
Financiën 2015 
 
Resultatenrekening    inkomsten uitgaven 
 
Saldo per 1-1-2015                 50947,61  
Saldo renterekening    98726,39 
Saldo Nepal     14371,76 
Donaties algemeen    16857,50 
Donaties aardbeving               115792,26 
Donaties aardbeving wereldwinkels  24600,71 
Donaties aardbeving Haribol keramiek  04000,00 
Sponsoring aardbeving SMH Hospitaal  16900,00 
Donaties oren     05742,85 
Donaties meervoudig gehandicapten  07500,00 
Donaties opleidingen kinderen/studenten 09096,00 
Steun aan Tibetanen    00240,00 
Sponsoring leraren    18430,60 
Sponsoring scholen algemeen   03724,00 
Sponsoring Daduwa    03000,00    
Sponsoring oven Haribol   03000,00 
Lening taxi project afgelost   03500,00 
Lening textiel producent afgelost   03573,99 
Lening projectleider afgelost   01161,55 
Restitutie subsidie laptop   00142,96 
Bankkosten en rente      00378,56 
Rente renterek     00315,05 
Kvk        00020,04 
Sponsoring leraren salarissen     23405,11   
Sponsoring leerlingen/studenten    06912.91   
Sponsoring opleiding verloskundigen    02680,49 
Extra lesondersteuning SLC     00428,88 
Bibliotheek Mechchhe      00111,07 
School Daduwa, computers     01724,45  
Leraren training programma     01152,88 
Leningen       04467,48 
KNO kamp / schoolonderzoek     02181,54 
Bouwbegeleiding meervoudig gehandicapten   00456,04  
Ondersteuning muscular dystrofie    00446,75   
Tibetanen glaskralen maken project    00696,93  
Ondersteuning Siddhi Memorial Hosp.    00390,00   
Bouw school Jugapani      13706,22 
Oven Haribol ww project     02211,18 
 
Projecten algemeen      00089,35  
 
Aardbeving gerelateerd 
Inventarisatie aardbevingsgevolgen    00545,04  
Ondersteuning Siddhi Memorial Hosp.    15000,00   
Daduwa een jaar drie leraren     03136,17 
Opleiding apothekersassistente     01446,93 
Wereldwinkel / steun Dambar     01518,95 
Wereldwinkel / steun Haribol     03964,44 



Wereldwinkel / steun Sanu     09471,05 
Wereldwinkel / steun Rajesh     02000,00 
Noodlokaal Batase      01072,20 
Noodlokaal Daduwa      02055,04 
Noodlokaal Utargot      03328,27 
Restauratie schade school Jugapani    02457,12 
Medische ondersteuning slachtoffers    00893,50 
Ondersteuning bouw woningen     00893,50 
Steun Prajapati groep dekens/schoolgeld   00749,12 
Kleine nood in Bhaktapur     01340,25 
 
Koerscorrectie koers roepie gemiddeld 111,92   01204,60    
Saldo 31-12-2015      57831,75 
Renterekening 31-12-2015                199296,97 
In Nepal       31497,85 
Totalen                  401162,63        401162,63  
       
  
Balans per 31-12-2015 
Saldo per 31-12-2015                57831,75 
Saldo renterekening per 31-12-2015             199296,97 
Rente renterekening over 2015   00315,05 
Saldo in Nepal     31497,85 
Reservering leraren      41139,06 
Reservering onderwijsonderst (met Edukans)   10912,75 
Reservering opleiding studenten    30290,27 
Reservering schoolprojecten     11753,45 
Reservering keramiek project     02604,32 
Reservering drinkwaterprojecten    12248,40 
Reservering KNO problemen/schoolonderz   07561,31 
Reservering dubbelgehandicapten    09127,81 
Aardbeving herbouw Utargot     30000,00 
Aardbeving herbouw Daduwa     30000,00 
Aardbeving divers      51421,39 
Inkomsten genererend project Tibetanen1 06009,72 
Inkomsten genererend project beelden  02956,43 
Lening aan projectleider   01289,88 
Lening aan Madat Nepal Handel  13000,00      
Algemene reserve      75138,89 
Totalen      312197,65 312197,65    
 
