Jaarrekening Madat Nepal 2020
Inkomsten
Saldo per 1-1-2020
70.400,29
Saldo renterekening 1-1-2020
125.755,36
Saldo Nepal
27.293,26
Donaties vrij te besteden
14.372,42
Donatie t.b.v. kantoor
2.000,00
Donaties t.b.v. opleidingen studenten 2.966,00
Donaties t.b.v. leraren
9.200,00
Donaties t.b.v. schoolprojecten
14.860,00
Donaties t.b.v. gehandicapten
33.723,51
Donaties t.b.v. Haribol
3.000,00
Donaties t.b.v. dovenproject
500,00
Donaties t.b.v. Dr. Bhim
600,00
Donaties t.b.v. Siddhi M. Hospital
1.000,00

Uitgaven

3.927,19
3.965,92
14.523,63

3.000,00
534,47
639,04

Bankkosten
350,57
Corona steun Siddhi M. Hosp
8.000,00
Corona CBR Voedselsteun en medicijnen
6.360,00
CBR, 3 personeelsleden en bus
6.100,00
CBR projectkosten
1.090,00
CBR, salarisondersteuning
4.554,61
CBR, ondersteuning zes gezinnen
3.718,05
CBR Kerstkadootjes gehandicapten
240,12
Siddhi M. Hosp dijk en Asha Maya
2.750,00
Ondersteuning spierdystrofie
193,65
School Batase
1.161,89
Projectkosten Nepal algemeen
1.099,93
Webshop
158,50
Koerscorrectie
1.696,74
Saldo 31-12-2020
94.663,17
Saldo renterekening 31-12-2020
125.755,36
Saldo in Nepal
21.188,00
305.670,84 305.670,84
Balans
Saldo per 31-12-2020
94,663,17
Saldo in Nepal
21.188,00
Saldo renterekening 31-12-2020
125.755,36
Lening projectleider 2
1.455,68
Lening inkomsten genererend project 2.561,17
Voorschot Batase
1.200,00
Reserv salarissen leraren
Reserv opleidingen studenten
Reserv CBR meerv gehandicapten
Reserv drinkwaterprojecten
Reserv schoolonderzoek gezondheid
Reserv schoolprojecten
Algemene reserve
Totalen
246.823,38

21.974,22
32.010,95
30.220,01
12.248,40
4.054,21
35.091,55
111,224,04
246.224,04

Toelichting op de jaarrekening 2020
Opnieuw hebben we dit kalenderjaar veel giften gekregen van wereldwinkels. Dit had mede in sterke
mate te maken met sluitingen van wereldwinkels waarna ze besloten om een deel van hun batig
saldo aan Madat Nepal te schenken.
De lerarensalarissen zijn de afgelopen jaren gestaag afgebouwd, maar hebben zich gestabiliseerd. De
reservering is hoog, maar de inkomsten zijn sterk afgenomen. Voor de komende jaren zien we dan
ook vooralsnog geen probleem in de financiering.
De ondersteuning van de dagopvang van CBR meervoudig gehandicapte kinderen in Bhaktapur kost
veel geld, omdat de overheid nog altijd niet over de brug komt. Er zijn veel gezinnen die financieel
ondersteund moeten worden om het hoofd boven water te houden.
2020 zal in de geschiedenis te boek gaan als het jaar van de corona epidemie. Dat heeft voor de
projecten consequenties gehad. In ieder geval hebben we CBR extra gesteund om de gezinnen van
de meervoudig gehandicapten in hun levensonderhoud te steunen gedurende de inkomstenloze
lockdown en we hebben het Siddhi Memorial Hospitaal ondersteund met hulp voor corona
slachtoffers.
Asha Maya was de enige bejaarde van wie we de opvang in het Siddhi Memorial Hospitaal hebben
gefinancierd. Zij is inmiddels overleden. We hebben ook de reparatie van de dijk rondom het
hospitaal gefinancierd.
Computer ondersteuning voor een school en de nieuwbouw bij een andere school moesten
uitgesteld worden. Reisbeperkingen en hoge prijzen door importuitval waren hiervoor de redenen.
De koers van de roepie was in 2020 gemiddeld 129,1.
April 2020
Hemmy Clevis
De beleidsvoornemens voor de komende vijf jaren omschrijven zich als volgt.
Madat Nepal blijft doorgaan met de ondersteuning van lerarensalarissen in ver weg gelegen scholen
en blijft opleidingen van studenten en leerlingen die dat niet kunnen betalen, ondersteunen als een
investering in hun toekomst.
Er wordt in ieder geval een school gebouwd en een bescheiden drinkwater project gefinancierd. De
ondersteuning van de spierdystrofie jongens wordt afgebouwd. Er is inmiddels nog maar een jongen
in leven die thuis opgevangen wordt.
Er zullen zeker twee schoolonderzoeken plaats vinden op het gebied van KNO-, tand- en huidzorg.
Deze onderzoeken zullen aangevuld worden met staaroperaties en zorg voor de volwassenen in het
gebied van de school.
De meeste zorg zal de komende jaren uitgaan de CBR en de opvang van meervoudig gehandicapten
en de ondersteuning van ouders die het hoofd nauwelijks boven water houden. De aandacht gaat
dan vooral uit naar adequate huisvesting voor een tiental gezinnen. Dit wordt ondergebracht in het
project ‘Nergens thuis’.

