Jaarverslag 2015
Stichting Zorg voor Nepal

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Zorg voor Nepal van het jaar 2015. In dit verslag blikken wij
terug op het afgelopen jaar waarin de stichting werd opgericht en beschrijven wij plannen voor de
toekomst.
Wij kijken terug op een jaar met verschrikkelijk leed voor de mensen in Nepal, maar ook naar een
jaar van een nieuw begin. Een jaar waarin voorbereidingen werden getroffen voor een duurzamer
gezondheidszorg nu in Dhadagaun en mogelijk in de toekomst ook op meerdere plaatsen.
Plannen voor het oprichten van een stichting waren er al in 2014. In 2015 werd Nepal getroffen door
2 enorme aardbevingen en vele naschokken. Dit heeft de oprichting van onze stichting bespoedigd.
Het dorpje Dhadagaun werd zwaar getroffen. De aardbevingen leidde tot het instorten van alle
bewoonde huizen in het dorp. Het gezondheidscentrum was hierbij ook onherstelbaar beschadigd.
Naast de materiële schade in het dorp, waren er ook helaas vele gewonden en drie dodelijke
slachtoffers. Dankzij onze donateurs en de samenwerking van lokale partners hebben wij de
continuïteit van de zorg kunnen waarborgen.
Dit jaarverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de donateurs. Transparantie in hoe uw
donaties een verschil hebben gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Konstantin Prekpalaj, voorzitter
Melanie Prekpalaj- Aveloo, secretaris
Simone Kleijn, penningmeester
Nienke Manson, algemeen bestuurslid
Mandy Reemnet, algemeen bestuurslid
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1. Aanleiding en proces oprichting Stichting Zorg voor Nepal
Het Community Health Centre in Dhadagaun is in oktober 2003 door een Duitse verpleegkundige en
manager van een Nepalees ziekenhuis opgericht. Zij merkte dat er in de omgeving van het dorpje
Dhadagaun geen toegang was tot basisgezondheidszorg. Met donaties heeft zij het centrum
opgericht.
Dit gezondheidscentrum biedt zorg aan de mensen in het dorp en omliggende dorpen. Mensen uit
deze dorpen zijn afhankelijk van deze zorg vanwege de kosten en de reistijd naar een ziekenhuis.
In 2009-2010 hebben bestuursleden Konstantin en Melanie een half jaar vrijwilligerswerk verricht in
het gezondheidscentrum. Zij zagen daar hoe belangrijk het was voor de inwoners van het dorp en
hoe het een verschil maakte van leven op dood. Eind 2013 beëindigde de betrokkenheid van de
oprichtster bij het centrum, waarbij er een directe behoefte aan financiën en ondersteuning van het
personeel bestond. De medewerkers vroegen Konstantin en Melanie om hulp bij het voortzetten van
de activiteiten. Hierop zijn zij begin 2014 naar het dorpje toe gegaan. Er was een directe financiële en
organisatorische hulpvraag.
Er werd een proefperiode ingesteld van 6 maanden om financiering van het centrum te koppelen aan
aangeleverde administratie. Internet werd aangesloten, en om de week werd door middel van Skype
een vergadering gehouden waarin nieuwe ontwikkelingen, problemen, administratie en voorraden
werden besproken. De financiering werd gedurende deze periode door Konstantin en Melanie uit
eigen middel verzorgd. Na zes maanden was het volgende gerealiseerd:
 Gedegen financiële administratie en patiënten statistieken
 Verbeterde communicatie
 Personeel raakte gemotiveerd door de ondersteuning
Om hieraan een duurzaam vervolg te geven, werden plannen gemaakt om een stichting op te zetten.
Aspirant bestuursleden werden gezocht met specifieke kennis op het gebied van organisatie of
gezondheidszorg. Kort na een bezoek aan de gezondheidspost volgden de 2 aardbevingen op 25 april
en 12 mei. Deze verwoestten het dorp en de gezondheidspost. Noodhulp was noodzakelijk en het
oprichten van de stichting was nu een prioriteit geworden. Al voor de officiële oprichting werd geld
ingezameld. Een notariskantoor hielp kosteloos bij de oprichting van de stichting, waarna op 4 juni
de Stichting Zorg voor Nepal een feit was. De rekening van de stichting bij de Rabobank volgde op
14 juli waardoor donaties rechtstreeks naar de stichting mogelijk waren.
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2. Organisatie van de stichting
2.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden.
Konstantin Prekpalaj
- voorzitter
Melanie Prekpalaj-Aveloo - secretaris
Simone Kleijn
- penningmeester
Nienke Manson
- algemeen bestuurslid
Mandy Reemnet
- algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd in 2015.

