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Woord van het Bestuur 

  
Bouwen aan een betere toekomst, dat is letterlijk 
wat we afgelopen jaar hebben gedaan met de 
start van de constructie van de Montessori 
kleuterschool in Serachour. De bouw van het 
atelier is uiteraard ook onder die noemer te 
vatten. 
 
Op het thuisfront zagen we een wisseling in het 
bestuur. Met de komst van Pieter Kemper 
kregen we een jonge enthousiaste persoon met 
een sterke link met zowel stagiairs als de PABO 
opleiding. 
 
We willen al onze donateurs en sponsors heel 
hartelijk danken voor hun steun. Met name 
Unica Foundation die met hun giften de bouw 
van een groot aantal biogasinstallaties mogelijk 
maakte en stichting My Book Buddy die ten 
eerste ons het vertrouwen schonk om hun 
concept in Nepal te implementeren en 
vervolgens een groot deel van de klassikale 
bibliotheken op 3 scholen financierde. Tenslotte 
waren er ook initiatieven van vrijwilligers en 
stagiairs die in Nederland fondsen hebben 
geworven voor projecten waar zij aan hebben 
gewerkt in Nepal. We willen met name het 
koffieproject in Thulachaur benoemen evenals  
het bibliotheekproject in Thulakhet. Alle 
individuele gevers die voor één van beide 
projecten een gift hebben gedaan, hartelijk dank 
daarvoor. 
 
Uiteraard willen wij ook onze vrijwilligers en 
stagiairs bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Zonder hun bijdrage zouden veel 
projecten geen doorgang kunnen vinden.  
 
Namens het bestuur van Stichting Maya. 
 

 
 
 
 
 

Angelique Zaki-Voss 
Voorzitter 
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Feiten en cijfers 
  
 
Bouwprojecten gestart: 1 

Montessori kleuterschool Serachour 
 
Bouwprojecten opgeleverd: - 
 
Projecten van start: 4 

Nijntje bibliotheek Adarsha in Serachour 
mediatheek Adarsha in Serachour 

My Book Buddy Parashu in Adhikaridanda 
My Book Buddy Sirjana in Simpali 

 
Kleding uitgedeeld aan: 11 kinderen 

Adhikaridanda 5 
Serachour 4 

Thulachaur 2 
 

Biogasinstallaties gebouwd: 27 
Adhikaridanda 5 
Dhikur Pokhari 5 

Bidamani 8 
Saureni 7 

Serachour 2 
 
Kisten met lesmaterialen verkocht: 4 

Stichting Medora voor scholen in Chitwan 4 
 
Leskisten gemaakt: 2 

Adhikaridanda onderbouw 
Adhikaridanda bovenbouw 

 
Meubilair gedoneerd: 1 school 

Bibliotheek Serachour 
 
CSF studiebeurs: 29 kinderen 
 
Andere studiebeurs: 10 kinderen 

Serachour 8 
Naudanda 1 

Adhikaridanda 1 
 
Dental camp: 70 leerlingen 

Adhikaridanda 
 
Aantal vrijwilligers en stagiairs: 42 
 
Reizen: - 

 
 
Totaal aantal bezoekers uit NL:  8 
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Missie, doelen & aanpak 
 

Ons Doel:  
Nepal is al jaren het armste land van Zuid 
Oost Azië. Dit heeft grote gevolgen voor de 
mensen en de samenleving als geheel. Het 
is ons doel om de zwakkere in de Nepalese 
samenleving een kans te geven door hen 
een helpende hand toe te steken. We 
richten ons hierbij op onderwijs en 
gezondheidszorg, en op de verbetering van 
levensomstandigheden, financiële positie en 
economische onafhankelijkheid. Wij geloven 
dat één persoon wel degelijk een verschil 
kan maken!  
 
Onze Visie:  
Onze stichting gelooft in de potentie van 
individuen. Een individu dat in onze ogen 
weer een onderdeel is van een groter 
geheel. Zo is een kind niet alleen maar een 
kind, maar ook onderdeel van een gezin, 
een klas, een school en een samenleving 
als geheel. Wij betrekken een omgeving in 
onze projecten en laten de projecten in 
deze omgeving op elkaar aansluiten. Op 
deze persoonlijke en directe manier denken 
wij de middelen die wij tot onze beschikking 
hebben optimaal te kunnen gebruiken.  
 
