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Jaarverslag 2020 

& 

Financiële verantwoording 

 

Dit is het jaarverslag en financiële verantwoording over het jaar 2020 van de stichting 

‘Helping Thulo Parsel’. Dit jaarverslag is opgemaakt conform de verplichting zoals die voor 

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is vastgesteld door de Belastingdienst. De 

stichting ‘Helping Thulo Parsel’ staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer, 

RSIN 8554 37 972. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 

KVK 63878429. Het bezoekadres van de stichting is Diepenhorstweg 5, te Strijen. De stichting 

is bereikbaar via email: helpingthuloparsel@gmail.com Zowel in het jaarverslag als in het 

financieel jaarverslag legt de stichting verantwoording af over haar activiteiten en de 

financiële huishouding in het jaar 2020. In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van de 

activiteiten en resultaten van de stichting in 2020. 

mailto:helpingthuloparsel@gmail.com


2 
 

 

Inhoudsopgave: 

1. Managementsamenvatting 

2. Inleiding 

3. Oprichting stichting 

4. Financieel overzicht 

4.1 Lasten 

5. Toelichting op financieel overzicht 

6. Aanpak en resultaten 

7. Voortgang 

8. Materiaal en gereedschap 

9. Dankwoord 

10. Baten en lasten en de balans 

  



3 
 

1. Managementsamenvatting 
De stichting Helping Thulo Parsel is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing 
uit Strijen. De stichting is opgericht na twee aardbevingen in april en mei in 2015 in Nepal. Veel 
inwoners in het dorp Thulo Parsel raakten in een enkel ogenblik bijna alles kwijt omdat hun huis, 
met al hun bezittingen, instortte. Ze waren vaak ook meteen dakloos omdat het huis 
onbewoonbaar was geworden. Hans en Fabienne waren door hun trekkings in de Himalaya 
bekend in het dorp Thulo Parsel. 
Het doel van de stichting is vanaf het begin: “De inwoners in het bergdorp Thulo Parsel in Nepal, 
te helpen en hen financieel te ondersteunen bij de wederopbouw van een huis in het dorp”. Ons 
uitgangspunt was en is: We bouwen voor iedereen een zelfde huis”. We willen geen onderscheid 
maken in huizen. Door dezelfde huizen te bouwen ontstaat een uniforme bouw en krijgen de 
mensen ervaring in het bouwen. Na ieder jaar zullen we ons doel bijstellen en een plan maken 
voor het volgende jaar. Na de bouw van de eerste huizen in Thulo Parsel hebben we in 2017 ook 
negen huizen gebouwd in Bhimkhori. We zullen ons het komende jaar weer richten op huizen in 
Thulo Parsel. Aan het eind van 2020 hebben we ons 31ste huis gebouwd. 

 
In augustus 2020 bestond de stichting vijf jaar. Een jaarverslag is vooral bedoeld om terug te 
kijken naar het afgelopen jaar en te beoordelen of de doelstellingen en plannen  van het 
afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Ook willen wij in een jaarverslag verantwoording afleggen voor 
ons (financieel) handelen. We hebben de afgelopen vijf jaar ieder jaar onze doelstellingen 
gerealiseerd en zelfs meer dan we vooraf hadden gepland. We willen dan ook alleen maar 
realistische afspraken maken zodat we er van uit kunnen gaan dat we gedane beloftes en 
toezeggingen aan bewoners na kunnen komen. Dat betekent dat we altijd plannen hebben 
gemaakt binnen de marges van onze financiën, maar ook rekening hebben gehouden met de 
inzet van onze mensen in Nepal.  

 
Het afgelopen jaar hebben we zes huizen gebouwd, wat ons totaal heeft gebracht op 31 huizen. 
In de eerste twee jaren meteen na de ramp hebben we meer huizen per jaar gebouwd. Omdat 
de jaren erna de huizen logistiek meer uit elkaar lagen konden we minder huizen bouwen. Ook 
hebben we afgelopen jaar een watervoorziening gebouwd voor algemeen gebruik en voor alle 
gezinnen in Thulo Parsel. 