2.2 Missie en doelstelling
Onze missie is : “Iedereen moet toegang hebben tot basisgezondheidszorg”.
In Nederland is toegang tot de gezondheidszorg vanzelfsprekend. In Nepal is dit niet het geval. De
keuze voor de missie in Nepal is met name bepaald door 3 belangrijke factoren die de toegang tot
goede basisgezondheidszorg hinderen:
 De moeizame infrastructuur vanwege het unieke landschap en de ligging
 De armoede
 Gebrek aan continuïteit van geleverde zorg
Onze visie is daarom:
“ Zorg voor Nepal ondersteunt plaatselijke hulpverleners bij het beschikbaar stellen van
basisgezondheidszorg aan diegene waarvoor toegang tot de gezondheidszorg niet vanzelfsprekend
is.”
Onze (statutaire) doelstelling is daarbij:
“Het ondersteunen en optimaliseren van diensten op het gebied van basis gezondheidszorg aan
individuen die minder toegang hebben tot gezondheidsvoorzieningen in Nepal, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.”
Momenteel zijn wij een kleine stichting die alleen actief is in het dorpje Dhadagaun. Wij willen eerst
zorgen dat de zorg daar optimaal draait. Als dit het geval is en wij hebben de mogelijkheid zullen wij
ook andere projecten ondersteunen.
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3. Activiteiten in Nederland
3.1 Vrijmarkt 2e Van der Huchtschool Soest
Op vrijdag 1 mei werd op basisschool 2e Van der Hucht in Soest een vrijmarkt gehouden.
Vele ouders en kinderen hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de middag. Er werd
onder andere koffie/thee/limonade verkocht, penalty’s geschoten, Turkse pizza’s gebakken en
verkocht, geschminkt, speelgoed verkocht, enz. enz.. Het evenement bleef niet onopgemerkt in de
media. Zo was het schoolplein kort te zien in het jeugdjournaal en was Radio Soest ter plaatse. Ook
stond er een klein artikel over het evenement in het AD. De actie heeft het geweldige bedrag van
Euro 1309,60 opgeleverd, welke werd geschonken aan onze –destijds nog in oprichting zijndestichting.

3.2 Schenkingen grote hoeveelheden verbandmateriaal
DeBesteEHBODoos en verscheidene EHBO-verenigingen verzamelden tientallen kilo’s verband. De
hoeveelheid verband is zo groot dat de verwachting is dat we daar nog enkele jaren mee vooruit
kunnen in het Community Health Centre in Dhadagaun.

