Jaarrekening/ Jaarverslag
Nepal Sammaan is het jaar 2016 gestart met een batig banksaldo van EUR 2.999.
Gedurende het jaar zijn er donaties ontvangen voor een bedrag van EUR 19.144.
Deze donaties kwamen van onder andere de Remonstrantse Broederschap,
Geloof en Samenleving en van particulieren. Verder zijn er door de Rabobank EUR
153 aan bankkosten in rekening gebracht en bedroegen de kosten van het
beheer van de webpagina EUR 207.
De reserves zijn aangesloten met de bankstanden van respectievelijk EUR 3.285
per 1 januari 2016 en van EUR 2.999 per 31 december 2016.
Ter ondersteuning van de projecten is er EUR 286 onttrokken aan eerder
opgebouwde reserves.
De totale uitgave aan projecten bedroeg EUR 19.070 en zullen hierna worden
toegelicht.
Project Janki kleuterschool
Het Janki Project, een kleuterschooltje in het dorpje Banshkor, 8 km ten
zuidwesten van Taulihawa, centrumplaats van het district Kapilvastu, zuidwest
Nepal. Gedurende het jaar is EUR 15.000 betaald aan Stichting Sunshine Social
Development.
De Stichting Imelda-Nolet nam alle kosten van de bouw, 15 000,-- voor
haar rekening.
Project in Baluhawa
Gedurende het jaar is EUR 3.000 betaald aan Stichting Nepal/ Krijn de Best.
Hetgeen een toegezegde bijdrage van stichting Nepal Sammaan is voor een
project in het dorpje Baluhawa/ Kapilvastu. In samenwerking met de stichting
Nepal Trust/Jeroen van den Berg in Kathmandu en de Stichting Wilde Ganzen zal
in dat dorp een schoolgebouw worden gebouwd voor basis onderwijs. Hier kan
een honderdtal leerlingen terecht, die nu nog in de openlucht les krijgen voor
zover het weer dat toelaat.
Project in Dhading
Naar aanleiding van de aardbeving die Nepal trof hebben de heer en mevrouw
Willem en Attie de Jong uit Dordrecht, een inzamelingsactie gehouden in
samenwerking met de stichting Nepal Sammaan hetgeen een bedrag opleverde
van EUR 1.070. Het bedrag is gebruikt om in enkele dorpen de watervoorziening
te herstellen onder de noemer Tikeswara Water project.

