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Woord van het Bestuur 
 
Stichting Maya groeit langzaam maar gestaag. 
Steeds meer projecten en steeds meer 
vrijwilligers. Hoe organiseer je dat? Duidelijk is 
dat de diverse projecten te verdelen zijn in 4 
pijlers: onderwijs, zorg, algemene ontwikkeling 
en csf (sponsorkinderen). In 2013 is er voor elke 
pijler een werkgroep in het leven geroepen die 
zich richt op vragen en projecten die te maken 
hebben met die pijler. In deze werkgroepen 
zitten enthousiaste mensen met kennis van 
zaken. Ze komen regelmatig bij elkaar en komen 
met voorstellen naar het bestuur wat daardoor 
ontlast wordt. 
 
Erg blij zijn we dat we Santosh, 8 jaar oud en 
een van onze sponsorkinderen, konden helpen. 
Bij hem werd een ernstige hartafwijking 
geconstateerd. Santosh woont bij zijn opa en 
oma en geld is er niet. Door bemiddeling van 
stichting Maya wilde het ziekenhuis in Katmandu 
de operatie bijna kosteloos uitvoeren. De rest 
van de kosten werden gedragen door zijn 
sponsor in Nederland. 
 
Stichting Maya werkt niet alleen aan het 
verbeteren van het leven van kinderen in Nepal 
maar biedt ook de mogelijkheid aan 
Nederlandse scholieren tot cultuuruitwisseling. 
Samen met Nepalese leeftijdgenoten lessen 
volgen, sporten, dansen en op trek gaan door de 
bergen. Dit jaar is het Merlet college uit Cuijk en 
het Carmel college uit Raalte op bezoek 
geweest. Het was een grensverleggende 
ervaring voor alle betrokken partijen. 
 
Daarnaast zijn we druk geweest met het 
afbouwen en inrichten van de Montessori 
kleuterschool, het realiseren van een bieb in 
Thulaket en een My Book Buddy project in Tallo 
Hemja. Ook is er voor het eerst een 
tandartskamp in het dorp Harpan verzorgd voor 
scholieren, ouders en andere dorpsbewoners. 
 
Dit alles kan slechts gerealiseerd worden met 
financiële hulp van donateurs en sponsors en 
het enthousiasme van vrijwilligers en stagiairs. 
Wij danken iedereen dan ook hartelijk voor hun 
vertrouwen en inzet. 
 
Namens het bestuur van Stichting Maya. 
 

 
 
 
 
 

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

Montessori kleuterschool - Serachour 
 
Projecten van start: 2 

My Book Buddy - Snow View in Tallo Hemja 
My Book Buddy Bal Prabhat - Pokhara 

 
Kleding uitgedeeld aan: 66 kinderen / jongeren 

Adhikaridanda 3 
Serachour 15 

Thulachaur voorjaar 30 
Thulachaur najaar 18 

 
Biogasinstallaties gebouwd: 9 

Pariyargau 1 
Dhikur Pokhari 2 

Royale 2 
Phallapani 2 
Serachour 1 

Laxmi Deurali 1 
 
Kisten met lesmaterialen verkocht: - 
 
Leskisten uitgebreid: 2 

Adhikaridanda onderbouw 
Adhikaridanda bovenbouw 

 
Meubilair gedoneerd: 2 scholen 

Kleuterschool Shree Janakalyan - Thulakhet 
Dharapani higher secondary school - Dharapani 

 
CSF studiebeurs: 28 leerlingen 
 
Andere studiebeurs: 8 leerlingen  
 
Dental camp: 80 leerlingen, 60 ouders 

Harpan 
 
Aantal vrijwilligers en stagiairs: 36 
 
Reizen: 4 

Carmel College – 16 personen 
Merlet College – 20 personen 

Muktinath trekking – 3 personen 
Harpan Valley visit – 2 personen 

 
Totaal aantal bezoekers uit NL:  46 
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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 2013 
 

 
 

Projects during 2013 
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<Adhikaridanda>   

 
 Parashu Primary in Adhikaridanda 
 

 
 Lisette en Marloes doen practica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
De Parashu Primary School is de openbare 
basisschool van het dorp Adhikaridanda. Er zijn 
6 groepen gehuisvest met in totaal ongeveer 75 
leerlingen. 
 
