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Voorwoord
Uitgaande van het idee van zelfbeschikkingsrecht, heeft Paul Schram in 2010 Stichting Bungkulung
opgericht. De missie van de stichting is tot op heden onverminderd van kracht; ontwikkelen,
stimuleren en ondersteunen van activiteiten in Nepal op allerlei gebied zijn daarbij waardevaste,
stabiele elementen.
Stabiliteit is in Nepal verre van vanzelfsprekend.
Het afgelopen jaar is dat onder meer tot uiting gekomen in diverse veranderingen in de projecten die
wij ondersteunen, mede veroorzaakt door de verwoestende aardbevingen en aardverschuivingen.
Het bestuur van Stichting Bungkulung heeft zoveel mogelijk op deze ontwikkelingen ingespeeld. De
resultaten daarvan staan in dit jaarverslag.
Onze werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden zonder de financiële hulp van u als donateur.
Daarnaast ziet het bestuur een groeiende bekendheid met onze stichting, wat ons sterkt in het
continueren van onze werkzaamheden.
Kortom: veel leesplezier!
De voorzitter
Marten van Loo
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Inleiding
Het bestuur van Stichting Bungkulung presenteert haar jaarverslag van 2015. In dit verslag kijkt het
bestuur terug op de ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen jaar en worden de plannen
voor 2016 gepresenteerd. Aan het eind wordt ingegaan op de financiën van de stichting met een
jaarrekening over 2015.

1. Doelstellingen en taken
Stichting Bungkulung toont zich solidair met inwoners van ontwikkelingslanden; met name Nepal,
één van de armste landen ter wereld. De stichting wil kinderen en volwassenen mogelijkheden en
kansen bieden om zich te ontwikkelen, hun leefsituatie te verbeteren en sociaaleconomisch
zelfstandiger te worden. Zij ondersteunt rechtstreeks eigen initiatieven van Nepalezen of
organisaties die hen vertegenwoordigen. Daardoor worden verantwoordelijkheid, zelfbeschikking,
eigenwaarde, motivatie en creativiteit versterkt. De kans op het welslagen van de door de stichting
ondersteunde projecten is daarmee groot.
Zelfbeschikkingsrecht is een grondwaarde. Goede voeding, gezondheidszorg en onderwijs zijn
hiervoor cruciaal. Vaak ontbreekt het hieraan in Nepal. Met name wezen, andere kansarme kinderen
en vrouwen zijn daarvan de dupe. Iedereen verdient gelijke kansen, ongeacht sociaaleconomische
status, etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid.
De missie van Stichting Bungkunlung is daarom het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van
activiteiten in Nepal, op het gebied van onder meer:
 onderwijs, gezondheid en hygiëne, gericht op kinderen en jongvolwassenen;
 empowerment en emancipatie van vrouwen;
 versterking van klein ondernemerschap door middel van het verstrekken van microkredieten
en/of materiële ondersteuning; denk daarbij aan het financieren van gereedschappen en
zonnepanelen;
 alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.
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2. Activiteiten en Resultaten 2015
Het jaar 2015 stond in Nepal voornamelijk in het teken van aardbevingen en landverschuivingen.
Daarnaast gaat het gewone leven door. Daarom is de stichting aandacht blijven besteden aan de
scholing van kinderen, het 21-jarig bestaan van CAC-Nepal en ondersteuning van economische
zelfstandigheid.

