
Financiën 2018 
 
Resultatenrekening    inkomsten uitgaven 
 
Saldo per 1-1-2018                 32959,32  
Saldo renterekening               165652,59 
Rente renterekening    00063,85 
Saldo Nepal     23755,01 
Donaties algemeen    22514,30 
Donaties gezondheidszorg   04054,21      
Donaties meervoudig gehandicapten  14343,15 
Donaties Siddhi Memorial Hospital  14987,00 
Donaties opleidingen kinderen/studenten 07856,00 
Sponsoring leraren    17635,98 
Sponsoring scholen algemeen   09545,00 
Sponsoring Daduwa    00500,00    
Sponsoring producenten wereldwinkels 03000,00 
Bankkosten / kvk      00298,62 
Saldo 31-12-2018      57168,43 
Saldo in Nepal       12505,99 
Saldo renterekening 31-12-2018               125716,44         
Bouwprojecten scholen Rasuwa    43265,31 
Bezoek aan projecten      01432,02 
Website       00324,40 
Koerscorrectie Nepalese roepie   01091,40 
Sponsoring leerlingen/studenten    11017,64  
Sponsoring leerlingen dovenschool en school   01363,68    
Sponsoring salarissen onderwijzers     15216,33 
Extra steun Daduwa school     01967,35 
Meervoudig gehandicapten salaris ondersteuning  02351,02  
Meervoudig gehandicapten salarissen en vervoer  05360,00 
Meervoudig gehandicapten steun bouw met Wilde Ganzen 16060,00 
Meervoudig gehandicapten steun arme moeders  01200,00 
Siddhi Memorial Hospital watersnood en normale steun 14752,00 
Ondersteuning muscular dystrofie    00408,17   
Haribol  ww project      03240,74 
Kantoorkosten       02681,27 
Projecten algemeen      01628,40 
 
Totalen                  317957,81        317957,81 
 
   
Balans per 31-12-2018 
Saldo per 31-12-2018                57168,43 
Saldo renterekening per 31-12-2018             125716,44 
Saldo in Nepal     12505,99 
Reservering leraren      32687,93 
Reservering opleiding studenten    19423,03 
Reservering schoolprojecten     15643,66 
Reservering producent projecten    00497,38 
Reservering drinkwaterprojecten    12248,40 
Reservering schoolonderzoeken gezondheid   04054,21 



Reservering kantoor      02000,00 
Inkomsten genererend project Tibetanen1 06009,72 
Lening aan Sanu Prajapati   02334,70 
Lening aan projectleider 2   02105,34 
Algemene reserve      119286.01 
Totalen                 205840,62 205840,62    
 
Toelichting op de resultatenrekening en balans 
Over het geheel genomen is de reserve flink gedaald. Dat heeft te maken met het aantal scholen die 
gebouwd zijn. Voor 2019 is nog een grote school gepland van acht klassen en schilderwerk. De 
reserve zal derhalve volgend jaar nog meer afnemen. 
In 2018 hebben we afscheid genomen van een grote sponsor op het gebied van de lerarensalarissen. 
De hoge reserve zal derhalve ook snel afnemen. De reservering voor het kantoor betreft een 
verbouwing die door een begunstiger gedoneerd wordt. 
Lerarentraining programma’s zijn beëindigd. De districten hebben dit overgenomen.  
De uitbreiding van de dagopvang voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Bhaktapur is gereed. 
De inrichting zal in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd zijn. De overheid maakt geen enkele 
aanstalten om landelijk meer geld uit te trekken voor gehandicaptenzorg. We verwachten dat we 
hier de komende jaren nog flink aan blijven bijdragen om de kinderen goede zorg te leveren en de 
ouders, vooral de moeders, te ontlasten. Een aantal moeders is zo arm dat we hen maandelijks 
ondersteunen. 
Wat de uitstaande leningen betreft, verwachten we dat de grootste aflossing in 2019 plaats zal 
vinden en dat alles in 2020 afgerond is. 
Omdat projecten begrotingsjaar overschrijdend zijn en de koers van de roepie enorm kan 
schommelen is het onmogelijk om zonder een koerscorrectie (in dit geval in positieve zin) een goede 
boekhouding uit te voeren. De koers in 2015 was 111.92 en in 2016 was de gemiddelde koers 116.9. 
In 2017 was dat 114,6 en in 2018 maar liefst 122,5.  
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