3.3 Nieuwsbrieven
In 2015 werden 3 nieuwsbrieven geschreven om donateurs en andere geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de situatie van de stichting en het Community Health Centre in Dhadagaun.
Hierbij werd ook de persoonlijke situatie van enkele personeelsleden aldaar beschreven.
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3.4 Interview daklozenkrant met Melanie Aveloo over de situatie in Dhadagaun
Op vrijdag 3 juli verscheen in ‘Straatnieuws’ de Utrechtse Daklozenkrant een interview met Melanie
Aveloo over de situatie Dhadagaun en het Community Health Centre. Het beschrijft de situatie net na
de aardbeving.
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4. Activiteiten in Nepal
Onze activiteiten richten zich vooralsnog alleen op het Community health Centre in Dhadagaun. Het
centrum is opgericht in oktober 2003 en heeft sindsdien meer dan 23.000 consulten verricht en meer
dan 60 medisch-specialistisch kampen gehouden. Het dorpje ligt op ongeveer 1450 meter hoogte,
oostelijk van de Hoofdstad Kathmandu in de ‘provincie’ Kavrepalanchowk. Het dorp bestaat uit 184
huishoudens met een geschat aantal van 1012 inwoners. Ook inwoners uit omliggende dorpen
maken gebruik van de diensten van het gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum telt 4
werknemers. Deze komen allen uit Dhadagaun en omgeving.

4.1 Noodhulp in Dhadagaun
Hoewel bij de ramp het gezondheidscentrum totaal werd verwoest, bleven de hulpverleners van het
centrum hulp bieden. Wij probeerden zo veel mogelijk telefonisch contact te houden en zo de
behoeften in te schatten. Youth Eye Service is een organisatie waar wij mee samen werken voor
oogheelkundige zorg in het dorp. Zij zijn meerdere keren naar het dorp gegaan na de ramp. Wij
hebben via deze organisatie:
 360 kilo eiwit- en vitaminerijk voedsel verstrekt aan alle gezinnen in;
 aan alle gezinnen zeep verstrekt om uitbraak van infectieziekten te voorkomen;
 materialen verstrekt om 10 toiletten te bouwen, om uitbraak van infectieziekten te
voorkomen.

Het Community Health Centre respectievelijk voor de 1e aardbeving, na de 1e aardbeving en na de 2e aardbeving.

4.2 Bezoek aan Dhadagaun
In juni heeft Konstantin een bezoek gebracht aan het dorp. Hierbij is met het personeel gekeken naar
behoeften. Verder werden de volgende activiteiten verricht;
 Het afgeven van een deel (15 kg verbandmaterialen) van de donatie van DeBesteEHBODoos
 Bevoorrading van de noodpost (medicijnen, verbandartikelen, desinfectans, infuussystemen
en hechtmateriaal) om de verwachte toestroom van patiënten in het regenseizoen aan te
kunnen;
 Noodplan gemaakt om ziekten die gepaard gaan met diarree te behandelen
(behandelprotocol) en verspreiding tegen te gaan (instructie gezondheidsvoorlichtsters
omliggende dorpen). Dit risico is altijd aanwezig met de regentijd maar was nu groter
doordat mensen dichter op elkaar leefden met minder toiletten/sanitaire middelen.
 Meubilair voor het Health Centre aangeschaft (2 bureau’s , 2 kasten voor voorraden en een
behandeltafel);
Organisatie van een kinderkamp waar 300 kinderen zijn onderzocht en behandeld door een 2
kinderartsen. De kinderen onder 5 jaar werden hierbij systematisch gescreend op ondervoeding.
Aan kinderen tussen 3 en 7 jaar werden slippers verstrekt omdat deze kinderen vaak wonden
hadden aan de voeten door het lopen door het puin.
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4.3 Structurele ondersteuning van het Community Health Centre
Aanvankelijk werd het geld wat werd verkregen uit donaties alleen gebruikt voor noodhulp. Echter
met enkele structurele donateurs werd in december 2015 de eerste structurele gift overgemaakt van
de stichtingsrekening naar de rekening van het Community Health Centre.
Het geld wordt gebruikt om het centrum draaiende te houden en daarnaast de faciliteiten van het
centrum te verbeteren. De reguliere activiteiten van het centrum zijn:
1) Het bieden van basisgezondheidszorg (o.a. behandelen infectieziekten met antibiotica,
wonden behandelen en het hechten van wonden).

2) Het bieden van gezondheidsvoorlichting op de lokale school en in een wekelijkse
groepsbijeenkomst voor vrouwen. Dit is met name gericht op hygiëne/voorkomen infectieziekten,
gezonde voeding en moeder- en kindzorg.

