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Doelstelling
Stichting Help2Help is opgericht op 20 december 2006 en heeft als statutaire doelstellingen:
• het helpen van behoeftige kinderen over de hele wereld, met de nadruk op India,
teneinde hun kansen in de maatschappij te verbeteren
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Ter realisering van onze doelstelling hebben wij ons grotendeels aangesloten bij de projecten
van Empower the Children, een Amerikaanse organisatie die opereert in de sloppenwijken van
Calcutta, India. Deze projecten worden geleid door Rosalie Giffoniello, die hiertoe een groot
aantal maanden in Calcutta woont. Bij deze projecten staan onderwijs en voedsel van deze
kinderen centraal.
Daarnaast is er in 2011 gestart met een eigen project. Dit betreft een school op het terrein
van de baksteenfabrieken in Khamargacchi. Hiertoe werken wij samen met Shelley
Chatterjee, wij kennen haar al sinds het ontstaan van onze stichting.
In 2012 heeft Jannie de Rijke zich bij Stichting Help2Help gevoegd. Jannie leidde sinds 2005
Stichting HelpIndiaHelpen. Stichting HelpIndiaHelpen richtte zich voornamelijk op de
medische problemen van de kinderen in Calcutta, waar Stichting Help2Help zich inzet voor
onderwijs en voedsel. De projecten van Stichting HelpIndiaHelpen zijn nu opgenomen bij
Stichting Help2Help. Het betreft:
a. het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.) waar jonge kinderen geopereerd worden
aan vergroeiingen
b. Prabartak, een opvangtehuis voor verstandelijk en lichamelijk jonge gehandicapten
Beide projecten zijn geen onbekenden voor Stichting Help2Help, ze heeft in het verleden
financiële bijstand verleend aan het R.C.F.C.. Prabartak is alleen bekend van enkele informele
bezoeken.
Alle ontvangen giften worden voor 99 % besteed aan onze projecten ter plaatse. Alle vaste
kosten waarmee we te maken hebben, zoals kosten Kamer van Koophandel, drukwerk folder,
administratie, website, etc. worden door derden gesponsord of door vrijwilligers uitgevoerd.
Uiteraard zijn de kosten van een projectreis naar India voor rekening van de reizigers zelf, er
worden geen tickets en/of verblijfkosten vergoed. De enige (geringe) kosten waar we mee te
maken hebben zijn de bankkosten en kosten voor markten. Echter, deze laatste worden
gedekt door de opbrengsten die deze markten genereren.
De stichting vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. De projecten worden waar mogelijk door lokale
projectmanagers geleid. De stichting beoogt geen winst te maken.
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Verslag van de werkzaamheden
Algemeen
Alle doorlopende projecten konden onverhinderd doorgang vinden. Ook de energie die wordt
gestoken in het werven van fondsen, werpt zijn vruchten af en zorgt voor een continue stroom
van inkomsten.
In 2012 is tevens gestart met de sloop en de nieuwbouw van de oude Prayrona-2 school. U
leest hierover meer bij het verslag van onze projecten.
Zoals bij de doelstelling vermeld, heeft in 2012 Jannie de Rijke van Stichting HelpIndiaHelpen
zich bij Stichting Help2Help gevoegd. Dit betekent voor Help2Help in 2012 uitbreiding op het
bestaand project Rehabilitation Centers for Children (R.C.F.C.). De uitbreiding met het project
Prabartak zal pas vanaf 2013 financiele gevolgen hebben. Door Stichting HelpIndiaHelpen
zijn met beiden projecten geen langdurige verplichtingen aangegaan.
U leest een korte stand van zaken per project vanaf bladzijde 6.