Onze Aanpak: 
Wij geloven in het aanspreken en het 
ontwikkelen van het potentieel van de 
Nepalese bevolking. Kant-en-klare 
oplossingen van buitenaf zijn vaak duur en 
leveren in de praktijk weinig op. Daarom is 
het belangrijk om zelfredzaamheid 
stimuleren en duurzame structurele 
oplossingen te creëren, wat precies is wat 
stichting Maya doet. Wij starten projecten in 
nauwe samenwerking met de lokale 
bevolking en volgen en sturen deze totdat 
de bevolking het roer zelf over kan nemen. 
Zo innoveren wij op zachte wijze in een 
eeuwenoude structuur die nu haar grenzen 
bereikt heeft. 

 Mission, goals & appraoch 
 

Our Goal 
Nepal has been the single poorest country 
in South East Asia for years now. Of course 
this has a big impact on the Nepali society 
and the people in it. We see it as our 
purpose to help the weak in this society by 
reaching out for them and providing them 
with help. Our main focus is on education, 
healthcare, economical independence, 
equality. We believe that one person can 
make a difference!  
 
 
 

Our Vision 
The Maya Foundation believes in the 
potential of the individual. This individual is 
an our vision part of something that is 
bigger then him,- or herself. E.g. a child is 
not just a child, it is also part of a class, a 
school, a family and a society as a whole. 
We involve a whole community in our 
projects and align the different projects in 
this community. In this way personal and 
direct way we optimize the efficiency in 
which our funds are used.  
 
 

Our Approach 
We believe in appealing to the potential of 
the Nepali people and help with its 
development. Turn-key solutions from 
abroad are often very expensive and have 
little effect. This why it is important to 
stimulate self-sustainability and invest in 
lasting and structural solutions. This is 
exactly what we do! We start projects in 
close cooperation with the local community 
and keep supporting and managing it until 
local people are not only willing but also 
ready to take over. In this way we softly 
innovate an ancient structure which as 
reached its boundaries. 
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Projecten gedurende 2012 
 

 
 

Projects during 2012 
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<Adhikaridanda>   

 
 Parashu Primary in Adhikaridanda 
 

 
 Anne traint leraren in LVS gebruik 
 

 
 My Book Buddy gaat van start 
 

 
 Lots of fun tijdens dansspektakel. 
 

 
Inleiding 
De Parashu Primary School is de basisschool 
van het dorp Adhikaridanda. Er zijn 6 groepen 
gehuisvest met in totaal ongeveer 75 kinderen. 
   
Leerling Volg Systeem 
Het LVS (in het Engels: Student Monitoring 
System) is ingevoerd om de focus van de 
ontwikkeling van de kinderen te verschuiven 
van een puur cognitief karakter naar het sociaal 
emotionele aspect dat in Nepal tot nu toe totaal 
onderbelicht is. Onder leiding van Anne 
Weenink (HBO Pedagogiek) hebben Nepalese 
leraren een beeld gekregen van het belang van 
de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Tevens 
zijn er modificaties aangebracht op de school-
rapporten zodat leraren herinnerd worden aan 
de noodzaak om hun leerlingen te volgen en 
ook zodat we de voortgang kunnen zien en 
waar nodig bij kunnen sturen. 
 
My Book Buddy 
In 2012 is de basisschool van Adhikaridanda de 
eerste in de portefeuille van Stichting Maya 
waar het My Book Buddy project is gelanceerd. 
Het project bestaat uit een goed gevulde 
boekenkast per klaslokaal met als specifiek doel 
dat kinderen wekelijks een boek lenen en mee 
naar huis nemen. Lezen wordt zodoende meer 
een deel van het dagelijks leven. 
 
Leskisten Natuur en Kids 
O.l.v. Lisa en Bas, 2 PABO studenten, komen 
de eerste leskisten tot leven. Proefjes, 
werkbladen, zoekopdrachten, etc voor zowel 
onder- als bovenbouw. 
 
Creativiteit en dans 
Aan het eind van het jaar kwamen 4 studentes 
van de Fontys Dansacademy het schoolleven 
op Parashu danig in beweging brengen. Vier 
weken lang gaven de dansdocentes in wording 
lessen aan alle groepen. In het bijgebouw van 
de school wordt zelfs een dansstudio ingericht. 
Aan het eind van de stageperiode culmineerden 
de lessen in een waar dansspektakel met 
verschillende optredens voor een publiek van 
ouders, leraren en dorpsbewoners. 
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De nieuwe bibliotheek op Adarsha. 
 