3) Het organiseren van medisch-specialistische gezondheidskampen, waarbij patiënten
gratis specialistische hulp kunnen ontvangen. Er worden regelmatig kampen gehouden
om gynaecologische zorg en oogheelkundige zorg te bieden.
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4) Het verstrekken van hulpmiddelen ter preventie van ziekten.

9

5. Financieel jaarverslag
5.1 Balans

Balans

€

Bezit
 Bankrekening SZvN 31-12-2015
 Spaarrekening SZvN 31-12-2015

5507,61
5507,61
0,-

Schulden
 Bankrekening SZvN 31-12-2015
 Spaarrekening SZvN 31-12-2015

0,0,0,-

Baten

€

Donaties
 Ontvangen op privérekening Melanie/Konstantin
 Ontvangen contant
 Ontvangen op rekening SZvN

7547,1055,3544,86
2947,14

Lasten

€

Uitgaven in/ overboekingen naar Nepal
 Naar YES via Western Union 9/5/2015
 Naar YES via Western Union 11/6/21015
 Gepind en besteed in Nepal
 Naar rekening CHC Dhadagaun
Commissiekosten Western Union
Pinkosten Nepal
Stortingskosten ABN AMRO (rek. Melanie/ Konstantin)
Bankkosten Rabobank

2039,39
448,45
303,42
873,32
319,54
24,14,72
4,14
51,80
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Specificatie uitgaven in Nepal

€

Nepalese rupee (NPR)

Naar YES via Western Union 9/5/2015
Eten 368kg
 184kg Linzen (1kg=90 NPR)
 184kg Erwten (1kg=150 NPR)
 Handzeep 184 stuks (25 NPR per stuk)
Totaal

448,45

48.910 NPR

151,84
253,07
42,18
447,09*

16.560
27.600
4.600
48.760

Naar YES via Western Union 11/6/21015
303,42
Bouwmaterialen 10 toiletten
 10 toiletpotten
(a 800 NPR/ toilet pot)
 4,17 zakken cement
(a 800 NPR/ zak cement)
 2,5 st aanvoer/afvoerpijpen a 6 meter
( a 1258 NPR/ pijp)
 10 toiletborstels
( a 120 NPR/ toiletborstel)
 10 flessen Phenyl 500ml
( a 115 NPR/ fles Phenyl)
 10 gootstenen
( a 675 NPR/ gootsteen)
 0,83 zak Limoen met alkaline substantie
( a 1000 NPR/ zak)
 0,83 kilogram Spijkers 2 en 3 inch
( a 150 NPR/ kilogram)
 10 toiletbrillen
( a 666,67 NPR/ toiletbril)
 Transportkosten
Opgenomen in Nepal
873,32
 Medicatie/infuusmateriaal/ hechtmateriaal
 Meubelen voor in CHC
 Kinderslippers
 Kinderkamp
Totaal
Naar rekening CHC Dhadagaun
319,54
 Salarissen 4 CHC medewerkers (voor 2 maanden)
 Festival/ Dasain-bonus voor CHC medewerkers
 Reservering aanvraag licensie (voor 2 maanden)
 Kerosine, thee, transport
 Overig

33.203,33 NPR
8.000,00
3.333,33
3.145,00
1.200,00
1.150,00
6.750,00
833,33
125
6.666,67
2.000,00
100.000 NPR
24.304
38.000
14.950
30.000
107.254 **
37.154 NPR
30.700
2.558
2.582
814
500