 
Gelukkig hebben onze donateurs ons de afgelopen jaren niet in de steek gelaten en hebben we 
weer mooie donaties ontvangen. Omdat we voor ons werk afhankelijk zijn van donaties kunnen 
en willen we alleen per jaar een jaarplan maken. Lange termijn plannen en toezeggingen zou 
alleen maar valse verwachtingen wekken bij de inwoners van Thulo Parsel en omgeving. Dat is 
iets wat we perse willen voorkomen.  

 
Bij de oprichting van de stichting werd de stichting al heel snel door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een van de ANBI-voorwaarden is 
dat de overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 10%. De stichting heeft ook het 
afgelopen jaar weer laten zien weinig overheadkosten te maken, waardoor zo veel mogelijk geld 
rechtstreeks ten goede komt aan de mensen die het nodig hebben.  
Wel zijn door de coronacrisis kosten veel duurder geworden. Het afgelopen jaar hebben we maar 
1,1 % van de ontvangen donaties aan overheadkosten uitgegeven. De overheadkosten betreffen 
voornamelijk kosten in Nederland gemaakt voor de bankrekening, de website en nu en dan de 
verzendkosten voor materiaal. In Nepal moeten we kosten maken om het geld bij de bank in 
ontvangst te kunnen nemen. Ook moeten we een soort van ‘invoerrechten of douanerechten’ 
betalen om de opgestuurde materialen in ontvangst te krijgen. Deze bedragen worden telkens 
weer willekeurig vastgesteld. 
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2. Inleiding 
Na de aardbevingen in april en mei 2015 zijn we eind 2015 gestart met de bouw van de eerste 
vier huizen. We hebben nu vijf jaar huizen gebouwd en we kunnen wel stellen dat we inmiddels 
veel ervaring hebben in het bouwen van ons huis. Onze insteek vanaf het begin was om één 
model huis te bouwen en geen aanpassingen of extra’s. daardoor konden we de kosten laag 
houden. Het grote voordeel was en is dat we intussen exact weten hoe we dit huis moeten 
bouwen. Een ander voordeel is dat we geen onderscheid maken in families zodat de onderlinge 
verstandhoudingen geen geweld wordt aangedaan door grotere of kleinere huizen. Ook maken 
we nog steeds met iedereen dezelfde afspraken. De nieuwe bewoner betaalt een dag salaris aan 
de bouwers uit Thulo Parsel voor iedere dag dat wordt gewerkt. Ook wordt door de nieuwe 
bewoner eten gekookt voor de bouwers.   
Het is triest dat nu nog steeds veel mensen in een half ingestorte huis wonen of erger in een met 
zeilen en zink provisorisch hersteld huis dat tijdens de aardbeving was ingestort. Het ontbreekt 
veel mensen aan geld om iets nieuws op te bouwen. Ook de overheid richt zich vooral op herstel 
in de grote steden en minder op de dorpen in de bergstreken. 
Ons werk in de afgelopen jaren is vooral gericht geweest op huizenbouw. Vanaf het begin 
hebben we ons vooral alleen daarop toegelegd. We hebben onze mensen in Thulo Parsel vooral 
geleerd om een veel beter huis te bouwen. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we ook 
professioneel gereedschap meegenomen en achtergelaten. Om onze mensen in Nepal ook nu 
nog goed te faciliteren proberen we voortdurend goed materiaal te sturen en het versleten 
gereedschap te vervangen door weer professioneel gereedschap vanuit Nederland. Bosman 
Watermanagement uit Piershil, Vermaas/Apon uit Zuid-Beijerland en Makita uit Eindhoven 
hebben ons ook het afgelopen jaar geweldig geholpen. 

 

3. Oprichting stichting 
De stichting is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing uit Strijen. Onze 
intentie is vanaf het begin geweest om huizen te bouwen voor getroffen inwoners vooral in de 
bergdorpen. De stichting “Helping Thulo Parsel” is opgericht en geregistreerd bij Molenaar en 
Van der Kuijp notariaat in Strijen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door J.H. Buijing, 
(voorzitter), T.J.A. van der Hoeven (penningmeester) en R.M. Peters (secretaris). Om 
verstrengeling van belangen te voorkomen is Fabienne geen bestuurslid maar is zij 
communicatieadviseur en verricht in die hoedanigheid ‘om-niet’ werkzaamheden voor de 
stichting. De stichting stelt ieder jaar een beleidsplan op, dat voor iedereen toegankelijk is op de 
website www.helpingthuloparsel.nl. De Belastingdienst heeft bij beschikking van 22 oktober 
2015 de stichting Helping Thulo Parsel sinds 7 augustus 2015 als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)aangemerkt. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