 
Start bouw Montessorischool  
 

 
Biogas in aanbouw in Serachour 
 

 
Kleding uitdelen 

 

<Serachour> 

 
Inleiding 
Serachour is ‘ons kerndorp’, daar waar het werk 
van wat Stichting Maya later zou worden in 2003 
allemaal een aanvang nam. Hoewel we nu, 
jaren later, in vele dorpen in de omtrek actief 
zijn, blijft Serachour een centrale rol spelen.  
Het dorp blijft groeien en kent nu 120 huis-
houdens. De Adarsha school is in die jaren 
uitgegroeid van 6 naar 11 groepen en de 
leerlingen behalen in vergelijking met leerlingen 
van omliggende scholen zeer goede resultaten. 
 
Bibliotheek en Mediatheek 
De school in Serachour zag in 2012 de opening 
van de nieuwe bibliotheek en mediatheek. Mede 
mogelijk gemaakt dankzij financiële donaties 
van  Biblionef en Z@ppelin. Op 2 april was er 
een feestelijke opening. De mediatheek heeft 
zelfs een draadloze internetaansluiting 
gekregen. Een unicum in de vallei. 
 
Bouw Montessori kleuterschool 
Na letterlijk jaren van voorbereiding was het in 
de zomer van 2012 eindelijk zover: de bouw van 
de Montessori kleuterschool kon beginnen. Na 
veel overleg tussen Nederlandse en Nepalese 
bouwkundigen ontstond er een ontwerp dat 
zowel de gewenste Montessori elementen als de 
aardbevingsbestendigheid bevatte. Een project 
van deze omvang kan alleen plaatsvinden 
dankzij de giften van veel fondsen en donateurs. 
Rond Kerstmis waren deuren en ramen al 
geplaatst 
 
Biogasinstallaties 
Het dorp Serachour zag begin 2012 nogmaals 
een golf aan biogasinstallaties gebouwd worden. 
Dit als onderdeel van een reeks van 29 
installaties die we in 2012 samen met de Unica 
Foundation in de Harpan vallei hebben weten te  
realiseren. 
 
Kledingbank 
De ruimte van de kledingbank was in 2011 
reeds afgebroken wegens de geplande 
nieuwbouw van de Montessori kleuterschool. In 
2012 komen er plannen om de kledingbank een 
plek te geven op de eerste verdieping van de 
kleuterschool zodat het verstrekken van 
tweedehands kleding uit Nederland toch door 
kan gaan.  
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< Thulakhet >   

 
De vloer was toe aan een reparatie  
 

 
De totaal vernieuwde bibliotheek 

 
Thulakhet 
Aan de uiterste rand van de uitgestrekte 
Pokhara vallei vinden we het dorp Thulakhet. 
Hier steunt Stichting Maya al enige jaren de 
Shree Janakalyan Boarding School.  
 
Reparaties schoolgebouw  
In het voorjaar van 2012 hebben we de school 
geholpen om het dak dusdanig aan te passen 
dat het overtollige regenwater niet meer overal 
naar beneden plenst maar netjes via een paar 
buizen afgevoerd wordt. Dat was net op tijd voor 
de moesson die dit jaar extra hevig bleek. 
In het gebouw hebben we van 2 lokalen de 
vloeren onder handen genomen. Slechte 
kwaliteit cement zorgde daar voor gaten in de 
bovenste laag die we nu gerepareerd hebben. 
 
Nieuwe school in portefeuille 
Aan het eind van het jaar komt ook de openbare 
basisschool in beeld bij Maya. We besluiten hier 
de bibliotheek op te knappen. Stagiaires Jori en 
Fieke van de Fontys HBO hebben hier de 
schouders onder gezet.  

  

 

 
Blik op Thulachaur. 
 

 
Voorbeeld van een koffieplantage 

<Thulachour>  

 
Inleiding 
Thulachour is een gehucht aan de zuidzijde van 
de vallei. De basisschool heeft 6 groepen en 
slechts rond de 50 kinderen in totaal. Van alle 
dorpen waar Maya actief is, ligt Thulachour het 
meest geïsoleerd. Hier zijn de inkomens het 
laagst en de kinderen het meest kansarm. 
 
