
Jaarrekening Madat Nepal 
 
Saldo per 1-1-2019   57.168,43 
Saldo renterekening 1-1-2019             125.716,44 
Rente renterekening 1-1-2019          38,92 
Saldo Nepal    12.505,99 
Donaties vrij te besteden  16.636,12 
Donatie school Bishnu       2.200,00 
Donatie verbouw kantoor    2.000,00 
Donaties opleidingen   18.935,50 
Donaties salarissen leraren  17.723,79 
Donaties schoolprojecten  35.813,50 
Donaties Siddhi Memorial Hospital     1.750,00 
Donaties meervoudig gehandicapten 18.912,80 
Donatie tbv Haribol project    3.000,00 
Donaties tbv spierdystrofie       355,00 
Lening terug Sanu     2.500,00 
Lening terug ink gen projec    3.185,84 
Lening terug proj. 2        542,08 
Meerv gehandicapt vervoer    3.934,43 
Meerv gehandicapt salarissen    4.800,00 
Meerv gehandicapt onderst salarissen   2.638,57 
Meerv gehandicapt onderst moeders   1.795,48 
Meerv gehandicapt kleiproject        983,61 
Ondersteuning opleidingen studenten   5.347,66 
Ondersteuning leraren salarissen              15.675,26 
Ondersteuning dovenschool       484,00 
Ondersteuning spierdystrofie    1.192,82 
Ondersteuning school Bishnu    2.112,42 
Projectkosten in Nepal algemeen   2.194,51 
Daduwa school verf     3.335,29 
Kosten kantoor Nepal     3.903,20 
Verbouwing kantoor (gesponsord)   5.212,34 
Siddhi Memorial reparatie waterkering   2.500,00 
Siddhi Memorial en Asja Maya ondersteuning  1.721,32 
Schoolbouw                 31.225,61 
ww Haribol project     3.000,00 
Projectkosten in Nederland       814,27 
Bankkosten                      325,58 
Website         155,00 
Verkeerde boeking (zie balans)                 1.000,00 
Koerscorrectie      1.184,11 
Saldo per 31-12-2019                70.400,29 
Saldo in Nepal                 27.293,26   
Saldo renterekening 31-12-2019            125.755,36         
 
Totalen     318.984,41    318.984,41  
 
 
 
 
 



Balans 
Saldo per 31-12-2019   70.400,29 
Saldo in Nepal    27.293,26    
Saldo renterekening 31-12-2018           125.755,36         
 
Lening inkomsten genererend project   2.561,17 
Lening projectleider 2     1.563,26 
Sponsoring verbouw kantoor    1.212,34 
Verkeerde boeking     1.000,00 
Reservering salarissen leraren     27.297,85 
Reservering opleidingen     33.010,87 
Reservering project meervoudig geh.    12.199,28 
Reservering drinkwaterprojecten    12.248,40 
Reservering schoolond. gezondheid         4.054,21 
Reservering schoolprojecten     20.231,55 
Algemene reserve                   120.743,52 
Totalen     229.785,68              229.785,68 
 
 
Toelichting 
Allereerst moet gezegd worden dat de inkomsten voor een zeer belangrijk deel te danken zijn aan 
bijdragen van wereldwinkels. Daaronder vallen hoge giften, maar ook giften die gedaan worden bij 
het opheffen van een wereldwinkel. Dat heeft twee redenen. De gemiddelde leeftijd van het 
vrijwilligersbestand van de wereldwinkels wordt steeds hoger, zonder aanwas. De tweede reden is 
dat er veel minder bij wereldwinkels gekocht worden. Eerst verkochten de wereldwinkels uitsluitend 
fair trade food, maar dat vindt nu overal plaats.  
De reserveringen zijn ten opzicht van het vorig jaar weinig veranderd. Nu is bij een 
schoolbouwproject een drinkwatervoorziening aangelegd, maar die is ten laste van de bouw 
gekomen.  
De lerarensalarissen worden gestaag afgebouwd. Maar per leraar worden ze ook hoger om niet 
teveel uit de pas te lopen met de salarissen die door de regering betaald worden. Er gaat veel geld 
aan salarissen naar de dagopvang voor de meervoudig gehandicapten dat nu 50 kinderen telt. Dat zal 
niet echt verminderen, omdat de overheid niet over de brug komt. Ook zal financiële ondersteuning 
van gezinnen met gehandicapte kinderen blijven, omdat de financiële nood hoog is. 
In 2018 was de gemiddelde koers van de roepie 122,5. In 2019 was dat 128,1.  
Voor 2020 is nog de bouw van een school gepland. Ook zijn de zinnen gezet op betere huisvesting 
voor een tiental veelal alleenstaande moeders met kinderen waarvan er een meervoudig 
gehandicapt is. Bij het opstellen van dit verslag kwam het coronafenomeen de wereld in. Verwacht 
wordt dat de nodige gelden aan armoede ondersteuning besteed zullen worden 
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