Leskisten Natuur en Kids 
O.l.v. Marloes en Lisette, 2 PABO studentes, 
worden de leskisten en vooral ook de lessen 
flink uitgebreid. Proefjes, werkbladen, zoek-
opdrachten, etc voor zowel onder- als 
bovenbouw. 
Daarnaast zet het tweetal hun kwaliteiten in bij 
allerlei andere lessen. Regelmatig zien we foto’s 
op facebook verschijnen van o.a. dansende en 
zingende leerlingen op het schoolplein.   
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De nieuwe kleuterschool van binnen. 
 

 
Wandschildering Montessorischool  
 

 
Biogas in aanbouw in Serachour 
 

 
Kleding uitdelen (Carmel College) 
 

<Serachour> 
 
Inleiding 
Serachour is ‘ons kerndorp’, daar waar het werk 
van wat later Stichting Maya 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. 
 
Bezoek Carmel College 
In het kader van een culturele uitwisseling 
kwamen 12 leerlingen van het VMBO naar 
Nepal. Behalve een trekking door de bergen en 
een bezoek aan tempels van zowel hindoeïsme 
als boeddhisme, verbleven de leerlingen ook in 
Serachour en deden ze activiteiten met leeftijds-
genoten op de school aldaar. “Onvergetelijk!” 
Aldus de leerlingen zelf. 
 
Bouw Montessori kleuterschool 
In oktober werd de nieuwbouw opgeleverd. 
 
Versiering Color4kids 
Omdat de kleuterschool ook nog ingericht moest 
worden evenals voorzien van afwerking van de 
sanitaire ruimtes riepen we de hulp in van 
Colour4kids, een Nederlandse organisatie die 
projecten steunt in ontwikkelingslanden. Voor 
Maya haalden ze de nodige fondsen binnen om 
bovenstaande te realiseren. Tevens kwamen ze 
10 dagen op locatie om met de kinderen 
activiteiten te ondernemen en de kleuterschool 
op te vrolijken. 
 
Bibliotheek en Mediatheek 
De bibliotheek wordt goed gebruikt maar de 
mediatheek had een tegenvaller te verwerken: 
lokale knaagdieren hebben de bedrading van de 
computers en van de internetvoorziening 
vernield. Alvorens we tot reparatie en ver-
vanging over kunnen gaan zullen we eerst het 
lokaal hermetisch moeten afsluiten om herhaling 
te voorkomen. 
 
Biogasinstallaties 
In 2013 werd er nog een biogasinstallatie 
gebouwd. Bijna elk huishouden is nu voorzien: 
een unicum in deze regio! 
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< Thulakhet >   

 
Kleuters in gloednieuwe schoolbankjes. 
 

 
Opwarmertje tijdens de sportdag. 

 
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.  
 
Aanschaf meubilair kleuterschool  
Sinds de opening van onze nieuwe 
kleuterschool zaten de kleuters en peuters nog 
op oude bankjes. Halverwege het jaar hebben 
we de school kunnen verblijden met gloednieuw 
meubilair voor alle leerlingen uit de laagste 
groepen. 
 
Sportdag  
Omdat we sinds 1 jaar ook de openbare school 
in onze portefeuille hebben opgenomen 
organiseren we aan het eind van het jaar een 
interscolaire sportdag. O.l.v. 4 studenten van de 
sportopleiding wordt het een groot succes. 
Hoewel, we moesten uitwijken naar de rivier-
oever als neutrale sportlocatie omdat geen van 
beide scholen op de speelplaats van de ander 
te gast wilde zijn. Er is nog een weg te gaan…  

  

 

 
Blik op Thulachaur. 
 

 
Uitdelen kleding op schoolplein 

<Thulachaur>  
 
Inleiding 
Thulachaur is een gehucht aan de zuidzijde van 
de vallei. De basisschool heeft 6 groepen en 
kampt al enige jaren met een drastisch dalend 
leerlingenaantal. Van 50 in 2011-2012 naar 
amper 30 in 2012-2013. Van alle dorpen waar 
Maya actief is, ligt Thulachaur het meest 
geïsoleerd. Hier zijn de inkomens het laagst en 
de kinderen het meest kansarm. 
 