 
Vanaf de oprichting hebben we enkele voorwaarden benoemd om ons handelen zuiver en 
transparant te houden. De overheadkosten zullen we tot een minimum beperken om zoveel 
mogelijk geld beschikbaar te stellen voor hulp aan de Nepalezen.  Alleen kosten die strikt 
noodzakelijk zijn voor het werk van de stichting worden vergoed door de stichting. Zo worden 
reiskosten naar Nepal en verblijfskosten in Nepal voor bestuursleden en vrijwilligers niet 
vergoed. Ook ontvangen bestuursleden, adviseurs of vrijwilligers geen enkele 
(onkosten)vergoeding.  

 

4. Financieel overzicht 
Zoals het voor een stichting met ANBI-status is vastgesteld, leggen ook wij ieder jaar 
verantwoording af voor ons financieel handelen. Het financieel jaarverslag is een vast onderdeel 
van ons jaarverslag en wordt ieder jaar gepubliceerd op de site van onze stichting.  
Hiermee zijn wij volledig transparant over de financiële huishouding van de stichting. Alle 
uitgaven worden met instemming van het bestuur gedaan. De gemaakte kosten worden zowel in 

http://www.helpingthuloparsel.nl/
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Nepal als in Nederland geadministreerd en in de boekhouding in Nederland verwerkt. Uiteraard 
worden alle uitgaven voor materiaal weerlegd met een factuur. Helaas is Nepal een land waar dit 
geen vanzelfsprekendheid is. Voor het vervoer van ons materiaal in Nepal, dat door particuliere 
vervoerders wordt gedaan, worden geen facturen afgegeven. Uiteraard is het bestuur bereid 
vragen van donateurs of derden te beantwoorden of toelichting te geven op het (financieel) 
jaarverslag.  
Ten aanzien van donaties van bedrijven of particulieren geeft de stichting op verzoek een 
factuur. Deze factuur kan worden gebruikt om aan te tonen dat een donatie is gegeven om 
daarmee de fiscale aftrekbaarheid te ondersteunen. 
In 2020 is in totaal € 52.555,45 aan donaties ontvangen. Dat is in een jaar dat we te maken 
hadden met een coronapandemie een geweldig bedrag. Daarnaast hebben verschillende 
bedrijven ons ook dit jaar weer gesteund met materiaal. Hoewel dit niet zichtbaar is in het totaal 
aan donaties, zijn we hier natuurlijk ook heel blij mee.  
Om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kosten die we hebben gemaakt, zijn de 
kosten onderverdeeld in afzonderlijke rubrieken. Om de uitgaven zo overzichtelijk mogelijk te 
maken hebben we een rubriek ‘speciale projecten’ toegevoegd. Dit hebben we gedaan om de 
niet bouw-gerelateerde kosten, zoals de voedselpakketten afgelopen jaar afzonderlijk zichtbaar 
te maken in de verslaglegging.  

 
De financiën in Nepal worden gecoördineerd en beheerd door Raby Dong. Hij administreert de 
uitgaven in een afzonderlijke boekhouding die frequent aan het bestuur in Nederland wordt 
overlegd. Bij de digitale overlegging van de boekhouding worden ook gescande kopieën van alle 
facturen meegestuurd. Wanneer Hans in Nepal is neemt hij de originele facturen mee naar 
Nederland om de boekhouding dan weer te completeren. 
Voor goederentransport en vervoerskosten worden geen facturen verstrekt. Over de prijs voor 
het transport moet iedere keer weer worden onderhandeld. Het transport wordt in Nepal door 
individuele mensen met een vrachtauto gedaan.  
Anders dan andere jaren hebben we dit jaar niet bouw-gerelateerde uitgaven gemaakt voor 
voedselpakketten voor de bewoners in Thulo Parsel. Door de Coronacrisis heeft Nepal ernstig 
geleden. Het toerisme is volledig stil gevallen waardoor het inkomen voor bijna alle inwoners van 
bergdorpen is weggevallen. Mensen in de bergdorpen verdienen hun geld als gids of drager via 
werk tijdens trekkings in en door de Himalaya. Het bestuur vond het zeker verantwoord om geld 
dat ons beschikbaar is gesteld voor het bouwen van huizen nu ook te gebruiken voor voedsel 
voor deze mensen. Daarnaast hebben we ook extra donaties ontvangen van mensen met een 
specifieke wens voedsel voor de inwoners te kopen. 
 

