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Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2020. 
  
Als altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te 
danken.  
 
Een moeilijk jaar 2020, voor ons allen maar zeker voor de mensen in Nepal. 
Corona sloeg ook daar keihard toe, net als hier zijn er ook in Nepal vele slachtoffers te betreuren 
als gevolg van het coronavirus.  
24 maart 2020 konden we nog net met het laatste vliegtuig weer naar huis en lag het land 
compleet stil door een totale lockdown. Een surrealistisch straatbeeld, waar je normaal 
duizenden winkeltjes met heel veel drukte zag was het nu compleet stil. 
 
In tegenstelling tot ons land kennen ze in Nepal geen vangnet voor dit soort problemen, de steun 
die men krijgt vanuit de overheid is bij lange na niet voldoende om voor elke dag een voedzame 
maaltijd te bereiden. En een dag geen werk betekent een dag geen inkomen en dus ook geen 
mogelijkheid om in je eigen voedsel te voorzien. 
Dit is dan ook de reden dat bijna al het geld dat we dit jaar konden besteden is op gegaan aan 
noodhulp aan de organisaties waaraan we normaal onze steun geven voor onderwijs, 
waterprojecten, voorlichting, etc.. Omdat de scholen waren gesloten konden we daar kosten 
besparen maar ook dat geld is gebruikt voor noodhulp. 
Bij Child welfare organisation Nepal  (CWON) was men nog in staat een gedeelte van het geld te 
reserveren voor trainingsprogramma’s. 
 
Heel blij waren we met een royale bijdrage van de Firma Vreugdenhil waarmee we heel veel 
mensen konden helpen. De respons op onze oproep op de sociale media was ruim 700 euro. 
De overgestuurde Yakshalws werden spontaan verkocht door een vriendin en samen met nog 
wat kleine acties was dit goed voor bijna 1000 euro. Helaas heeft onze vriend Peter Vennik  
wegens lichamelijke klachten besloten te stoppen met het inzamelen van oude metalen, dit jaar 
nog goed voor ruim 2000 euro. We willen de familie Vennik  hartelijk danken voor de vele jaren 
hulp. Hopelijk vinden we hiervoor middelen om dit te compenseren.  
Samen met het bedrag wat we ontvingen van de mensen die maandelijks of jaarlijks hun 
bijdrage overmaken kwamen de inkomsten uit op een mooi bedrag. 
 
Hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen want er is nog genoeg te doen.   
Hartelijk dank. 
Namens Stichting Project Pema, 
Piet de Vries. 
 
 
Namasté allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2020. 
 
Overzicht. 
Banksaldo 1-01-2020                            €   7964,59 
Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers:   €   9347,50 
Acties:           €     977,00 
Firma Vreugdenhil:        €   6000,00      

 Extra gift sociale media:       €     710,66  
            Inzameling oude metalen:       €   2050,00  
 Van spaarrekening:        €   1000,00 
                 ---------------           
             €  20085,16                  +   €  20085,16 
                                                                                                                  ------------------------        
                                                                                                                       =   €  28049,75 
 
Uitgaven: 
 Bankkosten       €     119,38 
 Dawa                                                               €   4500,00 
 CWON       € 12000,00 
 OGN        €   4000,00 
 Laxman       €   2000,00   
       --------------- + 
         € 22619,38                  _ €  22619,38   
 
            
                                                                                                          -------------
Banksaldo 31-12-2020                        €   5430,37 
 
 
 
N.B.: als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we: 
 
Inkomsten:   (€20085,16 inkomsten - €1000,- van spaarrekening)                                  € 19085,16 
Uitgaven:                                                                                                         -    €  22619,38  -
                                                                              ---------------------                                                                                            
Dit geeft een negatief saldo  van:                                                                 €  3534,22 
 
 
Saldo spaarrekening per 01-01-2020                                                            €  5383,53      
Rente over 2020                                                                                                                  +   €        0,48 
Naar lopende rekening           -   €  1000,00                              
                                                                                                                                                  ------------------ 
Saldo spaarrekening per 31-12-2020                                                                 €  4384,01 