Mobiele kledingbank 
Zowel in het voorjaar als in het najaar reisde 
onze kledingbank naar Thulachaur. In het 
voorjaar deelden we aan ruim 30 individuen 
kleding uit, voornamelijk leerlingen van de 
school en hun oudere broers en zussen. In het 
najaar doneerden we wintertruien die normaal 
gespreken deel uitmaken van het schooluniform 
maar die de ouders in dit dorp zelf niet kunnen 
veroorloven. Tevens deelden we 50 setjes 
tandenborstel met tandpasta uit. 
 
Bescheiden start koffie project 
De eerste koffieplanten gingen vlak voor het 
regenseizoen de grond in.  
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< Simpani >   

 
Internationale bezoekers op school 
 

.  
Met de meiden op de slaapzaal. 

 
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 zijn er jaarlijks projecten ter 
verbetering van het onderwijs. 
 
Bezoek Merlet College Cuijk.  
De Sirjana school werd vereerd met een bezoek 
van 16 leerlingen van het Merlet College uit 
Cuijk (NB). Opvallend was bv het bestaan van 
een slaapzaal waar eindexamenleerlingen 3 
maanden verblijven om zich voor te bereiden. 
 
Draadloos internet 
Al vroeg in het jaar konden we wifi aanleggen. 
Dit past prima in het vooruitstrevende karakter 
van deze school. Naast allerlei toepassingen in 
het onderwijs is nu ook de communicatie tussen 
de school en stichting Maya verbeterd. 
  

 

 
Het schoolgebouw van Snow View. 
 

 
Sanne en Sanne met ‘proefkonijnen’ 

<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.  
 
Voorlichting drank en drugs 
Juist omdat deze school dichter bij de grote stad 
ligt, zijn drugs en drank meer een issue dan op 
de andere scholen in het Maya pakket. 2 
stagiaires gaven op Snow View 4 weken lang 
voorlichting om leerlingen de gevaren duidelijk 
te maken. Voor de leerlingen bleken onze 
Nederlandse stagiairs toegankelijker dan hun 
eigen leraren waar een taboe op deze 
onderwerpen ervaren wordt. 
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< EHBO Post > 

 
In het voorjaar kwam verpleegster Maaike ruim 
een maand lang de post een boost geven. Dat 
was nodig. Er was een gebrek aan medicijnen 
en de post gaf een verwaarloosde indruk. We 
brachten de boodschap dat we in het najaar de 
overdracht van de post aan de lokale bevolking 
zouden uitvoeren nogmaals onder de aandacht. 
Dit deden we o.a. m.b.v. een aanplakbiljet op de 
post zelf. 
 
Overdracht aan lokale bevolking 
In het najaar kwam een van de originele 
oprichters van de EHBO-post, Nieke, weer naar 
Nepal. Drie jaar na de feestelijke opening kwam 
er op 15 oktober een stil eind aan de post: er 
was niet genoeg draagkracht onder de lokale 
bevolking om de post zelfstandig open te 
houden zonder financiële steun van Maya. We 
hadden gehoopt dat de bevolking na 3 jaar de 
waarde had weten in te schatten van medische 
zorg binnen handbereik. Een pijnlijk moment, 
maar hopelijk ook een leerzaam moment. 
 
Er werd besloten om de post letterlijk te sluiten 
en de bevolking de tijd te geven om na te 
denken over alternatieven.  
 
Individuele hulp  
Ook in 2013 hebben we met medewerking van 
onze ‘huisapotheek’ in Pokhara hulp kunnen 
bieden aan Shiva Adhikari in de vorm van het 
aanbeiden van gratis medicijnen. Shiva moet 
a.g.v. een hartkwaal voor de rest van zijn leven 
medicijnen 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. Voor 2014 
zullen we op zoek moeten naar nieuwe 
donaties. 
 