* Overschot van 150 NPR/ €1,36 overgemaakt. ** Het tekort van 7.254 NPR is door K.Prekpalaj uit eigen middelen voldaan.
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5.2 Toelichting inkomsten
5.2.1 Gebruik particuliere rekening
Ten tijde van de aardbevingen waren we nog geen (officieel) opgerichte stichting met een
stichtingsrekening. Omdat er al wel veel mensen waren die geld wilden geven voor noodhulp aan
Nepal, is er gebruik gemaakt van de privérekening van Melanie Aveloo en Konstantin Prekpalaj. Naar
deze rekening werd € 1055 aan donaties overgemaakt.
Tevens werd er een bedrag van €3544,86 in contant geld gedoneerd. Na aftrek van de storingskosten
(zie 5.3.3) en geld wat werd overgemaakt naar Youth Eye Service via Western Union (zie 5.3.1), werd
het resterende bedrag van €2764,85 daarna alsnog op de privérekening gestort.
Van deze privérekening werd in Nepal geld opgenomen (zie 5.3.1) het resterende bedrag van
€2931,81 werd overgemaakt op de rekening van Stichting Zorg voor Nepal.

5.2.2 Donaties van bedrijven
Een aantal bedrijven en instellingen hebben geld gestort op de rekening Stichting Zorg voor Nepal.
Het betreft Maatschap Cardiologie Beverwijk E.O., Zangvereniging The New City Voices en Stichting
Brandweer Soest Helpt.

5.2.3 Donaties van particulieren
In 2015 werden naast de bovengenoemde donaties, € 1335,- door particulieren rechtstreeks gestort
op de rekening van Stichting Zorg voor Nepal.

5.2.4 Totale inkomsten Stichting Zorg voor Nepal in 2015
In totaal bedroegen de totale inkomsten voor Stichting Zorg voor Nepal in 2015: € 7547,-.

Donaties

donatie contant

1612,14; 21%

donatie particuliere rekening

3544,86; 47%
donatie rekening Stichting ZvN

1335; 18%

donaties bedrijven rekening
Stichting ZvN

1055; 14%
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5.3 Toelichting uitgaven
5.3.1 Uitgaven aan noodhulp
Stichting Zorg voor Nepal heeft in samenwerking met lokale partners noodhulp geboden in
Dhadagaun.
Deels is noodhulp geboden in samenwerking met Youth Eye Service. Met deze organisatie
werken we samen voor het bieden van oogheelkundige zorg in Dhadagaun. Na inventarisatie
van behoeften, hebben wij tweemaal een bedrag aan hen overgemaakt. Omdat dit snel
moest gebeuren en er nog geen zakelijke stichtingsrekening was, hebben we twee
transacties via Western Union gedaan, ten name van Kritesh Agrawal. Hierbij zijn de eerste
keer geen transactiekosten in rekening gebracht door Western Union (uitzondering in
verband met de ramp) en de tweede maal wel (zie 5.3.3). Bij de eerste overboeking is er een
overschot van 150 Nepalese rupees (=€ 1,36) naar deze organisatie gestort.
De donaties van Stichting Zorg voor Nepal zijn in 2015 besteed aan de volgende noodhulp
(materialen):
 Eiwitrijk voedsel (erwten en linzen);
 Zeep om de (hand)hygiëne te bevorderen en het voorkomen van verspreiding van
besmettelijke ziekten;
 Bouwmaterialen om 10 wc’s in het dorp te kunnen bouwen;
 Medisch-specialistisch kinderkamp
 Slippers voor kinderen 3-7 jaar, uitgereikt tijdens het kinderkamp
 Meubilair voor in de gezondheidspost (kast voor de medicijnen, kast voor de
administratie, een onderzoekstafel en 2 bureaus)
 Medicatie/infuusbenodigdheden/hechtmateriaal
Voor het medisch-specialistisch kinderkamp In Nepal bedroegen de kosten 7254 Nepalese
Rupees meer dan de 100.000 Nepalese Rupees die waren opgenomen. Dit resterende
bedrag heeft bestuurslid Konstantin uit eigen middelen betaald.

