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InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

U leest op dit moment de jaarrekening van Stichting Tuharuko Awaj. Tuharuko Awaj is sinds 

2007 actief in Nepal, betrokken bij projecten met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit 

van kinderen. 

Deze jaarrekening bestaat uit een bestuursverslag, onze financiële gegevens en een toelichting 

daar op. 

Het jaarverslag is samengesteld in overleg met en goedgekeurd door onze Accountant, Flow 

Accountants te Amersfoort 

Vanaf deze plek willen we graag iedereen die onze stichting het afgelopen jaar en de periode 

daarvoor heeft gesteund bedanken. Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen 

rekenen, zodat we onze projecten in Nepal kunnen voortzetten. 

Voor meer algemene informatie over onze projecten kunt u ook terecht op onze website, 

www.weeshuisnepal.com. 
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BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag    

 

Het jaar 2011 stond voor ons als Stichting in het teken van stabilisering en van (verdere) 

professionalisering van de bestaande projecten en werkwijzen. Dit is goed gelukt. Met name 

CBIA heeft grote stappen gezet: de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen evenals de 

betrokkenheid van de docenten.  

In maart 2011 is het aantal kinderen in het weeshuis van 10 naar 15 gegaan. De 5 kinderen uit 

het OCRC-weeshuis – waarvoor wij al vanaf het begin van onze activiteiten het onderwijs 

bekostigden – zijn bij ons komen wonen, o.a. omdat ze door de leiding van OCRC regelmatig 

werden thuisgehouden van school. Hoewel het even aanpassen was voor iedereen – 50% meer 

kinderen ineens, bovendien vrijwel allemaal pubers, terwijl de kinderen in NLCH over het 

algemeen wat jonger zijn – is deze transitie zeer goed verlopen. Inmiddels horen de 5 nieuwe 

kinderen er helemaal bij en kun je bijna spreken van een ‘gewoon gezin met 15 kinderen’. 

Iedereen zorgt goed voor elkaar en kan het goed met elkaar vinden. 

Daarnaast heeft het weeshuis een nieuwe ‘manager’ gekregen: Bisal. Een jonge jongen die goed 

met de kinderen overweg kan, de didi’s ondersteunt bij allerlei klusjes en van alles regelt.   

Aan de projecten in Banepa en Solokhumbu is het afgelopen jaar weinig veranderd, zij zijn 

voortgezet op dezelfde voet. Het project in Banepa zal in 2012 nader worden bekeken, mogelijk 

wordt dit project volledig anders opgezet om de deelnemende straatkinderen een ‘totaal-

onderwijstraject’ te kunnen aanbieden. In Q1 en Q2 2012 zullen de mogelijkheden worden 

geïnventariseerd en besproken en zal hierover waarschijnlijk een beslissing worden genomen. 

In 2011 hebben we relatief weinig tijd gestoken in fondsenwerving. Dit met name omdat we 

gedurende het jaar de mogelijkheden hebben onderzocht van het laten bouwen van een eigen 

pand voor de school. Aangezien dit een specifieke en (veel) hogere fondsbehoefte zou hebben, 

hebben we in afwachting hiervan de actieve werving on hold gezet. Mede op basis van het 

bezoek aan Nepal door een deel van het bestuur in januari 2012 is inmiddels besloten voorlopig 

niet te investeren in nieuwbouw. 

Kijkend naar het totaal van alle projecten, zijn we net onder budget gebleven. Per project zijn de 
verschillen wat groter, maar niet bijzonder. Het weeshuis eindigde zo’n 6% boven budget, 
doordat: 
 

• 2 van de kinderen een blindedarmoperatie moesten ondergaan, en 

• de verhuiskosten van de 5 ‘nieuwe’ kinderen niet in het budget waren opgenomen 
aangezien pas in 2011 is besloten tot deze verhuizing (en vrijwel direct daarna is 
geeffectueerd) 

 

Het project in Banepa bleef net als vorig jaar ruim onder budget, aangezien we dit project in 

2012 willen gaan aanpassen zal het budget over 2012 en de volgende jaren waarschijnlijk 

anders (>hoger) zijn. 

Tot slot vermelden we nog dat we begin 2011 zijn gestart met een maandelijkse bijdrage van 

300 euro aan de school, als bijdrage aan de lerarensalarissen. Hoewel de school – zeker op 
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termijn – deze kosten zelf zou kunnen dragen, is dit tegenover de leraren een manier om aan te 

tonen dat de ‘international founders’ zowel immateriële als materiële betrokkenheid hebben. 

De budgetten voor 2012 met uitzondering van het project in Banepa - zijn opgesteld en 

goedgekeurd en gebaseerd op de realisaties van 2011. 

Begin 2012  heeft een delegatie (Marcel, Désirée en Lucette) uit Nederland een bezoek 

gebracht aan Nepal. Meer over dit bezoek zal te vinden zijn in het bestuursverslag over 2012. 