Toelichting op de resultatenrekening en balans 
De aardbeving van vorig jaar en onze oproep om te helpen heeft er toe geleid dat in de jaarrekening 
te zien is dat er veel donaties zijn binnen gekomen, maar dat we ook op de balans nog relatief veel 
geld beschikbaar hebben. Verderop in deze toelichting komen we hier nog op terug. 
Het bouwproject voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Bhaktapur is financieel via Wilde 
Ganzen verlopen die donaties vermeerderd hebben met 55%. Aan het einde van 2014 was het 
streefbedrag gehaald en reeds overgemaakt naar Nepal. Gezien het feit dat we de meervoudig 
gehandicapten ook in de toekomst willen blijven ondersteunen, hebben we de donaties die daarna 
zijn binnengekomen, onder de gelabelde gelden geboekt. Vanaf 2016 zullen we ook hier verder 
ondersteunen onder andere door sponsoring van salarissen van de helpers. 



Voor onderwijs doeleinden is in de balans nog veel geld gereserveerd. Dit zal vanaf 2016 flink 
afnemen omdat in 2015 veel periodieke giften eindigen. Ook zullen in 2016 meer opleidingen voor 
vervolgonderwijs voor leerlingen in de bergen gefinancierd gaan worden. 
Het drinkwaterproject is op de balans gebleven en we hopen dit in 2016 eindelijk af te ronden. Door 
verschillende inkomsten kunnen we de schoolonderzoeken voortzetten, met de nadruk op 
oorproblemen. 
We hebben één inkomstengenererend project van de Tibetanen afgeboekt. Dit betreft het glaskralen 
productie project. Dit project bleek niet levensvatbaar door de extreem goedkope importkralen uit 
China. Het restaurant/noedelproject werd voor anderhalf jaar vrijgesteld van aflossing. Deze wordt 
herstart in oktober 2016 en de verwachting is dat het aflossen probleemloos zal verlopen omdat 
door verhuizing van het restaurant het eindelijk loopt als een trein. De overige aflossingen lopen als 
gepland en sommige zijn al volledig afgelost. 
Het bankprobleem, een overboeking van 9000 euro naar Nepal, bleek niet op te lossen en we 
hebben dit bedrag na vijf jaar met tegenzin moeten afboeken. Wij beschouwen dit gewoon als 
gestolen door een Nepalese bank. Vanuit Nederlandse zijde stond de ING bank machteloos 
tegenover dit probleem. Voor de toekomst zitten we boven op alle transfers en houden dit in de 
gaten. 
Vele honderden particulieren en tientallen wereldwinkels hebben gelden overgemaakt ten behoeve 
van de aardbevingsslachtoffers. Het is ons niet mogelijk deze mensen of wereldwinkels te bedanken 
vanwege de privacy die door de bank wordt toegepast. Van particulieren weten we vaak alleen maar 
de naam. Van wereldwinkels vaak alleen maar ‘wereldwinkel’. Wij willen dan ook iedereen via deze 
weg bedanken voor hun bijdragen. Het leeuwendeel zal in 2016 gebruikt worden. We merken dat dit 
niet alleen bij ons maar, vaak in grotere mate, bij alle organisaties het geval is, ook bij giro 555.  
Vooral door de Indiase grensblokkade en de traagheid van de Nepalese regering moesten 
hulpprojecten uitgesteld worden. In maart 2016 is dit op gang gekomen en voor de moesson van 
2016 zullen de scholen in Utargot en Daduwa herbouwd zijn. Gekeken wordt of er in  2016/17 nog 
twee scholen herbouwd kunnen worden. 
Omdat projecten begrotingsjaar overschrijdend zijn en de koers van de roepie enorm kan 
schommelen is het onmogelijk om zonder een koerscorrectie een goede boekhouding uit te voeren.  
 