Uitgaven noodhulp in percentage

19%

voedsel en zeep

28%

bouwmaterialen toiletten
kosten kinderkamp

12%

kosten slippers kinderen

7%

kosten medicatievoorraad

19%

meubilair CHC

15%
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5.3.2 Uitgaven structureel om het community Health Centre te draaien
De donaties die geworven zijn, waren met name bedoeld om het Community Health Centre
in Dhadagaun weer te laten draaien na de twee aardbevingen. Daarom zijn de reguliere
maandelijks kosten aanvankelijk niet uit stichtingsgeld betaald.
Omdat sommige donateurs structurele donaties deden is op 29-12-2016 het eerste
geldbedrag, van €319,54 euro, overgemaakt naar de rekening van het Community Health
Centre. Dit bedrag was bedoeld voor de vaste lasten van twee maanden (zie bijlage)
exclusief de kosten voor medicatie (was nog op voorraad), geld voor gezondheidskampen, internet
en huur (de internettoren is gebroken en er is geen gebouw waar huur over moet worden betaald).

5.3.3 Overheadskosten < 5%
De kosten voor de oprichting waren beperkt. Een Notariskantoor heeft kosteloos de statuten
opgesteld en de stichtingsakte gepasseerd.
De kosten voor de website en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn niet uit
stichtingsgeld betaald. In de toekomst zullen de kosten voor de website wel worden betaald
uit stichtingsgeld.
Voor de stichting betalen we een vast bedrag voor het houden van de zakelijke
bankrekening, bij de Rabobank. De (wisselende) transactiekosten (zoals kosten voor
bijschrijvingen) worden tot 25,- door de Rabobank vergoed.
Zoals in de balans beschreven, is er een bedrag van €4,14 gebruikt voor storting van geld op
de privérekening van Konstantin en Melanie.
Transactiekosten van Western Union werden, zoals reeds eerder vermeld, alleen bij de
tweede overboeking in rekening gebracht en bedroegen €24,-.
De transactiekosten van het pinnen in Nepal bedroegen €14,72 (uitgaande van een
wisselkoers €1,-=114.2495 Nepalese Rupees op de dag van de transactie).
In combinatie met de kosten van de rekening betekent dit, dat het totale bedrag voor
overheadkosten €94,66 bedroeg. Dit betreft 4,6% van de totale uitgaven.
Het percentage van de uitgaven dat rechtstreeks aan het doel is besteedt is dus duidelijk
hoger dan de minimaal vereiste 90% voor het beoogde ANBI-predicaat. Wij zijn er trots op
dat wij het maximale uit elke gedoneerde euro halen.

Verhouding uitgaven aan het doel/overhead

94,66; 4,6%

overheadkosten
kosten rechtstreeks aan het doel

2039,39; 95,4%
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5.3.4 Wisselkoers Euro’s/ Nepalese Rupees (NPR)
De waarde van de Nepalese Rupees liet in 2015 forse schommeling zien.
De koersen wisselden dit jaar tussen de €1 = 105 NPR tot €1=127 NPR (bron
http://www.wisselkoers.nl/nepaleserupee)
Aangezien wij uitgaan van de benodigde bedragen in Nepal (en dus in NPR) kunnen er grote
verschillen per maand zijn in de uitgaven in Euro’s.
Een rekenvoorbeeld: het totaal van de salarissen van de vier medewerkers van de
gezondheidspost is NPR 15350. Met een wisselkoers van NPR 105,000 is dit omgerekend
€ 146,19 Euro, met een wisselkoers van NPR 127,000 is dat €120,87. Oftewel een verschil
van meer dan €25,-.
5.3.5 Kascommissie
Hoewel het voor ‘een (nog) kleine stichting, zonder commerciële/ concurrerende
activiteiten’ niet verplicht is om een kascommissie in te stellen, hebben we hier wel voor
gekozen om de financiële controle en transparantie zo groot mogelijk te houden.
De kascommissie heeft verklaard dat zij geen onregelmatigheden gevonden hebben in de
administratie van de Stichting.
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6. Ambities
6.1 Ambities in Nederland
Om een start te maken met het op de kaart zetten van de stichting, ontwikkelen wij een website
‘www.zorgvoornepal.nl’ en logo. Door middel van de website willen wij donateur, sponsoren en
andere geïnteresseerden op hoogte houden van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wij zullen de
website tevens gebruiken om nieuwe donateurs en fondsen te werven.
Wij streven ernaar in 2016 het predicaat ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ van de belastingdienst
te verkrijgen. Door als ANBI te worden aangemerkt kunnen bijvoorbeeld giften worden afgetrokken.