Ankie van Wersch – Lenders (voorzitter)  
Désirée de Blok – Hendriks (secretaris) 
Lucette Peereboom – (penningmeester) 



6 

 

Financiële VerantwoordingFinanciële VerantwoordingFinanciële VerantwoordingFinanciële Verantwoording    

    

BalansBalansBalansBalans    

    

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA    31313131----12121212----2011201120112011    31313131----12121212----2010201020102010    

Liquide middelen   

Spaarrekening/deposito’s  57.771,21 50.098,62 

Rekening Courant tegoeden 3.912.47 11.189,80 

 61.683,6861.683,6861.683,6861.683,68    61.288,4261.288,4261.288,4261.288,42    

PASSIVA   

Reserves   

Reservering projecten 55.539,53 58.677,62 

Schulden   

Nog te betalen (project)kosten 6.14415 2.610,80 

 61.683,6861.683,6861.683,6861.683,68    61.288,4261.288,4261.288,4261.288,42    

 
    
    

Staat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en Lasten    

 

    Realisatie 2011Realisatie 2011Realisatie 2011Realisatie 2011    Budget 2011Budget 2011Budget 2011Budget 2011    Realisatie 2010Realisatie 2010Realisatie 2010Realisatie 2010    

BATENBATENBATENBATEN    

Fondsenwerving 33.161,99 37.329,50 36.999,99 

Rente 1.172,59 1.200,00 1.327,98 

    

Som der baten 33.279,58 38.529,50 38.327,97 

    

LASTENLASTENLASTENLASTEN       

Projecten    

Weeshuis 12.852,00 12.087,00 8.897,00 

Salarissen 8.247,57 8.400,00 6.060,00 

Scholarships Solokhumbu 4.291,08 4.418,50 3.923,00 

Onderwijsproject straatkinderen 2.429,00 3.424,00 2.504,00 

Overige projecten (o.a. CBIA) 9.480,59 10.000,00* 7.489,00 

Kosten in Nederland    

Bank en KvK 172,48 200,00 109,14 

    

Som der Lasten 37.472,72 38.529,50 28.982,14 

                

ResultaatResultaatResultaatResultaat  ----////----    3.140,143.140,143.140,143.140,14    0,000,000,000,00    9.345,839.345,839.345,839.345,83    

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    op Balans en de Staat van Baten en Lastenop Balans en de Staat van Baten en Lastenop Balans en de Staat van Baten en Lastenop Balans en de Staat van Baten en Lasten    

BalansBalansBalansBalans    

Op de balans hebben weinig materiële wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van het jaar 

2010. De activa bestaan volledig uit Liquide Middelen welke door de Stichting vrijelijk en op 

ieder moment zijn te besteden (uiteraard na het volgen van interne besluitvormingsprocedures) 

t.b.v. projecten die vallen binnen onze doelomschrijving. Aan de Passiva kant is een 

transitorische post opgenomen voor projectkosten die nog moeten worden voldaan.  
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Onze reserves lijken voor een buitenstaander wellicht aan de hoge kant. Echter het huidige 

niveau van reserves is in lijn met onze doelstelling om ook continuïteit te kunnen bieden in 

mogelijk moeilijkere tijden en dienen dus als buffer voor eventuele toekomstige tegenvallers. 

Kinderen zijn voor hun eerste levensbehoefte afhankelijk van onze financiële bijdrage, vandaar 

dat we deze keuze bewust maken. 

Staat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en Lasten 

De fondsenwerving laat een daling zien ten opzichte van 2010 van ongeveer 10%. Dit is gezien 

de opgebouwde reserves en vastgestelde budgetten voor 2012 nog geen reden tot zorg. De 

oorzaak van de daling is te herleiden tot een verminderde inspanning op fundraising activiteiten 

in 2011, veroorzaakt door: 

- geen benodigde additionele budgetten in Nepal voor lopende projecten 
- voldoende reserves in kas halverwege 2011 

 
Een andere vermoedelijke oorzaak voor de daling is dat we in 2010 geen nieuwe projecten zijn 
gestart. Onze ervaring leert dat het gemakkelijker is donateurs te werven voor nieuwe projecten, 
dan voor structurele exploitatiekosten (welke in onze ogen zo mogelijk nog belangrijker zijn, 
aangezien ze de continuïteit van onze projecten garanderen). 
 
Een analyse halverwege 2012 laat inmiddels zien dat de dalende lijn zich voortzet. Gezien de 
ambitie om met een nieuw project te starten heeft het bestuur dan ook recentelijk besloten de 
fundraising activiteiten weer extra aandacht te geven. Eén en ander met doel om ook de 
gezonde financiële situatie toekomstig te kunnen handhaven. 
 
De gezamenlijk projectkosten zijn aanzienlijk lager dan gebudgetteerd, echter hier zijn geen 
materiële afwijkingen die een nadere toelichting behoeven. 
 
We sluiten het jaar af met een negatief exploitatieresultaat van € 3.140,-, welke ten laste komt 
van de Reserve. 
 
Tot slot zijn we – als ieder jaar –  blij te kunnen vermelden dat de kosten die we in Nederland 
maken kleiner zijn dan 0,5% van onze uitgaven en slechts kosten bevatten die voor ons als 
Stichting onvermijdelijk zijn. 
 
 


