
                                            
 Financieel jaarverslag  Stichting project Pema. 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2017. 
 
Als altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te danken.  
 
De inkomsten zijn dit jaar te vergelijken met die van vorig jaar, de bijdragen aan de studie van Pema en 
voor het eten van de vrouw uit Padamphur worden bijeen gebracht door een paar mensen die hier 
specifiek voor gekozen hebben om dit via onze stichting te laten lopen. Helaas bereikte ons het bericht dat 
het oude vrouwtje is overleden. De hulp gaat nu naar haar verstandelijk beperkte zoon die nu door 
familieleden wordt opgevangen en  wordt daarbij gelukkig door mensen van CWON in de gaten gehouden.  
Het negatieve saldo is voor ons nog niet verontrustend. We hebben de kinderen die we sponsoren voor 
hun school de garantie gegeven hun SLC te halen, dit punt komt steeds dichter bij en het is dus niet meer 
nodig hiervoor veel geld te reserveren. 
 
 Dat niet alles altijd mee kan zitten komt tot uiting door een bericht van Laxman dat ze helaas genoodzaakt 
waren de steenfabriek te sluiten. Te veel bureaucratie van de regering gaf de plaatselijke bevolking geen 
vertrouwen en dus bleken de stenen onverkoopbaar. De machine is overgedragen aan een ander district 
waar men wel vertrouwen heeft in het vinden van afnemers. Hierdoor is er wat geld, tijd en energie 
verloren gegaan.  
Ook kan het soms mee zitten, een bedrag aan Laxman (6000 euro) wat bestemd was voor de herbouw van 
het waterreservoir is slechts voor een heel klein deel gebruikt.  De regering omarmde het plan snel en 
besloot om dit zelf uit te voeren. De keuze waar het nu aan te spenderen is nog niet gemaakt.  Er is geld 
nodig voor onderwijs maar ook voor het kopen van watermeters. Hiermee wordt het mogelijk om de 
bevolking  voor het water te laten betalen en zo verspilling te voorkomen. Tevens  is de opbrengst van het 
water te gebruiken voor verdere ontwikkelingen in het dorp.  
 
De kinderen die we sponsoren hebben weer een schooljaar afgesloten en gaan allemaal door naar de 
volgende klas. Pema heeft nog één jaar te gaan om haar SLC (diploma) te halen. 
 
Stichting CWON gaat gestaag door dorpen in de heuvels van Chitwan vooruit te helpen met 
waterprojecten, sanitaire voorzieningen, voorlichting zoals persoonlijke hygiëne trainingen en onderwijs. 
Het regenseizoen zorgde weer voor veel schade waardoor we een extra donatie hebben gedaan aan 
stichting CWON van 2000 euro, hiervan konden hulpgoederen gekocht worden en hebben we 4 gezinnen 
van een eenvoudig onderdak voorzien. Door enkele spontane acties konden we dit realiseren, waarvoor 
dank.  
 
Van Suvadra kregen we het verzoek om twee jonge mensen aan een kunstarm te helpen. Menig klein kind 
in Nepal komt met vuur in aanraking, hier wordt binnen in huis op gekookt.  Vaak heeft dit tot gevolg dat er 
ledematen geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Ook al is het maar een cosmetische aanpassing de beide 
jonge mannen gaan weer een stuk vrolijker door het leven en dit biedt hun ook weer betere kansen voor de 
toekomst. 
 
Stichting Orchid Garden Nepal (OGN) blijft het voortreffelijk doen, elke keer als je hier komt zie je de 
vooruitgang. Zoals wel vaker gemeld met de gedrevenheid van Bina zal deze relatie wel van lange duur zijn. 
Het kan alleen altijd beter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Namasté allen. 
 
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2017. 
 
Overzicht. 
Banksaldo 1-01-2017                               €   7356,42 
Inkomsten: 
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   7244,- 
Donaties        €   5000,- 
Acties                                                     €   1547,10 
Bijdrage studie Pema                 €   1810,- 
Bijdrage oude vrouw in Padamphur     €     270,- 
Opbrengst inzameling oud ijzer       €   1875,-  
Terugboeking spaarrekening      € 11000,- 
             ---------------+ 
        €  28746,10             €      28746,10 

------------  +                                               
€  36102,52 

Uitgaven: 
Bankkosten        €     130,81 
Kosten website                                                           €        85,91 
Stichting CWON                                   €    6000,00 
Dawa                                                                           €   5000,00 
Suvadra                             €   1000,00 
OGN                                €    3000,00 
Laxman        €    9000,00 
Studie Pema       €    1930,00 
Naar spaarrekening       €    7000,00 
       --------------- + 
         € 33146,72     
                         € 33146,72   
             
             ---------------  - 
Banksaldo 31-12-2017        €   2955,80 
 
N.b. als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we: 
 
Inkomsten:  € 36102,52  min banksaldo 1-1-2017 en terugboeking spaarrekening    = € 17746,10 
Uitgaven:    € 33146,72  min naar spaarrekening         = €  26146,72                              
                                                                                                                                       ---------------- 
Dit geeft een negatief saldo  van:                                                                              €    8400,62 
 
Saldo spaarrekening per 01-01-2017                                     €  14347,96 
      
Rente over 2016                                                                +   €        31,73 
Van betaalrekening                                                            +  €    7000,00 
Naar betaalrekening                                                           -   €  11000,00 
 
                                                                                          -------------------+ 
Saldo spaarrekening per 31-12-2017                                     €  10379,69 
 