Aardbevingen en landverschuivingen
In mei 2015 vond een eerste aardbeving plaats, gevolgd door nog meer bevingen en
aardverschuivingen. De plaats Taplejung werd getroffen door een grote aardverschuiving. Meer dan
vijftig mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Een maand eerder was het district Taplejung al
getroffen door een grote brand. Daardoor zijn veel kinderen wees of halfwees geworden. Kashang
Tenzing, die de kinderen die wij ondersteunen in Taplejung begeleidt, heeft daardoor nog meer
verzoeken ontvangen om kinderen bij hem onder te brengen.
Vlak na de grote aardbeving heeft de stichting een bericht op Facebook geplaatst met informatie van
Tulasa Amatya, de directeur van CAC-Nepal over de stand van zaken. Duidelijk werd dat de
natuurramp grote gevolgen had voor mens en goed. Na dit bericht en een rechtstreekse mail aan
donateurs, vrienden en bekenden, hebben 43 personen in een paar weken tijd een bedrag van
€ 7.000 aan de stichting gedoneerd. Dit bedrag is als volgt verdeeld:
 € 2.000 is naar Hissi Dongala gegaan voor de fundering van haar huis, dat tevens fungeert als
fabriek voor Pashmina sjaals. Hoewel ze nog steeds angstig is dat het huis bij een volgende
zware beving kan instorten, is het bedrijf weer in productie. Een aantal werknemers is
teruggegaan naar hun woonplaats om hun eigen huis opnieuw op te bouwen. Doordat het
toerisme is teruggelopen, worden er minder sjaals verkocht. De fabriek draait daardoor nu met
minder personeel.
 € 5.000 is aan CAC-Nepal geschonken om kantoorruimte te bouwen in het huis van haar oudpresident, nu lid van de raad van advies, dat moest wordt hersteld. Omdat het regenseizoen
lang voortduurde en er nog steeds aardbevingen zijn in het gebied, is nog niet met de bouw
begonnen. Intussen is het voor CAC-Nepal vrijwel onmogelijk geworden om fondsen te
werven, doordat de meeste fondsen van grote organisaties vooral naar noodhulp gaan.
In december 2015 was José Koster, penningmeester van de stichting, in de hoofdstad Kathmandu.
Haar impressie:
“Wat ik veel hoor is dat de regering weinig doet. Buitenlandse hulpverleners tonen zielige plaatjes
om fondsen te werven, maar doen nog niet veel. Aan de andere kant is dat wel begrijpelijk; de aarde
schudt nog steeds en de regentijd heeft lang geduurd. Namgey Sherpa, de vader van Kashang
Tenzing, vertelde dat de regering wel stenen en cement levert, maar die gewoon langs de weg legt.
Het cement is door de enorme regenval te slap geworden en kan niet meer kon worden gebruikt.
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Eind 2015 is het land ontwricht door een dispuut met India. De Indiase bevolking in Nepal is
ontevreden over een nieuwe grondwet, die al vijf jaar in de maak is, maar na de aardbeving versneld
openbaar is gemaakt. Dat heeft geleid tot onder andere een blokkade voor de levering van gas en
benzine door India. Inwoners van Nepal zijn boos en hebben Indiase vrachtwagens aangevallen. Uit
angst steken Indiase vrachtwagenchauffeurs de grens niet meer over, waardoor er nog minder
goederen worden ingevoerd. Dit conflict is niet zomaar voorbij.
Het is momenteel kouder dan normaal. Omdat er weinig gas is en elektriciteit voor niet meer dan
tien uur per dag (meestal alleen ‘s nachts of overdag als het warm is), wordt er weer veel hout
gehakt om te koken en te verwarmen. Dus het weinige groen in de stad gaat eraan. Zo schiet het niet
op met dit land.
Toerisme? Ik heb alleen in de binnenstad bij de echt toeristische plekken hier en daar een toerist
gezien. Ook daarin zit nog weinig progressie.
Handel? Geen toerisme, geen resources; dus weinig handel.
De Pashmina fabriek waarvan wij sjaals verkopen, is deels geraakt door de aarbeving. De stichting
heeft bijgedragen aan de reparatie van een muur. Helaas was het personeel vertrokken, omdat ook
zij hun huis moesten aanpakken. Met de terugloop van het toerisme is de vraag naar sjaals ingestort.
Hissi Dongala, de eigenares van de fabriek, werkt nog maar met een kleine groep mensen.
Ondertussen probeert ze met een koffieplantage bij Ilam (bij de Indiase grens) een nieuwe handel op
te zetten. Volgend jaar is de eerste oogst; pas dan weet ze of haar onderneming is geslaagd.
CAC-Nepal lijdt eronder dat alle grote fondsen naar noodhulp gaan. Tot maart is er nog één project in
het verre westen; daarna hebben ze geen betaalde werkzaamheden meer. Ze blijven lobbyen en
inschrijven voor projecten, maar het is moeilijk. Tulasa wil in ieder geval in 2016 nog één
stafmedewerker betalen die meeschrijft aan projecten. Verder moet de website actueel blijven. Het
is wel zuur als je bedenkt dat ze een jaar geleden meer dan 100 medewerkers in loondienst had en
meer dan drie projecten uitvoerde.
De kleine kliniek in Bakhtapur is weg. De aardbeving heeft het met de grond gelijk gemaakt.
De huur van het kantoor in Kathmandu en het Blijf-van-mijn-lijf-huis is opgezegd. De eigenaar kon
het voor een veel hoger bedrag verhuren aan buitenlandse donateurs.
Tulasa heeft nu een klein kantoortje in de buurt van haar huis. De huur is hoog. Doordat NGO’s en
buitenlandse organisaties meer betalen, stijgen de huren. Ook hier zie je dat hulpverlening niet altijd
werkt.”
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CAC-Nepal
In 2014 heeft het bestuur besloten CAC-Nepal te ondersteunen bij het vieren van haar 21-jarig
bestaan in februari 2015. Die viering bestond uit een groot feest, waarbij ook de plaatsvervangend
minister-president aanwezig was. Onder meer zijn de volgende personen in het zonnetje gezet voor
hun bijdrage aan de Nepalese samenleving:
Dr. Lila Devi Khatri, de eerste gepromoveerde vrouw in Nepal; Dr. Uma Devi Das, de eerste
vrouwelijke en gepromoveerde verpleegkundige; Angur Baba Joshi, een bekende activiste in
vrouwenrechten; de heer Daman Nath Dhungana, bekend als ‘Human Rights Advocate and Leader of
Civil Society’; en mevrouw Bharati Silawal-Giri, genderspecialist en mensenrechtenactiviste.
Tevens is bij die gelegenheid het boekje “The 22 Years Journey of CAC-Nepal” gepresenteerd.
Stichting Bungkulung heeft aan de totstandkoming hiervan bijgedragen. Daarnaast kon de directeur,
Tulasa Amatya, met onze ondersteuning de conferentie “Beijing plus 20” bijwonen in New York.
Met beide activiteiten heeft CAC-Nepal haar zichtbaarheid aanzienlijk vergroot en daarmee de kans