Publiciteit
In mei 2012 verschijnt onze vijfde “Help2Help
Nieuws!” met de laatste nieuwtjes op het
gebied van onze projecten in India en ander
nieuws omtrent de Stichting. In mei en juli
2012
verschijnen
er
twee
speciale
nieuwsbrieven omtrent de sloop en nieuwbouw
van de Prayrona-2 school. De lokale kranten
besteden aandacht aan het 5-jarig bestaan van
de Stichting.
In 2012 is de website in zijn geheel
aangepast. De projecten worden nu
uitgebreider genoemd en toegelicht en het
is duidelijker waar we voor staan en hoe
geïnteresseerden ons kunnen helpen.
Tevens worden alle medewerkers van de
stichting uitgebreid voorgesteld, zodat
geïnteresseerden ook weten met wie ze te
maken hebben. Voor dit laatste onderdeel
zijn foto’s gemaakt door Pien Meppelink van
Target Press, waarvoor wij haar nogmaals
willen bedanken. Deze foto’s zullen t.z.t. ook
gebruikt worden voor de nieuwe folder.
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Op bezoek in India
In november 2012 zijn Wilbert Huigens, Ilse van ’t Verlaat, Jannie de Rijke, Erik en Willeke van
Nieuwenhuijze op bezoek geweest in Calcutta. Tijdens dit bezoek zijn de projecten bezocht en
zijn we helemaal bijgepraat omtrent het wel en wee van de kinderen. Tevens zijn er diverse
vergaderingen geweest om de voortgang en nieuwe plannen voor het komende jaar te
bespreken.

Onze activiteiten op lokale markten en braderieën
Tijdens onze bezoeken aan India kopen we leuke Indiase artikelen (zoveel mogelijk fairtrade)
om deze in Nederland te verkopen. De opbrengst hiervan gaat, na aftrek van eventuele
kosten van de markt, in zijn geheel naar de projecten. In 2012 ontstonden er
voorraadproblemen, onze artikelen bleken gewild. Daarop is contact gezocht met de
inkooporganisatie van de wereldwinkels en sinds mei 2012 mogen wij daar inkopen. De
prijzen liggen hier uiteraard hoger dan in India en daarom gebruiken we deze mogelijkheid
alleen in uiterste gevallen.

Samenwerking met Fairbooks
Fairbooks is de eerste fairtrade uitgeverij in Nederland en is gespecialiseerd in kleurrijke
uitgaven van Indiase kunst voor kinderen en volwassenen. De eerste drie kinderboeken en
een verjaardagskalender mocht Help2Help met een grote korting inkopen. Tevens is er een
speciale Help2Help-postzegel uitgebracht met een vlinder uit de Fairbooks collectie. Fairbooks
heeft in 2012 tevens haar netwerk via sociale media ingezet om Stichting Help2Help meer
bekendheid te geven.
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Projecten
Project Khamargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek kende in 2011 een moeizame start. 2012 is
echter een stabiel jaar gebleken. De lessen konden ongehinderd doorgang vinden, het aantal
kinderen nam licht toe tot ca 45. Er wordt weer les gegeven in een gebouwtje met stenen
muren, niet meer in de lokale (open) tempel.
In januari is gestart met een medisch project. Zeer regelmatig (doorgaans tweewekelijks) komt
er een arts langs, die de kinderen onderzoekt. Van elk kind wordt een medisch dossier
opgebouwd. Waar nodig wordt basismedicatie verstrekt. In principe staat deze clinic open
voor kinderen van de school, maar bij ernstige problemen zijn er ook andere kinderen welkom
en worden deze ook geholpen. De medicatie wordt verstrekt door de leraressen van de
school. Dit om te voorkomen dat de ouders de medicijnen verkopen. Elke drie maanden
krijgen de kinderen anti-worm tabletten toegediend. Daarnaast wordt er door Shelley gekeken
of er polio-vaccinaties toegediend kunnen gaan worden. Deze vaccinaties worden in principe
gratis verstrekt door de overheid.
Het is tevens de bedoeling om regelmatig met de ouders te gaan praten over hygiëne en over
het verzorgen en opvoeden van kinderen.
Concreet betaalde Help2Help in 2012 alle onkosten van deze school en het medische project,
zoals de huur van het gebouw, de salarissen van de leraren en van de artsen, medicatie en de
schoolmaterialen.

