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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Resultatenrekening over en jaar 2018 en budget voor 2019.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2017 31-12-2019

Opbrengsten en kosten Nederland

Legaat Trudy van Schalkwijk in 2017 9.834        -                 -              -                

Algemene donaties  1. 12.948      14.000      9.434      19.545      

Donaties maaltijdproject 5.050        7.000        2.822      8.000        

Sponsoring schooluniformen -                3.000        1.935      -                

Extra donaties 'uitbreiding Dipendra school' 2. -                5.000        -              -                

Project 'Educational tour' 2.000        -                 -              -                

Project 'employability' oudere pupillen -                2.500        600         2.000        

Opbrengst fondsenwerving etc. -                -                 -              1.000        

Verkoop goederen 100           -                 -              -                

Opbrengst algemene fondsenwerving: 29.932      31.500      14.791    30.545      

Resultaten projecten:

Resultaat project 'Khokana home': -198          -                 -              -                

Resultaat project 'schildersopleiding Rezu' -                 137         950           

Project Deepa 950           

29.734      31.500      14.928    32.445      

Folders/nieuwsbrieven/website -58            -250          -58          -50            

Bankrente 11             25              3             -                

Bankkosten -175          -250          -167        -180          

Totale kosten NL -222          -500          -222        -230          

Saldo Nederland 29.512      31.000      14.707    32.215      

31-12-2018

3.

4.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Resultatenrekening over en jaar 2018 en budget voor 2019.

Opbrengsten en kosten Nepal Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2017 31-12-2019

Donaties Nepal 5. 140           -              7.100       9.600        

Bankkosten Nepal -51            -65          -40           -65            

Bankrente -                -              -              -                

89             -65          7.059       9.535        

Salariskosten kantoor 6. -1.582       -2.600     -1.657      -1.950       

Overige kantoorkosten 7. -1.292       -1.500     -2.071      -3.000       

Totale kosten kantoor -2.874       -4.100     -3.728      -4.950       

Salariskosten projecten 8. -7.083       -9.900     -8.508      -10.000     

Kosten voedsel Duhabi 9. -2.192       -2.000     -1.909      -2.000       

Kosten voedselprogramma 10. -6.988       -7.000     -8.345      -8.500       

Kosten educatie 11. -616          -800        -885         -1.000       

Kosten hygiëne/medicijnen 12. -381          -581        -276         -700          

Overige kosten 13. -2.418       -              -1.266      -                

Project 'Educational tour' -2.202       -              -              -                

Project 'employability' oudere pupillen (Rockstart) -                -2.500     -454         -2.000       

Project 'uniformen Dipendra' -                -3.000     -2.772      -                

Project 'extention Dipendraschool' fase 1 -                -5.000     -              -9.600       

Project 'boundarywall' Dipendra -                -              -              -                

Maintenance Duhabi home 15. -                1.000      -805         -1.000       

Maintenance Dipendra school -              -128         -2.000       

Schade aardbeving Duhabi -648          -              -              -                

,

Totale kosten  projecten -22.528     -29.781   -25.348    -36.800     

-25.313     -33.946   -22.017    -32.215     

31-12-2018

14.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Resultatenrekening over en jaar 2018 en budget voor 2019.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2017 31-12-2019

Saldo Nederland 29.512       31.000   14.707     32.215       

Opbrengsten en kosten Nepal -25.313      -33.946  -22.017    -32.215      

Koersresultaat -232           -             362          -                 

Resultaat 3.967         -2.946    -6.949      -                 

Toevoeging/onttrekking reserve Nederland 4.110         -2.946    -4.943      -                 

Reservering donaties Reshmi Barailly -                 -             -539         

Reservering donaties Deepa -900         

-                 -             

Toevoeging/onttrekking reserve Nepal -143           -             -567         -                 

-                 -             -0             -                 

Kosten NL in % totale kosten 0,87% 1,45% 0,76% 0,55%

Totale overheadkosten in % totale kosten 13,61% 15,19% 15,45% 13,99%

Tenslotte staat er onderaan het overzicht 2 percentages; het 1
e
 percentage is de verhouding van de kosten van de 

Nederlandse stichting in vergelijking met alle kosten. Dit percentage bedraagt 0,76 %.  Dit percentage is iets lager dan in

het voorgaande jaar.

Als we de indirecte kantoorkosten zoals eerder beschreven er ook vanaf halen gaat er ruim 84% van alle ontvangen 

inkomsten naar de kinderen; een mooi percentage!

31-12-2018
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Balans overzicht 2018.

Activa 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Saldo ING betaalrekening 5.821        10.767      218           209          2.055

Saldo ING spaarrekening 1.267        1.265        7.704        6.170       9.297

Saldi bank en kas Nepal 3.474        4.041        4.184        4.373       2.555

10.563      16.073      12.106      10.752     13.907

Passiva

Aanvangskapitaal 16.073      12.106      10.752      13.907     12.951     

Resultaat -6.410      3.967        1.354        -3.155      956          

Reserved project 'Deepa' 900           -                -                -               -               

10.563      16.073      12.106      10.752     13.907     

         Gebouw voor de nieuwe peuteropvang.

Binnenplaats Dipendra school
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Algemene toelichting

Op pagina 3 van de jaarverantwoording staan de opbrengsten en de kosten in Nederland,

en de saldi enkele incidentele projecten voor bevriende kindertehuizen.

Tevens zijn deze kosten verdeeld in kantoorkosten en kosten van de projecten. 

De kantoorkosten zijn alle kosten (voornamelijk de salariskosten van de officemanager) 

die worden gemaakt om er voor te zorgen dat de bijdragen die wij betalen aan de projecten 

(het Duhabi weeshuis en de Dipendraschool) goed worden besteed. 