6.2 Ambities in Nepal
Sinds de aardbevingen wordt de zorg verstrekt vanuit een opslaghok en een heel klein noodgebouw
‘hutje’. Het komende jaar willen we een nieuw gezondheidscentrum bouwen. Aan dit gebouw stellen
wij verschillende eisen om klaar voor de toekomst te zijn. Ten eerste moet het gebouw aardbeving
bestendig zijn. Ten tweede willen wij dat er een ruimte komt waar gynaecologische/verloskundige
zorg kan worden geleverd. Het gebouw zal daarom uit minstens 3 kamers moeten bestaan (een
kamer voor administratie, een behandelkamer en een kamer voor gynaecologische zorg ).
Ons budget is vooralsnog niet toereikend om de bouw van zo’n gebouw te kunnen betalen. Daarom
zal komend jaar gezocht worden naar partners om dit project samen mogelijk te maken.
Wij hebben gemerkt dat de internet toegang cruciaal is geweest bij het bevorderen van de
communicatie. Het probleem is dat de internettoren in de buurt van Dhadagaun bij de aardbeving
zwaar is beschadigd. Momenteel worden al andere torens gebouwd die de functie mogelijk op zich
kunnen nemen. Een internetverbinding stelt het personeel weer in staat om problemen ter plaatsen
met ons te bespreken en plannen van aanpak te maken. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om
toezicht te houden op de financiële- en patiëntenadministratie.
In 2016 gaan wij met het personeel kijken of uitbreiding van personeel met een ANM (Auxiliary Nurse
and Midwife), nu al gewenst is. Dit is een zorgverlener die is opgeleid om naast reguliere zorg ook
verloskundige zorg te bieden. Hiervoor is voorwaarde dat zij een werkruimte heeft om in te werken.
Gezondheidskampen zijn een manier om in Nepal medisch-specialistische zorg te bieden aan
patiënten buiten de stedelijke gebieden. Het Community Health Centre Dhadagaun heeft er sinds de
oprichting meer dan 60 gehouden. Stichting Zorg van Nepal onderhoudt nauwe banden met Youth
Eye Service, die oogheelkundige zorg verleent. In 2016 is het streven om 2 kinderkampen te houden.
Daarnaast zal de behoefte worden geïnventariseerd en vervolgens een plan worden opgesteld om in
de toekomst gezondheidskampen op structurele basis te organiseren.
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7. Verwachte uitgaven in 2016
7.1 Nieuw gebouw
De inschatting is dat de bouw van het beoogde centrum maximaal 1.600.000 NPR zal kosten (zo’n €
13.000-14.000). Momenteel hebben we op de bankrekening ongeveer een derde van dit bedrag
beschikbaar voor dit doel. Wij hopen andere sponsoren te kunnen vinden waar wij het gebouw
samen mee kunnen gaan bouwen.