op meer fondsen, waarmee zij haar werkzaamheden op niveau kan voortzetten.
In december 2015 tekent José Koster op:
“Nog steeds is de situatie voor vrouwen in Nepal slechter dan voor mannen. Vrouwen overlijden
gemiddeld op 53-jarige leeftijd; mannen worden gemiddeld 56 jaar oud. Ook de grondwet biedt geen
gelijke kansen. Daarom is het werk van CAC-Nepal zo belangrijk en is het zo jammer dat fondsen
uitblijven.
Het maakt Tulasa niet minder strijdvaardig. Voor het eind van het jaar 2015 gaat er een voorstel uit,
heeft ze een belangrijke vergadering en spreekt ze iemand die voor fondsen kan zorgen. Ook vraagt
ze aan de stichting om nog eens naar haar income generation proposal te kijken. Misschien kunnen
wij in Nederland een organisatie vinden die haar kan ondersteunen?”
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Scholing in Taplejung
In 2013 werden in Taplejung drie kinderen begeleid. Sinds januari 2014 zijn dat er vier.
Na de grote aardverschuiving kregen we het verzoek of de stichting meer kinderen kan
ondersteunen. Dat kunnen er in 2016 vijf worden. Bij de afweging hiervan is meegenomen dat een
kind, eenmaal begonnen aan een schoolopleiding, deze ook moet kunnen afmaken. Dat duurt zo’n
tien jaar.
In december 2015 heeft José Koster onderzocht of de kosten voor scholing wel gebruikelijk zijn voor
een arm land als Nepal; zeker in vergelijking met landen in andere delen van de wereld, waar de
kosten heel laag zijn. Helaas blijkt goed onderwijs in de gebieden buiten de Kathmandu Vallei
inderdaad erg kostbaar. Over het algemeen kosten onderwijs, boeken, onderdak, eten en
persoonlijke zaken (zoals kapper of schoolkleding) op dit moment zo’n € 1.200 per jaar per kind.
Daarnaast is door de aardbevingen en de Indiase boycot het leven schrikbarend duur geworden. Zelfs
voor de normaalste dingen als rijst en melk betaal je nu al snel de helft meer. Het ziet er niet naar uit
dat dit de komende tijd verandert.
Het bestuur kiest voor goed onderwijs, onderdak, voeding en (na)schoolse begeleiding. Door een
verblijf bij Kashang Tenzing wordt de kinderen dat ook geboden en blijven zij bij ons in beeld.
Kashang heeft aangegeven maximaal 36 kinderen te kunnen herbergen als er geld voor zou zijn. In de
omgeving van Taplejung zijn nog veel meer kinderen die op dit moment geen onderwijs krijgen. Ter
ondersteuning van de naschoolse begeleiding heeft de stichting een laptop geschonken (Dell Latitude
11 Education computer). Kashang heeft zelf voor zonnepanelen en een internetaansluiting gezorgd.
Het Nepalese schooljaar loopt van april tot april. Voorheen gingen de kinderen niet naar school of
kregen ze les op de Government school (heel minimaal onderwijs). Sinds ze door Kashang zijn
opgenomen, hebben zij zich goed ontwikkeld en uitstekende resultaten behaald. Alka Limbu scoorde
92% op het UKG (kleuteronderwijs), werd eerste van haar groep en is overgegaan naar de tweede
klas. Santos Rai is vijfde van zijn klas geworden. Arpiksha en Samiksha Sanwa Limbu (een tweeling
van 8 jaar) uit Sanwa zijn erbij gekomen. We ondersteunen dus nu een jongen en drie meisjes, in de
leeftijd van 6 tot 13 jaar.
In 2014 hadden twee kinderen de school al verlaten wegens omstandigheden. Ook Cheten is in 2015
helaas door zijn ouders van school gehaald.
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Ondersteuning oudere kinderen
Stichting Bungkulung biedt kinderen ondersteuning voor onderwijs tot aan het SLC
(schoolcertificaat). Alleen ondersteuning door donateurs die specifiek aan de beroepsopleiding van
Anjeela Dongala en Babita Karki bijdragen, wordt door de stichting gefaciliteerd en zo nodig
aangevuld.
Anjeela is de dochter van Hissi Dongala, de eigenares van de pashminasjaalfabriek. Tot aan haar SLC
in 2014 heeft Stichting Bungkulung haar onderwijs gefinancierd. Met de opbrengst van de verkoop
van sjaals in Nederland ondersteunt de stichting Hissi nu bij het bekostigen van haar dochter’s
opleiding tot fysiotherapeut in de USA. Een van de tantes van Anjeela draagt het grootste deel van
de kosten bij voor deze studie.
Babita volgt in Nepal een vierjarige opleiding tot verpleegkunde. In tegenstelling tot in Nederland,
biedt deze opleidng in Nepal toegang tot een tweejarige masteropleiding tot arts.
Babita ontvangt hiervoor via Stichting Bungkulung een gerichte ondersteuning van enkele specifieke
donateurs. Zolang deze donaties doorgaan, zal de stichting haar opleiding blijven ondersteunen. Met
een aanvulling hierop van 50%, heeft de stichting in 2015 nog haar volledige opleiding kunnen
bekostigen. Voor de komende drie jaar is een bijdrage van 50% toegezegd.
Zowel voor Anjeela en Babita is ondersteuning van een beroepsopleiding ook een diepte-investering
in Nepal. Beiden zijn vastbesloten in de toekomst de hun geboden kansen te benutten om iets bij te
dragen aan de kansengelijkheid in het land.
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Mail Babita Karki (October 8, 2015)
I am Babita Karki. I am writing to respectfully thank for financial aid that was awarded to me for
my study so far, however it would have been not so easy for my parents without your continuous
support. I feel that my circumstances are unique for this current year and would like to explain
why I need to take financial aid and the situation will most likely change in the future.
Since we have little income, I have a strong determination to support my parents only if my
childhood dream to become a successful Nurse comes true. But the money I need for my Nursing
study is beyond my parents Capability. I have no one else to rely on for financial assistance.
According to one of the College Departments of Nursing it costs about Nrs 10 Lakhs for the
complete 4 years study. We need to pay for the Admission and for the running year at first. Later
we can pay it on installment as well.
Though I made the difficult decision to study this expensive course but I would like to fulfill my
dream. I would be always thankful if you would support me financially for my bachelors study
besides you have been helping us since my schooling level.
I hope you will take these details into consideration. I know I would be able to contribute to my
family and the country.
Thank you for your time and please contact me if you need any more information.
Sincerely
Babita Karki

