
Financieel jaaroverzicht stichting Orchid Garden Nepal 2017. 

 

Banksaldo 01-01-2017       €   13.675,84 

 

Inkomsten: 

Sponsorbijdragen individueel NL   €  8.345,00 

Sponsorbijdragen individueel DLD   €  8.334,53 

Giften derden landen     €   2.049,86 

Sponsorbijdragen algemeen    €   8.352,50 

Bedrijven, scholen, kerken, instellingen   €    3.450,00 

Acties, waarvan de tulpenactie  € 2.200   €    2.632,68 

Reiskosten      €       719.68 

       €   33.884,25   € 33.884,25 

             

           € 47.560,09 

 

 

Uitgaven: 

Salariskosten OGN     €   12.425,00 

Bankkosten      €       138,20 

Reiskosten      €       719,68 

Huisvesting huur Bina     €    1.725,00 

Website      €       695,76 

Kantoorartikelen     €       342,60 

Opname t.b.v. OGN     €       278,93 

Sponsorkinderen      €      10.349,00 

       €     26.674.17   € 26.674.17- 

Banksaldo 31-12-2017         € 20.885,92 

Spaartegoed 01-01-2018        €  81.289,92 
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Aantal vergaderingen 2 

Nieuwsbrieven 2 

Doel stichting: Fondsen werven voor kinderdagverblijf en school genaamd Orchid Garden Nepal.                                                                           

 

In het kinderdagverblijf worden dagelijks maximaal 50 kinderen van 6 tot 18 maanden opgevangen.  
Deze stromen door in de Orchid Garden new English pre school. Er zijn achtereenvolgend de 
volgende groepen:  

Day care -Love (6 mnd – 2 jr)  50 

Junior Nursery-Happy ( 2  – 3 jr)30 

Senior Nursery-Help (3 - 4 jr),   29 

LKG - Polite (4 - 5jr)  23 

UKG -Peace (6 -7 jr)  21 

Grade 1- Respect (7 – 8 jr)  14 

Grade 2 - Trust(8 – 9 jr)  16 

Grade 3 (10 -12 jr.)  15 

   Totaal  198 

Ondersteund in scholing op andere scholen 99. Er worden 3 kinderen in hun vervolg studie 
ondersteund. 

 

 

 

 



Vanuit Nederland worden 62 kinderen gesponsord, vanuit Duitsland 25 kinderen. 

Van een aantal NL sponsors hebben we wel toezegging in sponsoring maar geen ontvangsten. 
Hierdoor zijn de ontvangsten lager in werkelijkheid. Voor de inkomsten van de kinderen via Duitse 
sponsoring is het echter omgekeerd. Hier zijn enkele sponsors die meer betalen omdat er een paar 
kinderen zijn die door studeren. Dit doen deze sponsors vrijwillig en zijn ook enkele malen in Nepal 
geweest en hebben persoonlijk contact met deze kinderen. 

 

Personeel op de school: 4 didi’s, dit zijn vrouwen die voor het huishoudelijk gedeelte zorgen, 

10 leerkrachten, 1 stafmedewerker en Bina. Een staf van 16 personen totaal. 

In 2017 zijn er 97 vrijwilligers geweest, waarvan 16 internationaal. 

Nederland 5,USA 3, Duitsland 2, Maleisië 1, Polen 1, Engeland 2, Spanje 1, Denemaken 1. 

 

We zijn nu een aantal jaren op hetzelfde aantal kinderen in de school. In het totaal aantal zitten geen 
wijzigingen maar deze hebben wel plaats gevonden. 

Na de aardbeving zijn er gezinnen terug gegaan naar de dorpen. Door dit besluit wat door de ouders 
is genomen gaan de kinderen uiteraard mee. Deze ouders hadden vaak nog een huis in hun geboorte 
dorp. Als ze aanspraak willen maken op vergoeding en herbouw dan worden ze verplicht terug te 
gaan naar het dorp. In het verleden kwamen ze naar de stad voor een beter bestaan. Het dorpse 
leven was dan ook primitief of zeg maar rustig in onze ogen middeleeuws. De stad was voor deze 
mensen een uitdaging. Iedereen deed het en dus was de hype al een feit. Nu is de stad overbevolkt 
en groeit de vallei waar de stad is gelegen helemaal dicht. Dit proces is niet meer terug te draaien. 
Voor de sponsors die het aangaat is er in sommige situaties voorgesteld een nieuw kind te 
ondersteunen.  Dit is dan ook gebeurd, ook is het voorgekomen dat sponsors hierdoor zijn afgehaakt. 
Het is eigenlijk wel lastig om uit te leggen waarom kinderen verhuizen. We proberen dit per geval 
altijd zo goed mogelijk uit te leggen en de omstandigheden zijn dan absoluut niet te vergelijken met 
westerse maatstaven. 

De inflatie neemt ieder jaar grotere stappen en je denkt wel eens waar moet dit naar toe. Zo is er in 
ons uitgave patroon wel fluctuatie te zien. Maar door de sterke euro ten opzichte van de Nepalese 
roepie vlakt dit weer enorm af.  

 

 