Project Atmaraksdha
In 2012 hebben wij de steun aan de Atmarashka School gecontinueerd. Er komen 40
kinderen naar school, waarvan 13 jongens en 27 meisjes in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Elk
jaar stromen er circa 30 kinderen door naar de overheidsschool, waardoor ze een door de
overheid erkent diploma kunnen behalen.
Concreet zijn in 2012 voor de Atmarashka school de salarissen van de onderwijzers betaald,
alsmede de kosten van de dagelijkse lunch. Ook hebben alle kinderen in 2012 nieuwe kleding
ontvangen.
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Project Rehabilitation
Rehabilitation Centr
Centres for Children (R.C.F.C.)
Waar we in het verleden kleine bijdragen leverden aan dit centrum, behoort het sinds de
komst van Jannie de Rijke binnen onze stichting tot een vast project. Het Rehabilitation
Centres for Children (R.C.F.C.) biedt kinderen met vergroeiingen aan armen, benen, voeten,
etc. een complete medische behandeling aan. De kinderen worden hier geopereerd en
kunnen hier revalideren. Ook gaan ze hier naar school. Voor een niet-gecompliceerde operatie
(bijvoorbeeld een klompvoetje) blijven de kinderen hier ca. 3 maanden, dit kan uitlopen bij
meerdere operaties of bij meer gecompliceerde operaties.
In 2012 heeft Help2Help de operaties voor drie kinderen bekostigd:
- Arif Mallick - rechter dijbeen was te kort en hij kon zijn rechterknie niet buigen (foto links)
- Bulti Pal – klompvoet (foto midden)
- Rabiul Sarder – klompvoet (foto rechts)

PrayronaPrayrona-1
De Prayrona-1 school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar en aan
volwassenen. Er zijn twee soorten lessen, de eerste zijn lessen waarin basisvaardigheden
worden geleerd, zoals het omgaan met diverse materialen en borduren. Daarnaast worden er
lessen gegeven waarbij de vaardigheid met de naaimachine centraal staat. Hiertoe behoort
ook het onderdeel patroontekenen en –lezen.
De in 2011 ontstane problemen met de verhuurder van het schoolgebouw zijn opgelost en de
lessen kunnen ongestoord doorgang vinden. Momenteel wordt er wel gezocht naar een
andere lerares, Prayrona is niet tevreden over haar, het is helaas moeilijk om voor deze
locatie een geschikte vervang(st)er te vinden.
Concreet betaalde Help2Help in 2012 de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
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PrayronaPrayrona-2
Deze school heeft een lastig jaar achter de rug. In het voorjaar van 2012 is de oude school
gesloopt en is gestart met de nieuwbouw van de nieuwe school. Een aantal lessen konden
gelukkig gewoon doorgang vinden in een ander schoolgebouw (op ongeveer 100 meter van de
Prayrona-2 school). Maar al met al is het een rommelig jaar geweest voor de ca. 90 kinderen
in de leeftijd van 3 tot 20 jaar.
Eind 2012 worden de lessen in de nieuwe school (die op 31 december 2012 nog niet geheel
klaar is) hervat.
Concreet betaalde Help2Help in 2012 de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
Daarnaast betaalde Help2Help voor de sloop en de nieuwbouw van het schoolgebouw.

PrayronaPrayrona-3
Ook deze school heeft weinig tot geen verloop in het aantal leerlingen. In deze school wordt
naast het reguliere onderwijs ook een vocational programma (naailessen en patroontekenen)
aangeboden aan ca. 30 vrouwen uit de gemeenschap.
In 2012 is er een verdieping op de school gebouwd, waardoor er meer klaslokalen
beschikbaar gekomen zijn. Er worden inmiddels o.a. computerlessen aangeboden (de
computers zijn geschonken door derden).
Concreet betaalde Help2Help in 2012 de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
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Inkomsten
De inkomsten in 2012 zijn verkregen op verschillende manieren:
1.
2.
3.
4.

