
inleiding

Beste donateurs,

Ook  het afgelopen jaar is voor Namaste Projects een jaar geweest, 
waarin zich een hoop heeft afgespeeld. Over enkele hoogtepunten vindt u 
in het jaarverslag 2007 meer informatie. Daarnaast willen wij nog aan u 
kwijt, dat Bishnu, een van de leidinggevenden in ons huis,  leraar is 
geworden op de school waar onze kinderen onderwijs genieten. 
Verder zijn wij als bestuur van Namaste Projects bezig ons beleid verder 
te ontwikkelen op het gebied van:
-om de duurzaamheid van het kinderhuis te realiseren
-het uitbreiden van onze activiteiten. Hierbij kunt u denken aan: het 
verbeteren van de sanitaire voorzieningen in Namjung, het ondersteunen 
op het gebied van onderwijs in Namjung
-het oprichten van een stichting in Nepal (NGO)
-kookfaciliteiten in het kinderhuis m.b.v. zonne-energie te realiseren (dit 
i.v.m. de telkens terugkerende energieschaarste) 
-oriënteren op de mogelijkheid tot het bouwen van een eigen kinderhuis

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën  
2007 aan.

Namens het bestuur,
H. Vette (voorzitter)
P. Ojemann (secretaris)

informatiedag donateurs

Tijdens het bezoek van Krishna en Susila aan Nederland heeft Namaste 
Projects op 17 mei 2007 haar eerste informatiemiddag voor donateurs 
georganiseerd. Er werd die middag een gevarieerd programma 
gepresenteerd, te weten: -powerpoint presentatie “The Children Of 
Namaste Projects”

-film voorstelling “Nepal May 2006”
-veiling
-verkoop van shawls
-lezing over het bezoek aan het kinderhuis in 
Nepal door       Lucia en Lilian
-Nepalees bordspel



-kennismaken met Krishna en Susila
-verder waren er de nodige Nepalese 
versnaperingen te nuttigen

Voor deze middag mocht de stichting gebruik maken van de locatie 
Salland van het Montessori Onderwijs Purmerend. Het bestuur van 
Namaste Projects kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde dag.

bezoek Krishna en Susila

Met  behulp van privégelden en de financiële steun van vrienden, zijn wij 
in staat geweest Krishna en Susila voor de maanden april en mei uit te 
nodigen voor een bezoek aan Nederland. Aansluitend aan het bezoek van 
Ron aan Nepal vlogen zij op 29 maart binnen. In de twee maanden dat 
Krishna en Susila bij ons op bezoek zijn geweest, hebben zij uitgebreid 
kennis kunnen maken met de Nederlandse/Europese cultuur en 
gewoonten. Behalve Nederland, hebben ze in die twee maanden ook 
Duitsland (Bonn), Frankrijk en Parijs bezocht. Zowel in Nederland als in 
Nepal wordt er nog regelmatig over deze twee gedenkwaardige maanden 
gesproken. Een belevenis om nooit te vergeten.

bezoek Ron

In oktober 2007 heeft Ron een bezoek aan Nepal gebracht. Hij heeft zich 
ondermeer beziggehouden met het maken van een opname van het lied 
Resham Phiriri. Deze opname is gebruikt bij de productie van een CD met 
kinderliedjes  van het Montessori Onderwijs Purmerend, waarvan de 
opbrengst ten goede gaat komen aan Namaste Projects. Zijn reisverslagen 
zijn terug te vinden op de website van Namaste Projects.

bezoek Peter

In december 2007 is Peter afgereisd naar Nepal. Ook van zijn bezoek is 
het nodige terug te vinden op de website. Het doel van zijn reis was om 
met de kinderen plus leiding van het kinderhuis een korte vakantie te 
houden in Nepal. Zij hebben met z’n allen Phokora  (uitvalsbasis voor 
trekkings, aan de voet van de Himalaya) en Chitwan (dit is een 
natuurreservaat in Nepal) bezocht.

website



De website is inmiddels aangepast en voorzien van de meest actuele 
informatie.



