
Beste sponsor en belangstellende, 

 

Hieronder tref je de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Ook dit jaar zijn er niet of nauwelijks 

kosten gemaakt. (0,6%)  Onze reis- en verblijfskosten in Ethiopië nemen we, zoals elk jaar, nog steeds voor 

eigen rekening waardoor je donatie optimaal wordt besteed.   

 

We hebben in 2011 weer een fors bedrag uitgegeven. Met name de oprichting van ons vijfde informatiecentrum, 

op de Medage school, heeft het nodige gekost. De jaarlijkse vaste kosten van een informatiecentrum bedragen 

ongeveer € 500,- (toners, boeken en printpapier). Daar bovenop komen dan de extra investeringen die wij, 
afhankelijk van onze middelen, doen. 

 

Uit de maandelijkse bijdragen van onze sponsors betalen we de personeelskosten en de gezinsondersteuning. 

Door de gunstige koers van de afgelopen jaren en een lichte groei van de sponsorbijdrage zijn we in staat 

geweest enige nieuwe gezinnen aan ons project toe te voegen. Daarnaast is er op de Medage school een nieuwe 

medewerker aangesteld om computerlessen te geven. We lopen zo ondertussen wel tegen onze grenzen op maar 

zullen ons uiterste best blijven doen onze medewerkers een marktconform salaris te blijven betalen. 

 

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.  

 

 

Inkomsten Uitgaven

Saldo bank 01-01-11 2.094,83       Ethiopië

Saldo renterekening 7.900,00       Medewerkers Lalibela 3.083,26       

Saldo Lalibela 5.326,84       Family support 4.976,94       

(Periodieke) donaties 11.538,50     Students support 1.869,23       

Project sponsoring 13.579,86     Projecten / Opleidingen 19.395,38     

Rente 230,07           

Koersverschil 261,93           Totaal uitgaven Ethiopië 29.324,80     

Nederland

K.v.K. -                 

Bankkosten 156,50           

Overig -                 

Totaal uitgaven Nederland 156,50           

Saldo bankrekening 605,80           

Saldo renterekening 5.653,67       

Saldo in Lalibela 5.191,26       

Totaal 40.932,03     Totaal 40.932,03     

Karakteristieken Planning voor 2012

Medewerkers 10 Uitbreiding van de informatiecentrums

Families: 40 Onderhoud dak van het kippenhuis

Studenten 6 PC voor bibliotheek alsmede extra boeken

Informatie centrums 5 Extra lesboeken voor Medage

Kippenprojecten 1 Nieuwe stoelen voor Shumsheha

Openbare bibliotheek 1

Stichting People to People

Financieel overzicht 2011   


