
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema. 

Hierbij het financieel jaarverslag over het jaar 2012. 

In de maanden november/december zijn we weer op bezoek geweest bij onze vrienden in Nepal. Dit 

is voor ons altijd weer een mooie gelegenheid om te kijken hoe het geld is gebruikt en of er ook 

vorderingen zijn. De ontvangst is altijd heel erg hartelijk, men is blij dat je op bezoek komt.  

In 2012 zijn geen schenkingen gedaan aan Orgid garden Nepal, CWON en Suvadra, dit had te maken 

met onze reisdatum maar ook met de onzekerheid over de binnenkomende gelden.  

Gelukkig konden we in Nepal constateren dat de gelden ook nu weer goed besteed zijn/worden. De 

kinderen op school doen het goed en gaan allemaal naar de volgende klas. Ter plekke hebben we nog 

besloten om Norzu (één van de meisjes die we sponsoren) naar een ziekenhuis in Kathmandu te 

sturen voor een onderzoek naar haar longen. Ze zat thuis met een vorm van TBC en mocht niet naar 

school i.v.m. besmettingsgevaar. Gelukkig zagen de longfoto’s er goed uit. 

 In Jutpani (Chitwan) werden we met open armen ontvangen, men was heel blij met de door ons 

geschonken bibliotheek en het aanleggen van de waterput. Triest te zien dat de kinderen in het 

kinderdagverblijf geen enkel stukje speelgoed hadden. Ook hier ter plekke besloten hier verandering 

in te brengen en terug in Kathmandu op naar EKTA bookstore voor leerzaam speelgoed, boekjes, 

etc.,etc. Had graag de gezichtjes van de kinderen willen zien.   

Bina van Orgid Garden Nepal was enthousiast en gedreven als altijd. Wat een prestatie om in een 

paar jaar tijd het voor elkaar te krijgen om van een eenvoudig kinderdagverblijf door te groeien naar 

een school met 5 lokalen, computeronderwijs voor de kinderen uit de omgeving en al die kinderen 

elke dag ook nog van een voedzame maaltijd te voorzien, hier is je geld altijd goed besteed.  

 In Bhaktapur bezochten we het nieuwe Guesthouse van de stichting Suvadra, The heart of 

Bhaktapur. Een pracht gebouw met op de begane grond een plek voor de gehandicapte cliënten , 

daar boven een verdieping met keuken, kantoor, etc..(inmiddels ook al weer gedeeltelijk in gebruik 

voor de wat mobielere cliënten) en daar weer boven op 2 verdiepingen met totaal 13 mooie kamers 

een keuken en een mooi dakterras. De verhuur van de kamers moet voor het inkomen zorgen dat 

nodig is voor de onderste 2 verdiepingen. Hartelijk aanbevolen. De energie voorziening die we 

hebben geschonken werkt goed zodat er altijd licht is om de kinderen hun huiswerk te laten doen. 

Het overgebleven geld heeft Joyce gebruikt om Manita Kasula de kans te geven door te leren. 

De sloppenwijk die met de grond gelijk was gemaakt werd alweer bewoond door mensen die anders 

geen uitweg hebben, gelukkig hadden ze ook al weer een kinderdagverblijf gemaakt, ook al was het 

van dekkleden men houd de jongsten toch weer op een goede manier bezig. We hebben hen een 

klein beetje geholpen met kinderkleding en speelgoed. 

We zien duidelijk een neergaande lijn wat betreft de inkomsten maar gelukkig kunnen we nog altijd 

aan onze verplichtingen naar de sponsor kinderen voldoen. De daling gaat vooral ten koste van de 

bovengenoemde stichtingen want helaas wat je niet over hebt kun je ook niet delen. We danken 

jullie allemaal dat jullie bereid waren nog wel te delen en we hopen dat jullie dit ook in de toekomst 

blijven doen.  Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage. 



Namasté allen. 

 

 
 

Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2012. 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2012                            €    6486.11 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   4492.00 

Donaties        €   2010.00 

Jamverkoop        €     234.00 

Terugboeking spaarrekening      €   1000.00 

Kaartverkoop        €     700.10 

Gezamenlijke kerken                    €    671.60 

Acties                                                     €   2625.00 

Donatie met afgesproken bestemming                        €   2000.00 

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

        €  13732.70          €  13732.70  

           ----------+

                  €  20218.81 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     188.38 

Kamer van Koophandel                                              €       24.08 

Kosten kostschool                                  €    7440.00 

Naar spaarrekening geboekt                                       €   7000.00 

Donatie met afgesproken bestemming                       €    2000.00 

Inkopen KDV en onderzoek Norzu                            €     422.66 

Kosten webside voor 2 jaar                                         €     113.05 

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

         € 17188.17             € 17188.17 _ 

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

Banksaldo 31-12-2012                  € 3030.64   

 

 

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

 

Inkomsten:  €13732.70  min terugboekingspaarrekening €10000.00                    = €12732.70 

Uitgaven:    €17188.17  min naar spaarrekening geboekt €  7000.00                    = €10188.17_   

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

Dit geeft een batig saldo  van:                                                                       €  2544.53 

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

 

Saldo spaarrekening per 01-01-2012                                                                    €  26175.29 

      

Rente over 2011                                                                                              +   €       657.25 

Van betaalrekening                                                                                            +  €   7000.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €   1000.00  

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

Saldo spaarrekening per 31-12-2012                                                                     €  32832.54 