EHBO Post Arnakot 
Als er een deur sluit gaat er een andere deur 
open. NBijna letterlijk was dit het geval in 2013. 
We kregen een aanvraag voor hulp voor de 
EHBO post in Arnakot. Een korte twijfeling werd 
weggenomen omdat deze post (a) al enige 
jaren bestond zonder onze hulp en (b) we niet 
gevraagd werden voor salarissen of andere 
lopende kosten, maar voor een eenmalige steun 
Het betreft de bouw van een lokaal. Eind 2013 
gaat het eerste projectvoorstel de deur uit. 

 

 

 
Maaike en Durga in de post. 
 

 
Aankondiging overdracht op de deur 
 

 
Medicatie van Shiva. 
 

 
De te vervangen EHBO post  
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Studenten tandheelkunde. 
 

 
Te distribueren materialen 

<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 2013 heeft Stichting Maya de organisatie van 
het kamp in handen gegeven van een 
tandartsenopleiding uit Pokhara: Kantipur 
Dental Hospital. Ze hebben in Harpan een 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.  

  
< Atelier >   

 

Bert metselt de stut. 
 

 
Keukenblokje in aanbouw. 

 
De bouw 
In het voorjaar van 2013 hebben we weer 
enkele weken aan het atelier kunnen klussen. 
Er werd een begin gemaakt met het stutten van 
de verdiepingsvloer en de muur werd buitenom 
beschermd tegen regenslag met leisteen tot 30 
cm hoogte. Verder is er een start gemaakt met 
het keukentje en de WC.  
In 2014 willen we de binnenvloer leggen, de 
buitenvloer (terras rondom) en de keuken 
alsmede het toilet afmaken. Verder zullen we 
gaan kijken naar water en elektra. 
 
Voorraad en verkoop 
Het nieuwe atelier is nog steeds niet 
operationeel en dus ligt de productie stil. We 
kregen nog een bestelling van een kleine NGO 
die actief is in de Pokhara area. Jammer 
genoeg bleek onze voorraad niet meer 
voldoende om deze te kunnen honoreren. 
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< CSF school fonds >   

  
 
 

 
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 een aantal 
kinderen een andere beurs kunnen geven zodat 
ook zij naar school konden. 
 
In 2013 hebben we opnieuw huisbezoeken 
afgelegd. Alle sponsors hebben hier aan het 
eind van het jaar een verslag van ontvangen. 
 
Voor het eerst hebben we ook een uitstroom 
gehad uit het CSF programma. Vijf leerlingen 
van de 1e lichting hebben hun 5 jaar volbracht. 
 
In 2013 geeft een vrij stabiel beeld in de groep 
kinderen die we kunnen steunen. We zijn van 
29 naar 28 kinderen gegaan die nu een beurs 
krijgen voor 5 jaar, en van 10 naar 8 kinderen 
aan wie Stichting Maya een incidentele beurs 
kan geven voor de duur van 1 jaar, te weten 
voor het schooljaar 2013-2014.  
  

 

 
Stagiaires van verschillende studies 

 
Stagiaires aan het werk 

<Vrijwilligers en stagiairs> 
 

Ook in 2013 mocht de stichting een groot aantal 
stagiairs en vrijwilligers verwelkomen. In totaal 
kwamen er verspreid over 3 periodes 36 mensen. 
 
Voor het eerst in de 5 jaar dat we nu vrijwilligers 
huisvesten, hadden we in 2013 een groep 
universitaire onderzoekers (te weten culturele 
antropologie) en voor het eerst konden we ook 
een stagiaire buiten het Harpan gebied inzetten. 
 