Plannen voor school in Bungkulung
Kashang Tenzing ziet (vooralsnog) af van een groots opgezet plan voor de bouw van zijn school in
Bungkulung. Het bestuur kan zich goed vinden in zijn huidige, financieel en logistiek meer realistische
visie. Daarmee is de kans toegenomen dat de stichting een eventuele nieuwe aanvraag voor een
bijdrage in de kosten zou honoreren.
Kashang bouwt de toeristische mogelijkheden voor het familiehotel in Suketar uit, gebruikt het hotel
in Taplejung als hostel voor de kinderen die daar studeren en gebruikt de grond in Bungkulung voor
de teelt van groente en fruit. Daarnaast wil hij een kleine boerderij vestigen met wat dieren.
Daarmee kan hij zichzelf en de kinderen bedruipen.
Omdat de drie locaties op ruim twee uur lopen van elkaar liggen, is het lastig om ze allemaal te
bestieren. Een auto zou Kashang helpen zijn ideaal te verwezenlijken. Een van onze donateurs heeft
daarvoor via de stichting een lening van € 5.000 verstrekt. Kashang wil deze tussen vijf en zeven jaar
terugbetalen.
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Mail Kashang (October 2015)
I am going to start the hotel from this year. I am buying this vehicle especially for the hotel business.
To pick up the guest and sometime drop to the Birtamod. Get all the grocery from the bazar and
sometime from Birtamod.
Its only 14 to 20 minutes drive from Taplejung bazar to Suketar. Hopefully the hotel will take a
market slowly and it will also support to pay loan back to the bank as well as maintenance.
I have never downgrade my ideal in the moment of weakness. I have always try to make money for
the higher objective. I have never make money is my objectives because it is the recipe of
unhappiness. I will live in a very simple way and I will keep trying to get my dream come true. Every
crisis is opportunity to improve myself.
I am very lucky that I have a very loving, caring and supportive wife.
It is my promise that I will get this loan back to you within 5 to 7 years.
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Koers van de stichting
De vraag welke mensen, instellingen en organisaties in aanmerking komen voor een financiële
bijdrage door Stichting Bungkulung, heeft geleid tot inhoudelijke discussies. Zoekt het bestuur zelf
projecten die de stichting wil ondersteunen, of zijn daarvoor aanvragen vanuit Nepal leidend? Wil de
stichting de mogelijkheid tot ondersteuning actief bij potentiële partijen onder de aandacht brengen,
of juist een afwachtende houding aannemen?
De ingezette koers om eigen initiatieven vanuit Nepal leidend te laten zijn, heeft zijn vruchten
afgeworpen. Het persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen met de ons al jaren goed bekende
personen en organisaties, heeft geleid tot een goede samenwerking. Er is door hen veel goed werk in
Nepal verzet, dat de stichting graag ook in de toekomst wil blijven ondersteunen. We zijn een kleine
organisatie, moeten keuzes maken en willen graag het welslagen van de door ons ondersteunde
projecten zoveel mogelijk garanderen. In 2015 hebben we besloten op deze koers verder te gaan.
Daarmee is het ondersteunen van meer projecten in de toekomst niet uitgesloten.