4.1 Lasten  
In 2020 hebben we zes huizen gebouwd, we hebben twee daken aangelegd op half 
afgebouwde huizen en we hebben de watervoorziening voor Thulo Parsel aangelegd.  
 

Materiaal 27.653,66 
Gereedschap      378,99 
Transport   1.636,43 
Watervoorziening 44,96 
Communicatie  197,26 
Voorzieningen bouwploeg 0,00 
Coördinatieteam Nepal 813,95 
Speciale projecten 877,95 
Overheadkosten (incl. 
bankkosten) 

595,98 

Totaal  32.199,18 
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5. Toelichting op financieel overzicht 
Door een verantwoord beheer van onze financiën is onze financiële huishouding keurig op orde. 
We hebben vorig jaar, verspreid over het jaar zes huizen gebouwd. Dat is qua planning en 
uitvoering een verantwoorde belasting voor onze mannen. Onze financiën lieten het aan het eind 
van 2020 ook toe om drie keer voedselpakketten uit te delen aan de bewoners. Enerzijds vond 
het bestuur het een verantwoorde keuze om de gezinnen in Thulo Parsel voedselpakketten te 
geven. Anderzijds ontvingen we donaties met het specifieke verzoek dit geld voor voedsel te 
gebruiken. Daar wilden we natuurlijk ook graag gehoor aan geven.  
We zijn dan ook heel blij dat we in het afgelopen jaar, wat toch een heel bijzonder jaar was, weer 
veel donaties hebben ontvangen.   
Vermeldenswaardig blijft het dat we ook het afgelopen jaar weer donaties hebben mogen 
ontvangen van trouwe donateurs. In totaal hebben we in 2020 het mooie bedrag van € 
52.555,45 ontvangen.  
Met het huidige saldo betekende dit, dat we aan het eind van 2020 afspraken hebben kunnen 
maken om voor de bouw van weer zes huizen voor zes nieuwe gezinnen in 2021.  
Ook in 2020 hebben we de overheadkosten weer heel laag gehouden. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt geweest bij oprichting van de stichting. Daarom willen we ook ieder jaar opnieuw 
via de het financieel jaarverslag duidelijk te maken dat geld niet wordt besteed aan overbodige 
zaken. Het geld willen we zo veel mogelijk terecht laten komen waarvoor het door mensen is 
gedoneerd. 
Omdat wij geen enkele vergoeding aan bestuur of vrijwilligers verstrekken blijven de 
overheadkosten laag. De voedselpakketten die we ter beschikking hebben gesteld aan de 
inwoners van Thulo Parsel hebben we in de uitgaven onder speciale projecten gedefinieerd. 
Onze overhead bedroeg in totaal €595,98. In Nederland hebben we € 408,20 aan bankkosten en 
€119,39 aan verzendkosten uitgegeven. In Nepal hebben we € 68,39 aan bankkosten en 
invoerrechten. Het is in Nepal een ongeschreven regel dat je voor het in ontvangst nemen van je 
postpakket een vergoeding betaalt die in verhouding is met de geschatte waarde van de inhoud 
van het pakket. De (post) -medewerker schat de waarde van de inhoud van het pakket en 
bepaalt dan op een niet te doorgronden methode een bedrag voor vergoeding. Een 
onvriendelijke of boze reactie doet plots de waarde van de inhoud van je pakket verhogen en 
daarmee de te betalen vergoeding. Het is zaak rustig en vriendelijk te blijven. Ook moet Raby een 
deel van de kosten voor de transactie van het geld naar Nepal betalen. 
Bij elkaar is dit jaar aan overhead dan 1,9% van de uitgaven en 1,1% van de ontvangen donaties 
uitgegeven. Dit is ver onder het volgens de Belastingdienst toegestane percentage van 10%. 
Daarmee zijn onze overheadkosten ook dit jaar traditiegetrouw weer bijzonder laag. Dit is 
gerealiseerd ondanks de forse (tijdelijke) verhoging van het postpakketten tarief van PostNL. 