2013 was ook het jaar dat we de certificering 
verkregen van Calibris om MBO studenten een 
erkende stageplaats te kunnen aanbieden. Dus 
vanaf dat moment bieden we stagplaatsen op 
MBO, HBO en Universitair niveau. 
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Financiële resultaten 2013 
 

 
 

Financial results 2013 
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Baten en lasten  2013 

(in euro’s afgerond) 
 
Totale inkomsten                                                           80356 
 

Inkomsten uit scholen/instellingen .......................... 24232 
Inkomsten uit particuliere giften .............................. 23970 
Inkomsten uit CSF gastouders .................................7539 
Inkomsten uit collectes ............................................ 3969 
Inschrijfgelden/verblijfskosten  
   mbt stagiairs en vrijwilligers ................................. 18858 
Inkomsten uit rente ................................................... 897 

 
 

Totale uitgaven                                                              69511 
 
Kosten projecten totaal ................................................. 59717 
 

Projecten verbetering onderwijs 
Projecten voor scholen in Nepal ...............................2459 
Kosten Stagiaires Nepal ...........................................8250 
Kosten Vrijwilligers Nepal .........................................6098 
Peuterspeelzalen / kleuterscholen… .................. …16201 
Project bibliotheken ..................................................2447 
Project atelier .............................................................. 31 
Project bouw atelier .................................................. 120 
Project Kinderfonds CSF ..........................................7688 
Project Kledingbank .................................................... 69 
Project Leerwerkplekken ........................................... 501  
Project Kloosters ....................................................... 345 
Project Sport en Spel .................................................. 52 
 
 
Projecten verbetering gezondheid 
Project EHBO post .................................................... 596 
Projecten tandartskamp ............................................ 128 
Project gezondheidsvoorlichting ................................ 117 
 
Projecten verbetering leefomstandigheden 
Project biogasinstallaties ..........................................5899 
Project zonnelampen ................................................ 284 
Project koffie coöperatie .............................................. 56 
 
Kosten diversen Nepal .............................................1205 
Werk door derden ....................................................4963 
Cultuuruitwisseling .................................................... 770  
Sponsorreis..............................................................1436 
 

 
 

Kosten overhead totaal ..................................................2713 
 

Kosten overhead gespecificeerd 
 
Contributies en Abonnementen ................................. 266 
Verzekeringen ........................................................... 144 
Telefoon, internet, fax ............................................... 212 
Kantoorkosten ........................................................... 819 
Reiskosten ................................................................ 229 
PR/ Presentatiekosten ................................................ 68 
Algemene kosten ...................................................... 541 
Bankkosten ............................................................... 434 
 
 
 

Kosten fondsenwerving ............................................5121  

      Kosten sponsoring ander goed doel .........................1960 
 

 

  

 

OVERHEAD 
 

Percentage overheadkosten 
ten opzicht van totale uitgaven  .................. 3,9 % 
 

 
 



Stichting Maya – Jaarverslag 2013  

The Maya Foundation – Annual Report 2013     Pagina 16 van 16 

Spaartegoeden 31-12-2013 
(in euro’s afgerond) 

 
 

Rabobank                                                   37940   

Asnbank                                                     22073   

   

Totaal                                                         60013   

   
   

Reservering naar pijler  

   

Onderwijs   

teacher training 5000 workshops ontwikkeling docenten door pabo stagiairs 

      leerwerkplekken/capacitybuilding      10000 
bouw 2e verdieping voor leerwerkplek schoolverlaters/ 
deskundigheidsontwikkeling leden redc(partnerorganisatie) 

bieb 5000 bouwen en inrichten bieb in nieuwe regio Arnakot 

   

 20000 Subtotaal onderwijs 

   

Zorg   

ebho post 5000 bouwen en inrichten ehbo post in nieuwe regio Arnakot 

tandartskampen 1500 opzetten jaarlijks terugkerend tandartskamp op elke school 

noodhulp  1000 1 x per jaar voor noodsituatie 

   

 7500 Subtotaal zorg 

   

Algemene ontwikkeling   

biogas 12500 nog te bouwen reeds geplande installaties 

koffie (voorheen brug) 12000 realiseren van een  koffiecoöperatie in Thulachaur  

atelier  5000 binnenkant gebouw afmaken, aanleggen water en elektriciteit 

watertank 3000 bij Montessorischool 

   

 32500 Subtotaal algemene ontwikkeling 

   

TOTAAL 60000  

   

   

   

   

LOPENDE REKENING 39195 per 31-12-2013 

   

TU Eindhoven 10400 bouwen nieuw prototype biogasinstallatie 

science materialen 1500 scienceklassen inrichten middelbare scholen 
 