Fondsenwerving
Stichting Bungkulung is blij met de vele donateurs die haar activiteiten financieel ondersteunen en
sponsoren die op een of andere manier een bijdrage leveren.
Sinds 2014 kunnen donateurs er ook voor kiezen een bepaald kind of specifieke organisatie of project
te ondersteunen. Naast Babita Karki worden momenteel ook Alka Limbu, een van de meisjes in
Taplejung, en CAC-Nepal specifiek ondersteund.
Omdat de stichting een ANBI-status heeft, kunnen giften van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Ook kan een donateur een periodieke (bijvoorbeeld
jaarlijkse) gift opgeven bij de belasting.
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Voor het werven van fondsen voor de activiteiten van Stichting Bungkulung zijn op bescheiden schaal
acties ondernomen:
 regelmatige informatieverstrekking aan alle donateurs;
 oproep aan uitgebreid netwerk van alle bestuursleden om te doneren voor herstel na de
aardbeving;
 openluchtverkoop op 26 juni bij de Maxis-store te Muiden door José en Nathalie;
 speciale steptocht op 30 juni voor ondernemers uit de bouwwereld als dank voor hun extra
donaties na de aardbevingen, verzorgd door Stepping Menno;
 steptocht door Stepping Menno op 4 oktober voor ruim 15 donateurs in het oostelijk
havengebied in Amsterdam, met daarna een borrel bij Menno thuis, waarbij voorzitter de
highlights van dat jaar benadrukte;
 een goede verkoop van Pashmina sjaals, zelfs in de warme zomermaanden.