 
Nu we door het Coronavirus afgelopen jaar zelf niet naar Nepal konden afreizen hebben            

we ons gerealiseerd hoe belangrijk de bijdrage is van ons coördinatieteam in Nepal. Door de 

jarenlange ervaring en de grote betrokkenheid van onze drie teamleden konden we alle taken 

met een gerust hart aan hen overlaten. Ons coördinatieteam (Jit, Raby en Sanu) is van groot 

belang gebleken voor de stichting. Deze ervaring en expertise willen we ook graag de komende 

jaren nog blijven gebruiken. Om onze vaklui te behouden voor de toekomst en te binden aan de 

stichting heeft het bestuur besloten en vastgelegd dat Sanu aan het eind van ieder jaar voor 

ieder huis dat hij dat jaar heeft gebouwd aan het eind van het jaar een bonus ontvangt van NPR 

5.000 (€34,00) per huis. Sanu is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bouw van ieder 

huis. Hij bestudeert vooraf altijd de bouwplaats, maakt de bouwplanning, maakt de constructies 

zoals kozijnen, werkt verbeteringen uit, stuurt de mensen aan en beheert het materieel en 
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gereedschap. Sanu is onze belangrijkste technische man voor de bouw van de huizen. Nu en in de 

toekomst.  

Bij de oprichting van onze stichting en de bouw van ons eerste huis hebben we nooit kunnen 

bevroeden dat ons werk zo’n vlucht zou nemen. En al helemaal niet dat Raby vijf jaar later zo 

veel werk moest verzetten. Vanaf de start in 2015 heeft het bestuur alle verantwoordelijkheid 

voor financiën en logistiek in Nepal in handen gelegd van Raby. Hij heeft deze werkzaamheden 

uiterst serieus opgepakt. Dit werk is voor hem inmiddels bijna een dagtaak geworden. Voor de 

financiële zaken en de logistiek is Raby onmisbaar. Hij is goed opgeleid en spreekt uitstekend 

Engels. Bovendien woont hij in Kathmandu en is daardoor voor ons het meest toegankelijk via 

Skype en Messenger. Het bestuur overlegt via Skype regelmatig met Raby over bouwtechnische 

en financiële aangelegenheden. Het bestuur heeft hem leren kennen als zeer betrouwbaar en 

integer. Gezien de belangrijke waarde van Raby en zijn grote verantwoordelijkheid heeft het 

bestuur afgelopen jaar besloten en vastgelegd hem vanaf juli 2020 een maandelijkse vergoeding 

te geven van 12.500 per maand (€87,00). Voor de beeldvorming is het goed om hier aan te geven 

dat deze vergoeding ongeveer gelijk is aan iets minder dan een half minimum maandsalaris.  

Jit is bij de start van de bouw in 2015 van groot belang geweest. Hij is een belangrijk man in het 

dor Thulo Parsel en heeft veel lobbywerk gedaan in de afgelopen jaren. Hij kon door het aanzien 

dat hij heeft, afstemmen met de lokale bestuurders in ander dorpen en moest veel gevoelige 

zaken bespreken in de dorpsraad, die hij leidt. Hij heeft afgelopen jaar b.v. geregeld dat de weg 

die naar Thulo Parsel is aangelegd nu is verbreed. Zijn inbreng is de laatste jaren minder frequent 

en daarom zal het bestuur per jaar beoordelen wat zijn bijdrage is geweest. Hij heeft afgelopen 

jaar veel moeten lobbyen voor de aanleg van de waterleiding en de verbreding van de weg. Dit is 

in het belang geweest van het gehele dorp. Bestuur heeft besloten hem voor het afgelopen jaar 

een bonus te geven van NPR 15000 (€105,00).  

Deze vergoeding voor de drie belangrijkste mensen voor onze stichting in Nepal hebben we 

afzonderlijk gecategoriseerd onder kosten coördinatieteam. 

Ook aan het eind van dit jaar constateren we dat we een positief verschil in de financiën hebben. 
Het overschot bedraagt €398,73. Dit verschil in kas wordt veroorzaakt door de sterk wisselende 
valutakoersen in Nepal. 
 
