
Beste sponsor en belangstellende, 
 
Hieronder tref je de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Met gepaste trots kan ik jullie berichten 
dat wij géén kosten hebben gemaakt! Dat betekent dat elke euro die wij hebben ontvangen één op één in Ethiopië 
is of wordt besteed. We zullen dit kunstje waarschijnlijk niet kunnen herhalen, al is het alleen maar omdat we dit 
jaar maar een keer naar Lalibela afreizen en daarom bankkosten moeten maken. Maar hoe dan ook jullie kunnen 
er op rekenen dat wij ook in 2007 weer erg scherp op de kosten zullen letten! 
 
Projecten 
Het merendeel van het geld dat voor projecten is uitgegeven is besteed aan ons nieuwe informatiecentrum op de 
Kechin mesk school. Het centrum is nu een maand of drie in gebruik en iedereen is nog steeds heel enthousiast! 
  
Maandelijkse ondersteuning 
We hebben twee nieuwe gezinnen én twee studenten aan ons project kunnen toevoegen. Ook het aantal 
medewerkers dat bij ons op de loonlijst staat is weer uitgebreid. Wij zorgen er nu voor dat 5 mensen een goed 
maandinkomen hebben.   
 
Dank, niet alleen voor jullie financiële en materiële hulp maar ook voor alle hulp met onze website en 
videopresentatie; bij het kaften van boeken en acties voor geld of computers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sjaak 
 

Stichting People to People          

 Financieel overzicht 2006             

                Karakteristieken   31/12 
 Inkomsten         Uitgaven            
                Medewerkers full time  5 
                Medewerkers part time 2 
 Saldo giro  01-01-06     2.014,10     Ethiopië        Families:    23 
 Saldo Addis        1.622,99     Medewerkers Lalibela      1.963,22    Studenten    7 
 Saldo Lalibela        2.791,75     Family support         5.154,15    Informatiecentrums  3 
 (Periodieke) donaties      9.878,90     Students support        1.921,98         
 Project sponsoring      16.290,15     Projecten      14.808,47         
 Diverse                                        
 Koersvoordeel         Totaal uitgaven Ethiopië    23.847,82    Giften in natura    
                Krukken    5 
         Nederland        Leesbrillen    28 
         K.v.K.                     -     Medicijnen      
         Bankkosten                     -     Lap tops    2 
         Overig                     -     Boeken    16 
                Mobiele telefoons  2 

        
 Totaal uitgaven   
Nederland                   -          

                     
         Saldo girorekening        3.632,11          
         Saldo in Addis           913,26          
         Saldo in Lalibela        4.204,70          
         Koersnadeel              
                      
 Totaal      32.597,89     Totaal      32.597,89          

                      
 


