Beste sponsor,
Hieronder tref je het financiële verslag over 2005. Ik denk dat het merendeel van de cijfers wel voor iedereen
duidelijk is; een paar punten wil ik graag even nader toelichten:
Projecten
Het merendeel van het geld dat voor projecten is uitgegeven is besteed aan ons nieuwe Informatiecentrum. Voor
opleidingen en sociale ondersteuning is een bedrag van ongeveer 2.000 euro betaald. De Getergie school heeft
voor ruim 400 euro een TV en een DVD speler aangeschaft.
Maandelijkse ondersteuning
We hebben twee nieuwe gezinnen aan ons project kunnen toevoegen en één nieuwe student gelukkig gemaakt.
De rest van de maandelijkse bijdragen van onze nieuwe sponsors gaat naar onze twee nieuwe medewerksters op
de Lalibela primary school. Omdat we linksom of rechtsom al onze sponsors wel persoonlijk kennen durven we
het aan onze verplichtingen gelijk te laten opgaan met onze maandinkomsten. Zo kunnen we in maart weer twee
nieuwe gezinnen in ons project opnemen. We hebben trouwens nog een wachtlijst van 11 gezinnen!
Saldi in Lalibela en Addis
Tot slot nog even iets over het banksaldo in Ethiopië. In Lalibela is geen bank. Onze manager komt zo af en toe
in Addis waar hij het geld kan opnemen. Wij zorgen ervoor dat hij altijd voldoende geld heeft om iedereen te
betalen. In Addis hebben we een bank die keurig voor de maandelijkse betalingen aan onze studenten zorgt. Als
wij in Ethiopië zijn deponeren we al het geld wat we hebben zodat onze verplichtingen voor een aantal maanden
zijn gedekt. Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen bankkosten gemaakt moeten worden.
Dank, niet alleen voor jullie financiële hulp maar ook voor alle hulp met onze website, videopresentatie, bij het
kaften van de boeken en acties voor geld of computers.
Ik ben er trots op dat jullie ons helpen te helpen!
Met vriendelijke groet,
Sjaak
en…..als je vragen hebt, bel dan! 0229 551819

Stichting People to People
Financieel overzicht 2005
werkelijk

Inkomsten

Saldo giro
Saldo Addis
Saldo Lalibela
(Periodieke) donaties
Project sponsoring
Diverse
Koersvoordeel

t/m
31-12-05
01-01-05

1.174,59
760,00
2.725,08
8.085,88
8.246,00
0,00
59,54

werkelijk

Uitgaven

t/m
31-12-05

Ethiopië
Medewerkers Lalibela
Family support
Students support
Projecten
Totaal uitgaven Ethiopië

1.135,09
4.666,64
1.709,36
6.951,46
14.462,55

Nederland
K.v.K.
Bankkosten
Overig

0,00
159,70
0,00

Totaal uitgaven Nederland

159,70

Saldo girorekening
Saldo in Addis
Saldo in Lalibela
Koersnadeel
Totaal

21.051,09

Totaal

2.014,10
1.622,99
2.791,75

21.051,09