De officemanager bezoekt het weeshuis en de school, praat met de mensen die daar 

werken en daarmee controleert hij of de bedragen die wij vanuit Nederland naar het kantoor

overmaken de juiste bestemming krijgen.

De opbrengsten uit de giften zijn lager t.o.v. 2017. Er wordt gepoogd door

individuele sponsoring de meest kwetsbaren meer zekerheid te bieden, ook na de uitstroming

uit het kinderhuis.

Via de facebook pagina 'kinderhuisnepal' en het twitter account en de website hopen wij 

nieuwe individuele sponsors te werven. Onze medewerkers in Nepal zullen elke vier maanden 

een nieuwsbrief publiceren met inhoudelijke informatie over behaalde resultaten.

Daarbij staat een uitbreiding van Dipendra school op het programma. Met bijdragen van

de Rotaryclubs in Hulst en in Dharan, is de financiering van extra klaslokalen en inrichting

tot stand gekomen. De bouw van de klaslokalen heeft een aanvang genomen in 2019..

Ook de ruimte voor opvang van peuters is in 2019 gerealiseerd. Hiervoor hebben

St. Kinderen van de Wereld en een vaste donateur bijdragen geleverd.

Met een pilot voor uitstromende pupillen van Duhabi home is gestart; die wij perspectief

willen bieden voor een baan bij betrouwbare Nepalese werkgevers, daar zij anders 

mogelijk vertrekken naar de Golfstaten, waar zij worden ingezet als goedkope 

werkkrachten, vaak onder gevaarlijke omstandigheden.

Het koersresultaat viel gunstig uit dit jaar; het resultaat ervan is verwerkt in de kosten Nepal.

Als wisselkoers voor omrekening van de kosten  in Nepal naar Euro is de koers medio 2018

gebruikt:

1-1-2018 € 1 = Nep. 121,48₹     

Gemiddeld 2018 € 1 = Nep. 124,27₹     

31-12-2018 € 1 = Nep. 127,06₹     

Duhabi home
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2018.

Toelichting op resultatenoverzicht

1. Donaties in Nederland in de vorm van periodieke of incidentele overmakingen.

In 2018 is gestart met individuële sponsoring van enkele kinderen:

Ons voornemen is voor meer kinderen een individuele sponsor te vinden.

2. Uitbreiding Dipendraschool. Plannen voor uitbreiding meer meerdere klaslokalen zijn gerealiseerd.

Uitbreiding was nodig om de school tot een volwaardige lagere school te maken, 

die voldoet aan de voorwaarden van de Nepalese overheid.

3. Project 'Educational tour'. Ter voorbereiding op hun toekomstige werkkring werden in 2017 kinderen van kindertehuis

Duhabi op bezoek uitgenodigd in Kathmandu en bezochten ze mogelijke werkgevers. Ook werden culturele 

activiteiten bezocht. Sommige van de kinderen waren nooit buiten Dharan geweest. In 2018

werd programma 'Rockstart' gelanceerd, een project om oudere leerlingen te plaatsen bij Nepalese werkgevers. 

4. Deepa, woont in Duhabi home en heeft een naaicursus gevolgd. Voor haar werd een sponsor ge-

vonden die € 75 per maand bijdraagt. Het surplus van dit bedrag zal beschikbaar zijn voor

het opzetten van een winkeltje, zodat zij zal kunnen voorzien in eigen onderhoud. De sponsoring loopt nog.

Rashmi, sponsoring voor haar is aangevangen op 1 juni 2018 en uitgegeven aan het opknappen 

van de hut, waar zij woont met oma en haar ziekelijke moeder.

Rezu is werkzaam via de Rockstart pilot bij Red mud coffee company in Kathmandu, 

door zijn deelname aan een training bij een kunstenaar in Pokhara, heeft hij extra mogelijkheden

om zijn talent tot uiting te brengen, ook in zijn werkomgeving.

5. Donaties Nepal. Door de Bischoppelijke vastenactie werd een bedrag van € 7.100 overgemaakt, 

rechtstreeks op de bankrekening in Nepal.

Ook lokaal worden t.b.v het kindertehuis donaties ontvangen, volgens opgave van de administrateur in Nepal:

Voor Duhabi: Nep. 136.065₹          (2017) Nep. 161.670₹      (2018)

6. Salariskosten kantoor. Het betreft hier salariskosten van de office manager, ook hiervan zijn de kosten gestegen.

7. Overige kantoorkosten. Dit betreffen behalve de normale kantooruitgaven ook reiskosten voor manager  

Puran Barailly en Ramesh Tamrakar, alsmede de kosten voor een accountantscontrole van de Nepalese overheid.

8. Salariskosten projecten. Salarissen van het personeel van een kindertehuis en Dipendra school.

9. Kosten voedsel. Kosten voeding voor Duhabi home. 

10. Kosten voeding voor het maaltijdproject op Dipendra school, wordt op verzoek schoolcomité 

voortgezet, omdat ouders niet over voldoende middelen beschikken.

11. Kosten educatie. Het betreffen vooral schoolboeken.

12. Kostenhygiëne en medicijnen. Zeep e.d. en medicijnen.

13. Overige kosten. Onderhoud gebouwen, gas (om op te koken voor het bereiden van voedsel), reiskosten etc.

14. Uitbreiding Dipendraschool en omheining. Voor de bouw van extra klaslokalen is € 9.600 begroot; 

dit wordt gerealiseerd in 2019.

14. Onderhoud Duhabi home. Dit is uitgevoerd in 2018; in 2019 wordt wederom onderhoud uitgevoerd.
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