Financieel jaarverslag Stichting project Pema.
Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2018.
Als altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te danken.

Helaas moeten we constateren dat de inkomsten behoorlijk lager zijn dan voorgaand jaar, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen
van een grote sponsor. Gelukkig hebben we ons oud ijzer nog en ook een orgelconcert in de katholieke kerk in St. Nicolaasga was zeer de moeite
waard. Ook de uitgaven zijn lager, wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. Tevens moeten we een kleine buffer houden voor de kinderen die we
sponsoren voor school. Die hebben de belofte gekregen hun School Leaving Certificate (diploma) te halen en moeten nog een paar jaar naar
school. Toch hebben we nog wel een en ander kunnen betekenen voor de mensen in Nepal. Tijdens ons bezoek aan Nepal in oktober hebben we
kunnen zien dat Orchid Garden Nepal het onder leiding van de altijd gedreven Bina erg goed doet met haar school in een arme wijk in
Kathmandu.
De schoolkinderen die we sponsoren zijn allemaal weer een klas dichter bij hun eindexamen en doen het goed.
De sloppenwijk waar we het kinderdagverblijf elke keer voorzagen van spel en leermaterialen wordt tegenwoordig ondersteund door 2 andere
ngo’s en hadden dit keer geen hulp nodig. Wel blijven we bij ieder bezoek ook hier weer even kijken.
Tijdens ons bezoek aan Laxman in Karki-Gaun zagen we dat men behoorlijk progressie heeft gemaakt met het realiseren van een goede
watervoorziening. Een nieuwe zinkput en buffertank moet het dorp overdag voorzien van voldoende water. De buffer wordt in de nacht gevuld
daar men overdag te weinig heeft omdat bovenliggende dorpen dit gebruiken. Een mooie degelijke oplossing.
Tot slot stichting CWON welke werkt in het district Chitwan. We hebben hier tijdens ons bezoek een bijdrage kunnen leveren aan een
healthcamp in de afgelegen heuvels. Met een team van Australische verpleegkundigen, Nepalese artsen en een landbouwvoorlichter trokken we
de heuvels in. Vele onverzorgde wonden werden schoongemaakt en verbonden, meerdere mensen kregen het advies voor een ziekenhuisbezoek.
Onze medereizigers brachten voor dit healthcamp spontaan een mooi bedrag op waar we een deel van konden bekostigen.
Hier wordt al langere tijd gewerkt aan landbouwvoorlichting, trots werden de nieuwe gewassen getoond en heeft men een begin kunnen maken
met het op de markt brengen van producten en dus een bron van inkomen. De hier aangelegde waterleiding is in deze niet onbelangrijk.
In een gebied dat de Nepalezen “monkey moving place” noemen worden van het geld dat we hebben bijgedragen een deel van de 20
waterpompen aangelegd, zodat men ook daar over voldoende kwalitatief goed drinkwater kan beschikken. Een enorme verbetering ten opzichte
van de huidige situatie. Dus al met al hebben we dank zij jullie steun toch iets bijgedragen aan vooruitgang in Nepal.

Hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen want er is nog genoeg te doen. Hartelijk dank.
Namasté allen.
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Overzicht.
Banksaldo 1-01-2018
Inkomsten:
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers
Bijdrage Healthcamp
Acties
Opbrengst inzameling oud ijzer
Terugboeking spaarrekening

Uitgaven:
Bankkosten
Kosten website
Stichting CWON
Dawa
OGN
Laxman
Studie Pema
Inkoop goederen
Aankoop boeken
Deelname Healthcamp

Banksaldo 31-12-2017

€ 2955.80
€ 6392,€ 995,€ 1270,€ 2960,€ 5000,---------------+
€ 16617,€ 120,33
€
98,62
€ 3500,00
€ 4500,00
€ 3500,00
€ 2000,00
€ 2200,00
€ 270,28
€
70,75
€ 2312,57
--------------- +
€ 18572,55

€ 16617
------------ +

=€ 19572,80

€ 18572,55 _
------------€ 1000.25

N.B.: als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we:
Inkomsten: € 19572,80 min banksaldo 1-1-2017 min terugboeking spaarrekening =€ 11617
Uitgaven: € 18582,55
= € 18572.55
---------------Dit geeft een negatief saldo van:
€ 6955,55
Saldo spaarrekening per 01-01-2018
Rente over 2017
Naar betaalrekening
Saldo spaarrekening per 31-12-2018

€ 10379,69
+ €
2,81
- € 5000.00
-------------------+
€ 5382,50