Onderzoek naar income generating project 
Omdat de toekomstperspectieven in dit dorp  zo 
slecht zijn, zien we dat veel bewoners hun heil 
elders zoeken. Het dorp loopt langzaam leeg en 
het aantal leerlingen op de basisschool daalt 
drastisch. Stichting Maya wil graag helpen om 
het dorp nieuw leven in te blazen, bv door een 
nieuwe economische activiteit onder de 
aandacht te brengen. Na onderzoek en 
brainstormen komen we uit op het verbouwen 
van koffie. Agrarische activiteiten zitten de 
bevolking hier in de genen en elders in de vallei 
gedijt de koffieplant goed en is de opbrengst ook 
goed te noemen. Bij verkoop levert koffie per 
oppervlakte grond meer op dan de traditionele 
gewassen als rijst, aardappelen en mais. 
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< Simpani >   

 
De My Book Buddy boekenkasten 
 

 
Sportdag op de Sirjana school. 

 
Sirjana Secondary School 
Het dorpje Simpani bestaat uit enkele tientallen 
boerderijtjes verspreid over de zuidflank van de 
vallei. Ondanks zijn beperkte omvang staat er 
een school van formaat: de Sirjana Secondary 
School. De school is gevestigd in een modern 
gebouw op een groot terrein en heeft 
honderden leerlingen. In 2009 heeft Stichting 
Maya hier een basketbalveld aangelegd. 
Sindsdien is het een populaire stageplaats. 
 
My Book Buddy.  
Na het initiële succes van het My Book Buddy 
concept op de school in Adhikaridanda, hebben 
we in de tweede helft van 2012 ook op de 
Sirjana school in Simpani dit project uitgerold. 
Leerlingen van klas 3 t/m 9 hebben nu allemaal 
een eigen boekenkast in hun klaslokaal staan 
waaruit ze elke week een boek kunnen lenen. 
 
Sportdag 
Het jaar werd sportief afgesloten met de stages 
van 2 studenten van de sporthogeschool. Elke 
dag verzorgden zij extra sportlessen met als 
afsluiting een buitensportdag. 

  

 

 
Het schoolgebouw van Snow View. 
 

 
De muurkrant naast de Book Buddy 

<Tallo Hemja>  

 
Inleiding 
Tallo Hemja maakt samen met Uppalo Hemja 
deel uit van een gemeente die gelegen is tussen 
de stad Pokhara en onze Harpan Vallei. Het is 
een semi-rurale omgeving waar de invloed van 
de stad wat meer merkbaar is. In het dorp 
bevindt zich de school Snow View die in de 
afgelopen 10 jaar een ontzettend goede 
reputatie heeft gekregen.  
 
In het tweede halfjaar van 2012 heeft Stichting 
Maya 2 projecten kunnen uitvoeren op deze 
school met de medewerking van 4 stagiaires uit 
Nederland. 
 
Schrijven en lezen 
Kim en Kristel (HBO journalistiek) hebben hier 
een maandlang met leerlingen gewerkt aan het 
opzetten van een schoolkrant.  
 
My Book Buddy  
Sylvia en Judith hebben het My Book Buddy 
project hier vormgegeven voor klas 3 tot en met 
9. Het project was hier extra waardevol aan-
gezien de school geen bibliotheek heeft. 
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< EHBO Post >  

 
Nepalese studenten geven 
voorlichting. 

Goed gevulde EHBO kits. 
 

 
Groot spandoek om de voorlichting 
aan te kondigen. 

 
Medicijnen voor Shiva Adhikari. 
 

 

In het voorjaar kwamen de originele oprichters 
van de EHBO-post, Nieke en Trudy, weer naar 
Nepal. 
 
Voorlichting 
Onder het motto “voorkomen is beter dan 
genezen” hebben we in samenwerking met 
studenten van de HBO opleiding Health in 
Pokhara een voorlichtingscyclus opgezet. 
Onderwerp van de eerste reeks was “Hygiëne” 
en deze is op 2 locaties gegeven, te weten in 
Adhikaridanda en Thulakhet. 
Uiteraard inclusief goodiebag met bv. zeepjes, 
tandenborstels en nagelknippertjes. 
 