3. Organisatie en bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen:
Marten van Loo, voorzitter;
Jose Koster, penningmeester;
Karen van Stapele, secretaris;
Menno Lammertsma, bestuurslid en tijdelijk secretaris.
Het bestuur kent de volgende taken:
 Beoordelen aanvragen voor (financiële) ondersteuning;
 Besluiten over het aangaan van financiële verplichtingen;
 Financieel beheer;
 Controleren of de middelen juist worden besteed;
 Inzamelen en beheren van fondsen;
 Behoorlijk besturen en naleven van aangegane en wettelijke verplichtingen.
 Verantwoorden activiteiten in jaarverslag
Het bestuur voert deze taken op geheel vrijwillige basis uit.

4. Verwachtingen 2016
Door de eerdere uitbreiding van het bestuur van drie naar vier leden, verwacht Stichting Bungkulung
in 2016 haar inzet weer op het niveau van 2013 te kunnen terugbrengen. De interne communicatie,
de website en het zoeken van mogelijkheden om meer fondsen te werven krijgen weer meer
aandacht.
De uitdaging is om te blijven zorgen voor voldoende meerjaarlijkse fondsen; met name om te kunnen
voldoen aan de vraag om meer kinderen te ondersteunen. Door de situatie in Nepal en de hogere
Euro-koers van de Nepalese Roepie, die gekoppeld is aan de Amerikaanse Dollar, waren de kosten
voor levensonderhoud in 2015 zo’n 35% hoger dan in 2014. Daarnaast heeft CAC-Nepal het zwaar,
omdat ondersteuning vanuit de gebruikelijke fondsen uitblijft. Tenslotte leeft de wens om de
beroepsopleiding van de oudere kinderen te ondersteunen.
Dit alles zorgt ervoor dat we alle donaties goed kunnen gebruiken.
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5. Jaarrekening 2015
De resultaten van de fondsenwerving zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Donateurs