 

 

6. Aanpak en resultaten 
Na vijf jaar hard werken kunnen we gelukkig constateren dat we bij de oprichting van onze 
stichting in 2015 de juiste keuzes hebben gemaakt waar we nu nog steeds achter staan. We 
hebben onze manier van werken, maar ook het integer en eerlijk met elkaar omgaan, kunnen 
doorgeven aan de mensen in Nepal met wie we samen werken.  
Ondanks de Covid-19 pandemie hebben we onze bouwactiviteiten in Thulo Parsel kunnen 
voortzetten. De aanlevering van materiaal is wel eens een zorg geweest maar de coördinatie is 
altijd zodanig geweest dat de bouw niet is gestagneerd. Met de nieuwe mensen waarvoor we 
een bouwen heeft Raby ook afgelopen jaar een contract opgesteld. We bouwen nog steeds 
onder dezelfde voorwaarde. Wij betalen het materiaal en de nieuwe gezinnen betalen onze 
werkmensen een dagloon en verzorgen het eten tijdens de bouw. Onze mensen slapen tijdens de 
bouw van het huis in een tent naast het huis.  
De watervoorziening hebben we aan het eind van jaar in gebruik genomen. We hebben dit jaar 
een watertank van 5000ltr geplaatst. De tank hebben we onder in het dorp aan de weg moeten 
plaatsen. Omdat de bron, ten opzichte van het dorp, te laag ontspringt konden we niet iedereen 
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vanuit de bron van water voorzien. Daarom hebben we er voor gekozen om de tank onder in het 
dorp op een goed toegankelijk positie te plaatsen. Een elektrische pomp zorgt er voor dat 
iedereen water kan tappen. De voorraad is voldoende om alle bewoners van water te voorzien. 

 

7. Voortgang 
De continuïteit van de bouw is dit jaar niet in het geding geweest. In Thulo Parsel is het 
coronavirus volgens de bewoners nog niet gesignaleerd. Dat wordt grotendeels veroorzaakt 
omdat het dorp behoorlijk geïsoleerd ligt in een bergachtig gebied. Het coronavirus komt vooral 
voor in Kathmandu en in de andere grote steden. 
De huizen die we hebben gebouwd kunnen rekenen op veel waardering van de bewoners in de 
andere dorpen. Het werk van Sanu en zijn mannen blijft daarom ook niet onopgemerkt. Hij is het 
afgelopen jaar een paar keer gevraagd of hij anderen wilde helpen. Prioriteit voor Sanu is altijd 
de bouw van onze huizen, maar het is natuurlijk prima wanneer hij en andere mannen in 
tussenliggende perioden ander werk kunnen aannemen.  

 

8. Materiaal & gereedschap 
Ons gereedschap wordt intensief gebruikt. Het gereedschap slijt door het klimaat en de 
wisselende omstandigheden harder dan bij ons. Gelukkig hebben we wel vanaf het begin goed 
en professioneel gereedschap kunnen gebruiken. Aan het eind van het jaar kregen we een 
bericht uit Nepal dat ons aggregaat niet meer het oorspronkelijke vermogen geeft. Dat is een 
probleem want juist onze zware machines, zoals slijpmachine en cementmolen  draaien op dit 
aggregaat. Onze mannen hebben ons aggregaat met de bus naar een monteur in Kathmandu 
gebracht. En even voor het beeld: dat is vijf à zes uur in een overvolle bus en dan drie kwartier 
van het busstation naar de aggregaten winkel. De monteur keek heel bedenkelijk maar heeft het 
aggregaat gerepareerd. We kregen wel de tip mee dat het eind in zicht is voor ons aggregaat. Het 
is goed om te weten dat we wellicht binnenkort een nieuw aggregaat moeten aanschaffen.  
We kopen zo veel mogelijk van ons materiaal in Nepal om de economie ook daar te steunen. Er 
zijn echter materialen die gewoon niet goed genoeg zijn voor onze manier van bouwen. Zo 
gebruiken we koppelmoeren om de draadeinden, die in de gemetselde muren worden 
verankerd, met elkaar te verbinden. Deze zijn in Nepal niet te koop. Ook de Torx schroeven om 
de hard houten balken voor het dak met elkaar te verbinden zijn niet te koop. We hebben het 
wel met schroeven uit Nepal geprobeerd, maar die braken bijna allemaal af voordat ze helemaal 
in de balk waren geschroefd. Daarom hebben we ook afgelopen jaar schroeven en koppelmoeren 
opgestuurd naar Nepal. Ook de hout- en metaalboren zijn in Nepal van een inferieure kwaliteit. 
Ook die hebben we opgestuurd. Dit materiaal is tot op heden altijd gesponsord door Bosman 
Watermanagement uit Piershil en Vermaas & Apon uit Zuid Beijerland.  