door giften van zowel particulieren en bedrijven
door verkoop van zelfgemaakte kaarten, handdoeken, etc.
door verkoop van Indiase artikelen op markten, presentaties, etc.
door verkoop van Help2Help postzegels, in 2012 zijn de volgende postzegels uitgebracht :
• Help2Help Zomerzegel
• Help2Help Kleurzegel
• Help2Help Vlinderzegel (in samenwerking met Fairbooks)
• Help2Help Decemberzegel
Alle postzegels zijn zowel op vel (10 stuks) als op rol (100 stuks) verkrijgbaar. De laatste
zijn met name interessant voor bedrijven.
5. door deelname aan de volgende markten (doel hiervan is zowel het geven van voorlichting
als het genereren van fondsen):
• Koninginnemarkt in Rockanje (30 april 2012)
• Vlooienmarkt Sportweek Vierpolders (2 juni 2012)
• Toeristenmarkt in Zierikzee (17 juli 2012)
• Braderie tijdens Palingrokerij Kampioenschappen in Kerkwerve (4 augustus 2012)
• Jaarmarkt Feestweek ’s Gravendeel (15 augustus 2012)
• Vlasdag in Dreischor (18 augustus 2012)
• Kerstmarkt in Brouwershaven (8 & 9 december 2012)
• Kerstmarkt bij Duinpaviljoen de Meidoorn in Rockanje (16 december 2012)
6. door het geven van avond- of middagvullende presentaties bij verenigingen, waarbij we
vertellen over India en het algemeen en over onze projecten
• Passage afdeling Krabbendijk (28 februari 2012)
• Vrouwen rondom Goeree (8 mei 2012)
7. Overige activiteiten
• Op 25 augustus 2012 is er door ons een barbecue georganiseerd bij de boerderij van
Jannie de Rijke in Rockanje. Vrienden, familie en belangstellenden waren welkom
tegen een minimale bijdrage van € 20,00. De barbecue heeft in totaal € 675,78
opgebracht.

Namens bestuur Stichting Help2Help,
B.A.W. Huigens

W.J.S. van Nieuwenhuijze

Voorzitter

Penningmeester
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Algemene toelichting
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen,
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde,
waarbij vorderingen zijn verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens
vermoedelijke oninbaarheid.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn de door de donateurs ter beschikking gestelde middelen voor een
specifieke bestemming. De donateur bepaalt het specifieke project.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd door een bestuursbesluit. Het bestuur bepaalt het
specifieke project.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De inkomsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Projectbestedingen
Onder de projectbestedingen worden verstaan de kosten welke specifiek betrekking hebben
op een project en worden toegerekend aan het project en het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Financieel overzicht
BEGINSALDO 1-1-2012

€

28.764,36

Inkomsten
- Giften donateurs
- Diverse acties, braderieën en markten
- Verkoop postzegels
- Rente bank

€

18.422,19

€
€
€
€

5.753,15
3.510,05
8.556,17
602,82

Uitgaven
- Inkoop producten t.b.v. verkoop in 2012
- Inkoop producten t.b.v. voorraad
- Inkoop postzegels t.b.v. verkoop in 2012
- Inkoop postzegels t.b.v. voorraad
- Kosten markten
- Bankkosten
- Bijdrage projecten 2012
- Bijdrage projecten 2012 (vooruitbetaald)
- Bijdrage nieuwbouw P2 school
- Bijdrage projecten 2013 (vooruitbetaald)

€

23.649,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

975,73
336,55
7.524,39
2.013,11
227,08
289,88
5.251,45
3.660,72 8.760,95
1.930,86

EINDSALDO 31-12-2012

€

23.537,27

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant 1232.53.829
ASN Bank sparen 8801.65.168*
Kasgeld (Euro)
Kasgeld (Rps. 346)

€
€
€
€

1.874,36
21.000,00
648,00
14,91

* Stichting Help2Help vindt het belangrijk dat onze bankier verantwoord met ons spaargeld
omgaat. In 2010 heeft de Stichting daarom een spaarrekening geopend bij ASN bank.
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Balans per 31 december 2012
31-12-2012
____________

31-12-2011
____________

Voorraad produkten en postzegels
Debiteuren
Vooruitbetaald op projecten
Nog te ontvangen rente
Liquide middelen