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2013

Aantal

Aantal

Aantal

Bedrag

46

€ 8.284

68

Bedrag

Bedrag

€ 27.005

Waarvan:

Vaste

17

€ 5.703

12

€ 4.229

11

€ 4.091

Incidenteel

51

€ 21.302

25

€ 6.265

35

€ 4.193

Het aantal incidentele donateurs in 2015 was significant hoger dan in 2014. Dit heeft alles te maken
met de donaties na de aardbeving. Veel donateurs hebben gekozen voor een kleine stichting als die
van ons, met de intentie dat hun donatie ook volledig ten goede komt aan de wederopbouw na de
aardbeving in Nepal. Ook het aantal vaste donateurs is toegenomen.
In 2015 heeft de stichting minder dan 3% uitgegeven aan beheer en administratie. Het uitgangspunt
om ten hoogste 10% van onze uitgaven daaraan te besteden, is dit jaar dus behaald.

Totaal besteding aan doelstelling
In totaal is € 27.011,00 aan donaties opgehaald. € 20.430,00 is besteed aan bestemmingen in Nepal.
€ 117 is besteed aan administratie en € 320 aan bankkosten. Daarnaast kan € 2.000 worden
toegevoegd aan de reserves. Deze worden besteed aan scholing voor de kinderen in Taplejung. Het
saldo moet aan het begin van ieder kalenderjaar voldoende zijn om scholing en onderdak voor één
jaar te kunnen bekostigen.
In totaal is ruim 97% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen van de stichting.

Jaarcijfers 2015
Als bijlage bij dit jaarverslag wordt het rapport van administratiekantoor Wildenburg gevoegd.
Daarin worden de jaarcijfers 2015 verklaard met de daarbij behorende balans, staat van baten en
lasten en een toelichting bij de jaarrekening.
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6. Begroting 2016
Begrote staat van baten over 2016
Begroting 2016
Ontvangsten

Uitgaven

Omschrijving

Bedrag

%

Omschrijving Bedrag

%

Rente
Donaties
Sjaals

€ 50,00
€ 9.500,00
€ 450,00

0%
95%
5%

CAC-Nepal
Middelen
Scholing

€ 2.000,00
€ 200,00
€ 7.100,00

22%
2%
76%

Totaal

€ 9.475,00

100%

Totaal

€ 9.300,00

100%

Toelichting
Een voor de afgelopen vier jaar afgesproken eenmalige donatie van een van onze donateurs valt weg
met ingang van 2016. Gelukkig lijkt het aantal eenmalige donaties toe te nemen en blijven de vaste
periodieke donaties op peil. Hiermee kunnen we een aantal projecten blijven steunen. We hebben
ervoor gekozen de reserves te vergroten om één jaar scholing voor de kinderen in Taplejung,
fluctuaties in wisselkoersen en de hogere kosten voor onderwijs te kunnen opvangen.
Voor 2016 hebben we besloten scholing en onderdak voor vijf kinderen te financieren tot aan het
behalen van hun schoolcertificaat. Dit betekent het aangaan van een commitment voor ongeveer
tien jaar. We hopen in de toekomst meer kinderen te kunnen ondersteunen.
de ondersteuning voor de overige projecten wordt in 2016 onverminderd voortgezet.
Onze bijdrage aan de samenleving in Nepal is hiermee klein, maar betrouwbaar en waardevol.
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