Kaartverkoop        €     455.00 

Gezamenlijke kerken                    €   1178.12 

Acties                                                     €   8174.04 

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

        €  37707.51          €  37707.51  

           ----------+

                  €  45676.10 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     173.35 

Kamer van Koophandel                                              €       26.64 

Kosten kostschool                                  €    5490.00 

Oprichting NGO in Rasuwa                                       €      500.00 

Naar spaarrekening geboekt                                       €  13000.00 

St. Orchid Garden Nepal.                                           €   6000.00 

St. CWON.                                                                  €   6000.00 

St. Suvadra                                                                  €   8000.00 

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

         € 39189.99             € 39189.99 _ 

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

Banksaldo 31-12-2011                  €   6486.11 

 

 

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

 

Inkomsten:  €37707.51  min terugboekingspaarrekening €20000.00                    = €17707.51 

Uitgaven:    €39189.99  min naar spaarrekening geboekt €13000.00                    = €26189.99_   

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

Dit geeft een tekort  van:                                                                          €  8482.48 

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

 

Saldo spaarrekening per 01-01-2011                                                                     €  32523.50        

Rente over 2010                                                                                                +   €      651.79 

Van betaalrekening                                                                                            +  €  13000.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €  20000.00 

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

Saldo spaarrekening per 31-12-2011                                                                     €  26175.29 