€ 4.586,30
€
337,50
€ 1.930,86
€
581,02
€ 23.537,27

€ 2.574,13
€
0,00
€ 3.660,72
€
0,00
€ 28.764,36

Totaal activa

€ 30.972,95

€ 34.999,22

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Bestemmingsfonds schoolplein P2 school
Bestemmingsfonds R.C.F.C.
Bestemmingsfonds Khamargacchi
Bestemmingsreserve* Prayrona
Bestemmingsreserve* Atmaraksha
Bestemmingsreserve* Khamargacchi

€ 10.963,09
€ 4.689,86
€
0,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 4.950,00
€ 2.870,00
€ 4.500,00

€ 6.683,41
€ 13.450,81
€ 3.000,00
€
0,00
€
0,00
€ 5.400,00
€ 2.760,00
€ 3.705,00

Totaal passiva

€ 30.972,95

€ 34.999,72

Activa

Passiva

* De stichting vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. Hiertoe zijn er reserveringen opgenomen in de balans
die ervoor zorgen dat we de projectkosten voor de komende drie jaar kunnen voldoen.
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Staat van Baten en Lasten 2012
2012
____________

2011
____________

Giften donateurs *
Opbrengst India-produkten
Opbrengst H2H postzegels
Presentaties, braderieën, etc.
Passage Bruinisse
Pinkstermarkt Gereformeerde Kerk te
Burgh Haamstede
Barbecue Rockanje *
Rentebaten

€
€
€
€
€

5.753,15
903,72
1.031,78
954,82
0,00

€
€
€
€
€

8.063,81
691,47
722,65
908,75
750,00

€
€
€

0,00
675,78
1.183,84

€
€
€

3.000,00
0,00
149,66

Som der baten

€ 10.503,09

€ 14.286,34

Projectbestedingen
Kosten markten
Bankkosten

€ 14.012,40
€
227,08
€
289,88

€
€
€

5.710,88
141,38
246,94

Som der lasten

€ 14.529,36

€

6.099,20

Subtotaal

€

4.026,
26,27 -

€

8.187,14

Bestemmingsfonds
schoolplein P2 school
nieuwbouw P2 school
Khamargacchi
R.C.F.C.

€
€
€
€

3.000,00
8.760,95
1.500,00 1.500,00 -

€
€
€
€

3.000,002.164,07
0,00
0,00

Naar bestemmingsreserve
Khamargacchi
Prayrona
Atmaraksha

€
€
€

795,00 450,00
110,00 -

€
€
€

3.705,00 5.400,00 2.760,00 -

Mutatie stichtingsvermogen

€

€

4.513,79
4.513,79

Baten
Baten

Lasten

4.279,
279,68

* ‘Giften donateurs’ laat een daling zien, deze wordt veroorzaakt door een
eenmalige hoge gift in 2011.
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Toelichting op Balans
31-12-2012
____________

31-12-2011
____________

€
€
€

3.655,90
930,40
4.586,30

€
€
€

1.980,29
593,85
2.574,14

€
€
€
€
€

535,47
953,58
0,00
441,81
1.930,86

€
€
€
€
€

1.789,84
910,14
960,74
0,00
3.660,72

Voorraad produkten en postzegels
Voorraad postzegels
Voorraad produkten
Totaal

Vooruitbetaald op projecten
Project Prayrona
Project Atmaraksha
Project Khamargacchi
Project Prabartak
Totaal

Liquide middelen
ASN Bank
Rabobank rekening courant
Kas rps
Kas euro
Totaal

€ 21.000,00
€ 1.874,36
€
14,91
€
648,00
€ 23.537,27

€ 28.500,00
€
89,03
€
5,13
€
170,20
€ 28.764,36

2012
____________

2011
____________

€ 6.683,41
€ 4.279,68
€ 10.963,09

€ 11.197,20
€ 4.513,79 € 6.683,41

Stichtingsvermogen
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Saldo 1 januari
Uitgaven
Saldo 31 december

€ 13.450,81
€ 8.760,95 € 4.689,86

€ 15.614,88
€ 2.164,07 € 13.450,81
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Toelichting op Balans
2012
____________

2011
____________

Bestemmingsfonds schoolplein
schoolplein P2 school
Saldo 1 januari
Inkomsten
Naar bestemmingsfonds Khamargacchi
Naar bestemmingsfonds R.C.F.C.
Saldo 31 december

€
€
€
€
€

3.000,00
0,00
1.500,001.500,000,00

€
€
€
€
€

0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00

Inmiddels is bekend geworden dat het schoolplein helaas niet aangekocht kan worden.
In overleg met de gevers van de donatie is besloten om de helft te gebruiken voor het
R.C.F.C. en de andere helft voor Khamargacchi.