EHBO kits 
Als follow-up op de EHBO cursussen voor 
scholen die Maya al sinds 2006 mogelijk maakt, 
hebben we in 2012 aan alle 7 deelnemende 
scholen nieuwe EHBO kits uitgereikt en een 
systeem uitgewerkt zodat de scholen de kits 
ook kunnen laten aanvullen. 
 
Individuele hulp 
Met medewerking van onze ‘huisapotheek’ in 
Pokhara hebben we voor 18 maanden een 
regeling kunnen treffen voor het gratis 
verstrekken van medicijnen aan Shiva Adhikari 
die a.g.v. een hartkwaal voor de rest van zijn 
leven medicijnen moet innemen. De medicijnen 
drukten erg op het budget van het gezin dat ook 
extra veel monden te voeden heeft sinds ze de 
zorg op zich hebben genomen van enkele 
neefjes en nichtjes die wees zijn geworden. 
 
Overdracht aan de lokale bevolking 
Twee jaar na oprichting hebben we samen met 
het bestuur van de post gekeken naar 
mogelijkheden om de post over te dragen aan 
de lokale bevolking. Na een onderzoekje onder 
alle dorpelingen bleek dat er grote belang-
stelling is om de post vooral ook voort te laten 
bestaan als Stichting Maya zich over 1 jaar (te 
weten 3 jaar na oprichting) zal terugtrekken als 
sponsor. De lokale bevolking heeft gekozen 
voor een systeem waarin ze een lidmaatschap 
gaan betalen voor het gebruik van de diensten 
van de post, en wel per gezin, per jaar (per 
maand te voldoen). Hieruit kunnen dan alle 
lopende onkosten worden betaald. Een half jaar 
voor de overdracht, voorjaar 2013, zullen we de 
betrokken patijen hier nog eens aan herinneren. 
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Tandarts in actie. 
 

 
Iedereen komt aan de beurt. 

<Dental Camp> 
 

Inleiding 
In de rurale gebieden van Nepal is geen 
tandarts. Daardoor zijn er vaak problemen met 
het gebit bij kinderen en volwassenen. Het 
ontbreken van voorlichting en de beperkte 
financiële middelen zijn twee oorzaken van een 
gebrek aan een goede gebitsverzorging. 
 
Mobiele praktijk 
In 2012 heeft Stichting Maya de organisatie van 
het kamp in handen gegeven van onze partner 
Vision Nepal. Ze hebben in Adhikaridanda een 2 
daags kamp georganiseerd voor zowel kinderen 
als volwassenen. Het aangeboden programma 
bestond uit het geven van voorlichting inclusief 
poetsles waarbij de kinderen zich bewust 
worden van het belang van een goede 
mondhygiëne om gaatjes en mondproblemen te 
voorkomen.  Uiteraard zijn de gebitten van alle 
aanwezige schoolkinderen en ouders 
nagekeken en werden er ter plekke eenvoudige 
behandelingen uitgevoerd. Ook kregen alle 
aanwezigen met complexere problemen de 
mogelijkheid om daags erna naar de praktijk te 
gaan om een gratis behandeling te ondergaan. 

  

< Atelier >   

 

Voorlopig eindresultaat. 
 

 
Een van de verkochte leskisten. 

 
De bouw 
In het voorjaar van 2012 zijn we verder gegaan 
met de bouw van het atelier. De koepel werd 
gedicht en daarmee was de basisstructuur af. 
Een koepel is van nature een zeer sterke vorm; 
ideaal in een land dat regelmatig aardschokken 
en aardbevingen kent. Het geheel heeft eind 
april nog een dak gekregen.  
De buitenkant van het gebouw is nu zo goed als 
af. De binnenkant echter moet nog voor een 
groot deel afgewerkt worden: vloer, stuukwerk, 
elektra en waterleiding. Bij gebrek aan 
vrijwilligers met kennis van klussen heeft dit in 
2012 geen doorgang kunnen vinden. 
 