Bestuursverslag 2007

Het jaar 2007 is met een positief resultaat afgesloten van  € 11.258, waarvan € 9.958 wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen en 
€ 1.300 aan bestemmingsfondsen. Het vrij besteedbaar vermogen wordt ingezet voor de verdere opbouw en continuiteit van ons kinderhuis bij 
Bhaktapur en zal tevens worden gebruikt om tegenvallers in de toekomst op te vangen. De bestemmingsfondsen betreffen door donateurs 
gegeven specifieke bestemming aan gedoneerde gelden.

Begin 2005 is begonnen met de opzet van een eigen kinderhuis nabij Bhaktapur. Om de plannen voor een eigen kinderhuis beter vorm te 
kunnen geven is in mei 2006 de Vereniging Namaste omgezet in de Stichting Namaste Projects. Het kinderhuis is gevestigd in een huurpand. Met 
de eigenaresse van het pand is een tweejarig huurcontract gesloten en is begin 2008 opnieuw verlengd. In de toekomst bestaan er plannen om 
een eigen kinderhuis te bouwen. 

De totale baten vertonen een stijging van 16% ten opzichte van 2006. De donaties zijn bijna verdubbeld in vergelijking met 2006. Verheugend is 
te melden dat de reguliere periodieke donaties toenamen met bijna € 4.000. De incidentele donaties namen toe met ruim € 5.500. De verkoop 
van sjaals bestaat uit het restant dat in 2006 was ingekocht. Opgenomen onder overige baten zijn de opbrengsten van de open dag in mei 2007 
ten bedrage van € 833. De kosten van de open dag ad € 317 zijn begrepen in de overige kosten.

De kosten van het kinderhuis zijn ten opzichte van 2006 nauwelijks gestegen, in aanmerking genomen dat het aantal kinderen in april 2006 van 
6 naar 12 is gegaan. De kosten bestaan onder meer uit huisvesting, eten, studie en een maandelijkse vergoeding aan de Nepalese beheerder en 
de overige medewerkers in het kinderhuis.

Amsterdam,  mei 2008
Namens het bestuur van Namaste Projects,

L.Lusink, 
Penningmeester 



BALANS 31-12-2007

2007 2006 2007 2006
€ € € €

ACTIVA PASSIVA

Vlottende Activa Eigen vermogen

Vorderingen 1.891 1.436 Vrij besteedbaar vermogen 25.413 15.355

Liquide middelen 24.822 13.919 Vastgelegd vermogen 1.300

Totaal eigen vermogen 26.713 15.355

Totaal 26.713 15.355 Totaal 26.713 15.355
0

TOELICHTING BALANS

2007 2006 2007 2006

Vorderingen Eigen vermogen
Nog te ontvangen rente 449 109
Vooruitbetaalde huur 442 1.327 Vrij besteedbaar vermogen
Voorschot beheerder Krishna 1.000 beginsaldo 15.355 12.535

resultaat boekjaar 10.058 2.820
1.891 1.436

eindsaldo 25.413 15.355
Liquide middelen
Bank 3.649 3.594 Vastgelegd vermogen mutatie
Spaarrekening 21.124 10.024 Door donateurs aangewezen bestemming
Kas Bhaktapur 49 301 bestemmingsfonds onderwijs dorp Krishna 300 0 300

bestemmingsfonds pc project 1.000 0 1.000
24.822 13.919

Totaal 1.300 0 1.300

Schulden op korte t ermijn

Er zijn geen  schulden op de balansdatum



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2007 2006
€ €

BATEN

Donaties 19.232 9.788
Inkomsten uit verkoop artikelen 3.050 10.360
Overige baten 941 -
Rentebaten 449 109

TOTAAL BATEN 23.672 20.257

LASTEN

Kosten Kinderhuis 11.760 10.736
Kosten verkoop artikelen - 6.064
Overige kosten 554 637

TOTAAL LASTEN 12.314 17.437

RESULTAAT 11.358 2.820

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Vrij besteedbaar vermogen 10.058
Bestemmingsfondsen 1.300



Totaal 11.358

2007 2006
Specificatie donaties
regulier 12.428 8.563
incidenteel 6.804 1.225

Totaal donaties 19.232 9.788


