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Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2016.

Als altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te danken. 
Met ruim 21 duizend euro aan inkomsten hebben we toch weer iets kunnen betekenen voor de  
schoolkinderen en de organisaties waaraan we een bijdrage leveren. Het geld kon dit jaar weer gebruikt 
worden voor de reguliere hulp in tegenstelling tot verleden jaar waar veel geld ging naar de noodhulp na de
rampzalige aardbeving die er in Nepal plaats vond.
De inkomsten waren weer divers en zonder onze donateurs, die ieder jaar weer een bijdrage leveren en 
daarmee onze basis vormen, tekort te willen doen wil ik toch een paar bijzondere bijdragen noemen. 
Zo was er “It Twaspan” in Terkaple waar de schoolkinderen samen €400,- in het goede doelen potje 
stopten. Ook was er de scholengemeenschap Aves uit de noord-oostpolder die ons het mooie bedrag van 
ruim €3800,- schonken, te besteden aan onderwijs. 
Twee Nepalese zussen uit Utrecht schonken €600,- en ook het oud ijzer was met ruim € 2200,- weer een 
mooie bijdrage. Ook een bijdrage van € 5000,- door de firma Vreugdenhil, te besteden aan een 
waterproject,  was zeer welkom. Al met al ruim 21 duizend euro, voor ons een mooi bedrag.

Zoals gezegd kon het geld weer besteed worden aan de “normale” zaken. Naast het bedrag dat Dawa nodig
had voor de schoolkinderen, door de verwarring na de aardbeving nog een resttand schoolgeld uit 2015, 
konden we het dorp Jinglou in de heuvels van Chitwan voorzien van drinkwater( stichting CWON). Voor het 
dorp een enorme verbetering omdat men nu ook kleine veldjes kan irrigeren en beter in hun eigen 
voedselvoorziening kan voorzien. Hier is ook het geld van de Fa. Vreugdenhil heen gegaan. 
Stichting Suvadra werd geholpen bij hun “door to door” project waarbij kinderen met een beperking thuis 
onderwijs krijgen.  
Ook dit jaar weer een bijdrage aan OGN (Orchid garden Nepal) waar Bina nog steeds keihard werkt om de 
kinderen uit de arme wijk Kalopul een betere toekomst te geven. Hopelijk slaagt ze in haar missie de school 
te verplaatsen zodat ze het droog houden tijdens het regenseizoen en het water dan niet meer in de 
lokalen staat. U zult begrijpen dat het Aves geld hierheen gegaan is.
Laxman van de stichting Sahayatri konden we helpen met een lening voor het aanschaffen van 
grondstoffen voor de productie van stenen. Een steenpers (handwerk), geschonken door de Amerikaanse 
Katrin Santosha , maakt het mogelijk om 400 blokken per dag te produceren, deze kunnen dan gebruikt 
worden voor de wederopbouw van de vele huizen die in het gebied Nuwakot zijn vernietigd door de 
vreselijke aardbeving van 2015. Na veel bureaucratisch gedoe zijn de stenen nu goed gekeurd voor gebruik 
en kan men los.

Ondanks alle ellende die je ziet als je in Nepal bent  is het voor onze stichting toch een mooi jaar geweest 
waarin we weer een mooie bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van sommige Nepalezen. Een 
wijziging in het school systeem waardoor de schoolkinderen nu pas na 12 i.p.v. 10 klassen hun SLC 
(diploma) kunnen halen betekent voor ons wel  dat we de kinderen 2 jaar langer moeten sponsoren.
Ook is het voor ons een uitdaging om Laxman te helpen met het realiseren van een waterbuffer voor zijn 
dorp. De door de aardbeving vernietigde tank heeft als  gevolg dat het dorp soms hele dagen zonder water 
zit omdat boven liggende dorpen alle water gebruiken.  Met het vernieuwen van de buffertank kan men 
deze in de nacht vullen zodat men overdag weer drinkwater tot hun beschikking hebben ,hiervoor is een 
bedrag nodig van ongeveer 8000,-.  Al met al genoeg te doen.
 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage en hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen.
Voor vragen kunt altijd bij ons terecht op info@projectpema.nl  of  0566-689231 of 06-12325114. 
Namens stichting Project Pema,
Piet de Vries.
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Namasté allen.

Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2016.

Overzicht.
Banksaldo 1-01-2016                      €    2480.60
Inkomsten:
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers   €   5467,00
Donaties   €   6521,25
Acties                                                   €   6897,96
Terugboeking spaarrekening   € 14000,00

      ---------------+
 €  32886.21            €  32886.21

----------+
                    €  35366.81

Uitgaven:
Bankkosten   €     125,90
Kosten website                                                           €        84,49
Stichting CWON                                 €    9000,00
Dawa                                                                           €   9800,00
Suvadra                         €   1000,00
OGN                            €    5000,00
Laxman  €    3000,00

--------------- +
  € 28010,39            € 28010,39 _

------------- 
Banksaldo 31-12-2016            €   7356,42

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

Inkomsten:  € 35366,81  min van spaarrekening geboekt €   14000,00             = € 21366.81
Uitgaven:    € 28010,39                                                                                       = € 28010,39_  
                                                                                                                              ----------------
Dit geeft een negatief saldo  van:                                                                     €   
6943,58--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Saldo spaarrekening per 01-01-2016                                                                     €  28251,50
     
Rente over 2015                                                                                                +   €        96,46   
Naar betaalrekening                                                                                           -   €  14000.00
                                                                                                                         -------------------+
Saldo spaarrekening per 31-12-2016                                                                     €  14347,96