7.2 Maandelijkse kosten voor het draaien van het Community Health Centre
Elk jaar gaan wij op eigen kosten op werkbezoek naar Nepal en berekenen de kosten van het
voorgaande jaar. Hierbij kijken we welk bedrag er per maand nodig is om het centrum te draaien. In
2015 is door de aardbevingen de situatie rondom de kosten veranderd. Dit komt door het wegvallen
van enkele vasten kosten en het verlenen van noodhulp. Er werd bijvoorbeeld verband gedoneerd,
extra medicatie ingekocht voor als er een epidemie zou uitbreken. Partnerorganisaties betaalden
voor gezondheidskampen, er was geen huur, elektriciteit of internet. Hierdoor is het lastig om een
financiële voorspelling te kunnen doen voor het komende jaar. Daarom houden wij de begroting van
2015 (hoofdstuk 8 bijlage) aan als richtlijn (35.743 NPR/maand minus geld voor huur= 800 NPR dus
NPR 34.943). Geld overmaken zullen wij doen door te kijken welke bedragen er op de bankrekening
van het centrum staan en grotere bedragen zoals verlengen van vergunningen en kampen zullen wij
niet meer per maand doorberekenen maar vooraf verstrekken.
Het eventueel aannemen van een ANM (zie punt 6.2) kan het maandbedrag maximaal 10.000 npr
verhogen.
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7.3 Jaarbegroting 2016
Overheadkosten Stichting Zorg voor Nepal
 Bankkosten Rabobank
 Houden bankrekening (12x5,-)
 2 Bankpassen
(12x3,30)
 Internetbankieren
(12x4,-)
 Wereldoverboeking OUR (6x15,-)
 Website
 Domeinnaam
 Hosting
Uitgaven in Nepal
 Salarissen CHC medewerkers
 Prem (12x9200)
 Sanu Maya (12x2000)
 Bindu Maya (12x2650)
 Mohan (12x1500)
 Dasain Bonussen
 Internet
 Elektriciteit
 Medicatie/ medische hulpmiddelen
 Brandstof (transport)
 Kerosine ( voor sterilisator)
 Thee
 Aanvraag jaarlijks licentie
(voor jaren 2072 en 2073= 2015 en 2016)
 Gezondheidskampen
 oogkamp 3750 NPR x 12
 Kinderkamp 30000 NPR x 2
 Nieuwbouw CHC (bijdrage SZvN)
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€ 303,26
60,39,60
48,90,10,55,66
1.017.290 NPR € 8477.42,110.400 NPR
24.000
31.800
18.000
15.350
15.000
1.500
115.000
12.000
2.880
360
26.000

45.000
60.000
540.000

920,200,265,150,127,92
125,12,50
958,33
100,24,3,216,67

375,500,4500,-

8. Bijlage Maandelijkse kosten Community Health Centre Dhadagaun
2015
Salaris
Prem
Bindu Maya
Sanu Maya
Mohan
Festival bonus (dasain)

9.200 NPR.
2.650 NPR.
2.000 NPR.
1.500 NPR.
1.279 NPR.
……………….+
16.629 NPR.

(15.350)

Huur
Electriciteit
Internetverbinding

800 NPR. => nu tijdelijk geen huur.
100 NPR. => nu ?
1.515 NPR.

Medicijnen, verbandmateriaal en
‘medical supplies’
Varieert per maand Gemiddeld

9.434 NPR.

Kerosine, Thee, transportkosten

407 NPR.
...…………….+
28.885 NPR.

kosten ‘health Camps’
Oogkampen
Kosten specialist gynaecoloog
Kosten specifieke medicatie

3.750 NPR.
1.667 NPR.
0 NPR. => vorig jaar niet in rekening
gebracht
0 NPR.

is 5000 rs.
is “8000 rs”

kosten transport
(Transport Gynaecologie-door Rotary club)
Kosten lunch
is 0 rs.

0 NPR. => van oogteam niet zeker
……………….+
34.302 NPR.

Verlengen vergunning
Audit fee, photocopies, NGO desk, local district office, CDO,
is (5000+1337,50+100+ 350+1000 rs.=7787,5)
649 NPR.
Transportation, food (3000+1500=4500)
375 NPR.
Salary tax (1%). Tax on rent 15%?? (3200rs)
267 NPR.
.…….……....+
35.593 NPR.
Overige (batterijen e.d.)
Totaal

150 NPR.
…………....+
35.743 NPR.

Er zijn hierbij geen afschrijvingskosten in rekening gebracht.
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