
Beste sponsor en belangstellende, 

 

Hieronder tref je de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Omdat we, tot twee keer toe, het geld 

voor de projecten ter plekke hebben kunnen (laten) bezorgen zijn er geen kosten voor banktransfers gemaakt. De 

operationele kosten blijven daardoor beperkt tot pakweg een half procent van de inkomsten. 

 

Zoals je in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben wij dit jaar veel geïnvesteerd in de aanschaf van boeken 

voor zowel de informatiecentrums als de openbare bibliotheek. Hoewel we nog wel wat meer hadden kunnen 

uitgeven zijn we zuinig met het geld omgegaan . De reden hiervan is dat er een dringend beroep op ons is gedaan 
om ook op de Medage school een informatiecentrum op te zetten. Wij investeren gemiddeld  € 15.000,- in elk 

nieuw informatiecentrum en leek het ons verstandig alvast een beginnetje voor ons nieuwe centrum te maken. 

 

Het aantal gezinnen dat wij steunen is weer uitgebreid en twee nieuwe studenten zijn met hun opleiding 

begonnen.  De salarissen van onze medewerkers zijn verhoogd en volgen die van het onderwijzende personeel. 

 

Dank, niet alleen voor jullie financiële en materiële hulp, maar ook voor het onderhoud van onze website en voor 

de acties die jullie opgezet hebben om P2P te steunen.  

 

Stichting People to People  

 Financieel overzicht 2010     
              

 Inkomsten       Uitgaven    

              

 Saldo bank  01-01-10     1.831,72     Ethiopië      

 Saldo renterekening      7.800,00     Medewerkers Lalibela      3.316,45  

 Saldo Addis         315,01     Family support       6.515,90  

 Saldo Lalibela      4.804,06     Students support      1.453,66  

 (Periodieke) donaties   11.236,40     Projecten / Opleidingen   12.685,97  

 Project sponsoring   13.194,00          

 Rente           312,04     Totaal uitgaven Ethiopië   23.971,98  

              

         Nederland    

         K.v.K.                    -    

         Bankkosten         118,52  

         Overig                    -    

         Totaal uitgaven Nederland         118,52  

              

         Saldo bankrekening      2.094,83  

         Saldo renterekening      7.900,00  

         Saldo in Lalibela      5.326,84  

         Koersverschil           81,05  

              

 Totaal     39.493,23     Totaal     39.493,23  

              

 Karakteristieken        Gereserveerd voor 2011    

 Medewerkers  8    Medage school    8.000,00  

 Families:    39         

 Studenten    5         

 Informatie centrums  4         

 Kippenprojecten   1         

 Openbare bibliotheek  1         

 