 
9. Dankwoord 

Het is ook aan het eind van vorig jaar weer verbazingwekkend dat we weer zes huizen hebben 
kunnen bouwen en ook plannen kunnen maken voor het komend jaar. Het is fantastisch dat de 
stichting na een klein jubileum van vijf jaar er zo goed voor staat. We kunnen gerust eerlijk 
stellen dat we dit niet hadden verwacht bij de oprichting. Maar het geeft ons ook nu weer de 
energie om keihard door te werken en te blijven doen wat we doen. 
Steun komt werkelijk van vele kanten. Het zijn veel te veel lieve mensen, met het hart op de 
juiste plaats, om iedereen individueel te bedanken of hier te noemen. We willen hier graag van 
de mogelijkheid gebruik maken iedereen heel hartelijk te bedanken die ons het afgelopen jaar en 
afgelopen jaren heeft geholpen. Zonder jullie steun, support en interesse was dit allemaal niet 
mogelijk geweest.  
Aan ons rest de taak om het geld zo goed en effectief mogelijk te gebruiken en de mensen in 
Nepal te helpen een beetje meer draaglijk leven te bieden. 
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10. Baten en lasten en Balans 

Baten en lasten 

Stichting Helping Thulo Parsel 
Staat baten en lasten     
Boekjaar 2020    

Baten   Euro 

Donaties 2020  € 52.555,45 

     

Totaal    € 52.555,45 

   

Lasten Euro Euro 

Overheadkosten     

Kosten Rabobank 2020   119,39 

Overhead diversen NL  408,20 

Overhead diversen (Nepal)  68,39 

Totaal overheadkosten  595,98 

Kosten materiaal   27.653,66 

Kosten gereedschap  378,99 

Kosten transport  1.636,43 

Kosten watervoorziening   44,96 

Kosten Communicatie  197,26 

Kosten Bouwploeg december 2019  0,00 

Coördinatieteam  813,95 

Speciale projecten  877,95 

     

Totaal    32.199,17 

   

Controle staat   Euro 

saldo Rekening courant 1-1-2020   7.671,82 

Saldo Doelreserveren 1-1-2020   22.481,89 

Totaal donaties 2020   52.555,45 

Saldo Raby 1-1-2020 (NPR 1.189.443) *   9.541,16 

Totaal    92.250,32 

Totaal aan uitgaven 2020   32.199,17 

Saldo   60.051,15 

Saldo 31-12-2020   Euro 

Rekening courant   19.912,39 

Saldo Doelreserveren   40.487,00 

Totaal   60.399,39 

      

Saldo Raby Dong Kathmandu (NPR -82.786,00) 6.714,00 50,48 

    60.449,87 

Positief verschil van €398,73. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door de sterk wisselende koersverschillen.  

    

  398,73 

    

    

* €5000 overgemaakt in dec 2019 en €5000 meegenomen in dec 2019. Door Raby 
in de boeken gezet in 2020 voor nieuw project huizen 2020 
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Balans 

  Balans van de stichting Helping Thulo Parsel         

  Over het boekjaar jaar 2020.           

              

datum Debet     datum Credit   

              

             

31-12-20 Rekening Courant  19.912,39   31-12-20 Afschr. materieel/gereedschap* 175,00 

31-12-20 Rabo Doelreserveren 40.487,00   31-12-20 Afschr. Waterpomp+watertank 550,00 

31-12-20 Saldo Nepal 50,48   31-12-20 Eigen vermogen 60.449,87 

31-12-20 gereedschappen/materieel 175,00        

31-12-20 Waterpomp+watertank 550,00        

              

             

  Totaal  61.174,87       61.174,87 

       

* Waterpomp en watertank in 2020 aangeschaft maar kunnen in één jaar worden afgeschreven.   
 