Productie en verkoop 
Het nieuwe atelier is nog niet operationeel en 
dus ligt de productie stil. Maar uit bestaande 
voorraad kon gelukkig nog wel een substantiële 
bestelling worden gehonoreerd: 4 overvolle 
leskisten vonden een definitieve bestemming op 
verschillende kleuterscholen in Zuid Nepal.  
Voor ons atelier de grootste bestelling tot nu toe 
en een flinke opsteker voor al die mensen die 
zo hard hebben gewerkt aan dit resultaat. 
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< CSF school fonds >   

 
Gezin met 4 CSF kinderen 
 

 
CSF kinderen krijgen huisbezoek 

 
inleiding 
Het CSF is een programma dat sponsors en 
kinderen direct aan elkaar koppelt met als 
gevolg dat het aantal kinderen bepaald wordt 
door het aantal sponsoren. Het grote voordeel is 
dat het CSF kinderen een beurs garandeert 
voor 5 jaar door een schenking vastgelegd bij 
notariële akte. Daarnaast hebben we voor een 
aantal kinderen ondergebracht bij een andere 
beurs kunnen geven zodat ook zij naar school 
konden. 
 
In 2012 heeft een verder groei gezien in de 
groep kinderen die we kunnen steunen. We zijn 
van 23 naar 29 kinderen gegaan die nu een 
beurs krijgen voor 5 jaar.  
 
Daarnaast geeft Stichting Maya aan 10 andere 
kinderen een incidentele beurs voor de duur van 
1 jaar, te weten voor het schooljaar 2012-2013.  

  

 

 
Stagiairs van verschillende studies 
 

 
Stagiaire aan het werk 

<Vrijwilligers en stagiairs> 
 

2012 zag een explosieve groei in stagiairs en 
vrijwilligers. In totaal mochten we verspreid over 
3 periodes 42 mensen verwelkomen. 
Voor het eerst in de 4 jaar dat we nu vrijwilligers 
huisvesten hadden we in 2012 een groep niet- 
Nederlandse stagiairs (te weten uit Duitsland) en 
voor het eerst hadden we ook met de Kerst-
vakantie een grote groep stagiairs van het HBO. 
 
2012 was ook het jaar waarin we voor het eerst 
werden benaderd door MBO instellingen en MBO 
studenten met de vraag of we stageplaatsen 
aanbieden in Nepal. 
 
Tenslotte was 2012 ook het jaar waarin we een in 
de universiteit van Utrecht een partner vonden 
mbt het invullen van stageplaatsen in Nepal.  
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Financiële resultaten 2012 
 

 
 

Financial results 2012 
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Baten en lasten  

(in euro’s afgerond) 
 
Totale inkomsten                                                           78628 
 

Inkomsten uit scholen/instellingen .......................... 44941 
Inkomsten uit particuliere giften ................................5616 
Inkomsten uit CSF gastouders .................................6161 
Inkomsten uit collectes ............................................ 1010 
Inschrijfgelden/verblijfskosten  
   mbt stagiairs en vrijwilligers ................................. 19864 
Inkomsten uit rente ..................................................1036 

 
 

Totale uitgaven                                                              65591 
 
Kosten projecten totaal ................................................. 59793 
 

Projecten verbetering onderwijs 
Projecten voor scholen in Nepal ...............................1802 
Kosten Stagiaires Nepal ......................................... 12189 
Kosten Vrijwilligers Nepal .........................................6193 
Peuterspeelzalen / kleuterscholen… .................... …8878 
Project bibliotheken ..................................................3296 
Project atelier ............................................................ 522 
Project bouw atelier .................................................9504 
Project Kinderfonds CSF ..........................................5705 
 
Projecten verbetering gezondheid 
Project EHBO post ...................................................... 95 
Projecten tandartskamp .............................................. 71 
Project EHBO cursus .................................................. 36 
 
Projecten verbetering leefomstandigheden 
Project biogasinstallaties ..........................................6419 
Project ovens ................................................................ 9 
Project koffie coöperatie ............................................ 373 
 
Kosten diversen Nepal .............................................. 523 
Werk door derden ....................................................3775 
Werk door derden Nepal ........................................... 395 

 
 

Kosten overhead totaal ..................................................2828 
 

Kosten overhead gespecificeerd 
 
Contributies en Abonnementen ................................. 161 
Verzekeringen ........................................................... 129 
Telefoon, internet, fax ............................................... 463 
Kantoorkosten ........................................................... 169 
Reiskosten ................................................................ 169 
PR/ Presentatiekosten .............................................. 306 
Algemene kosten ...................................................... 739 
Bankkosten ............................................................... 692 
 
 
 

Kosten fondsenwerving ..................................................2970 

 

  

 

OVERHEAD 
 

Percentage overheadkosten 
ten opzicht van totale uitgaven  .................. 4,3 % 
 

 
 

 