Bestemmingsfonds R.C.F.C.
Saldo 1 januari
€
Van bestemmingsfonds schoolplein P2 school€
Saldo 31 december
€

0,00
1.500,001.500,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

0,00
1.500,001.500,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

5.400,00
450,00 4.950,00

€
€
€

0,00
5.400,00
5.400,00

€
€
€

2.760,00
110,00
2.870,00

€
€
€

0,00
2.760,00
2.760,00

€
€
€

3.705,00
795,00
4.500,00

€
€
€

0,00
3.705,00
3.705,00

Bestemmingsfonds Khamargacchi
Saldo 1 januari
€
Van bestemmingsfonds schoolplein P2 school€
Saldo 31 december
€

Bestemmingsreserve Prayrona
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Atmaraksha
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Khamargacchi
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2012
2012
____________

2011
____________

€
€
€

1.879,45
975,73
903,72

€
€
€

1.038,60
347,13
691,47

€
€
€

8.556,17
7.524,39
1.031,78

€
€
€

5.678,66
4.956,01
722,56

€
€
€

1.137,00
461,22
675,78

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
35,00
35,00
22,50
28,50
31,08
227,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
35,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
30,00
0,00
36,38
141,38

Opbrengst IndiaIndia-produkten
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Opbrengst
Opbrengst H2H postzegels
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Barbecue Rockanje
Opbrengst
Inkoop
Totaal

Kosten markten
Palingrokerij van Langeraad Kerkwerve
Koninginnedag Rockanje
Koninginnedag Klaaswaal
Boerendag Klaaswaal
Vlooienmarkt Vierpolders
Avondmarkt Nieuwerkerk
Feestweek ’s Gravendeel
Toeristendag Zierikzee
Vlasdag Dreischor
Kerstmarkt Rockanje
Overig
Totaal

Voor de kerstmarkt in Brouwershaven (2011 en 2012) hoeven wij, als goed doel, geen
marktgeld te betalen.
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2012
2012
____________

2011
____________

Bijdrage Projecten ‘Prayrona’
Naaimachines Prayrona-1 en 3
Onderhoud naaimachines
(Pre)vocational leraren Prayrona-1
(Pre)vocational leraren Prayrona-2
(Pre)vocational leraren Prayrona-3
School- en (pre)vocational materiaal
Nieuwbouw P2 School
Koersverschillen

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
25,35
483,26
208,81
536,95
27,50
8.760,95
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Bijdrage Project Atmaraksha
Lunch en salarissen Atmarashka school
Kleding Atmarashka school
Retour niet gekochte kleding Nibeta school

€
€
€

910,14
271,57
0,00

€
€
€

911,58
271,76
52,44 –

Bijdrage Project Khamargacchi
Salarissen Baksteenfabriekschool
Huur Baksteenfabriekschool
Maaltijden Baksteenfabriekschool
Schoolmateriaal Baksteenfabriekschool
Artsenbezoek Baksteenfabriekschool
Medicijnen Baksteenfabriekschool

€
€
€
€
€
€

341,46
118,29
647,85
117,91
417,85
308,98

€
€
€
€
€
€

257,74
132,18
132,56
235,93
0,00
0,00

Bijdrage Projecten-overig
Bijdrage operaties R.C.F.C.
Porto opsturen schoolmateriaal

€
€

775,93
59,60

€
€

0,00
58,30

Totaal

€ 14.012,40

€

5.710,88

Projectbestedingen
68,48
0,00
529,37
318,59
588,16
79,35
2.164,07
15,25
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