Stichting Zanskar Scholen
Jaarverslag 2016
In dit jaarverslag wordt een beknopte opsomming gegeven van hetgeen we in 2016 bereikt
hebben. Meer uitgebreid is dit beschreven in de nieuwsbrieven die in het betreffende jaar
verschenen zijn.
Externe omgevingsfactoren:
In 2016 zijn voor het 6de jaar op rij door de Rijksoverheid minder middelen aan
ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking besteed. De negatieve effecten laten zich
voelen in afwijzingen van subsidieaanvragen, toegenomen regelgeving en beperkingen. Ook
in het jaar 2016 is geen enkele aanvraag gehonoreerd. Als gevolg van de stagnerende
economie in India worden vanzelfsprekend de al arme gebieden,waar onder Zanskar, verder
achter gesteld. Prijsstijgingen van basale voedingsmiddelen treffen de armste mensen
zwaar. Wij hopen dat de aantrekkende economie in het Westen impulsen aan het
bedrijfsleven en overheid geeft om meer open te staan voor financieringaanvragen.
Intern:
Het aantal vaste donateurs is met 6 afgenomen.
Astrid Jansen, sinds die sinds de oprichting als vice voorzitter aan de stichting verbonden is,
heeft wegens drukke werkzaamheden voor haar eigen bedrijf “Tigereye reisbureau” haar
functioneren moeten beëindigd.
Wij zoeken nog naar vaste vrijwilligers, een vice voorzitter, een voorzitter en een manager
voor het Zanskar Familie Cirkel programma.
Projecten:
Dit jaar zijn 15 scholen voorzien van schoolmaterialen en sportartikelen geleverd. In het
Lingshed hostel zijn de studiezaaltjes grondig gerenoveerd en heeft de stichting €2.000- aan
voedselnoodhulp gegeven.

Zanskar Familie Cirkel:
Het aantal individueel ondersteunde kinderen is dit jaar 11. Voor deze kinderen is het
schoolgeld betaald en ze hebben kleding, schoenen, leermiddelen en speelgoed gekregen.
Shakeela heeft de examens van klas 12 van de High school met uitstekend resultaat afgelegd
en kan starten met de vooropleiding voor de huisartsenstudie. Hiervoor heeft zich een
tweede sponsor aangemeld. Saieed is begonnen met de vijf jaren durende studie Indian
Administration Officer. Alle kinderen zijn over naar een hogere klas. Mehroon Nisa deed het
bijzonder goed dit jaar. Ze haalde het hoogste percentage van de hele school.

Financiën:
Inkomsten:

De vaste donaties zijn met 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor komen de
leveringen van de meest basale schoolspullen in gevaar.

Daar en tegen is de financiële ondersteuning van de studie-kinderen een bedrag van €5.685.ontvangen, een stijging van 11%.

Aan eenmalige giften van particulieren en stichtingen is €3.905. ontvangen. De Stichting
Werkgroep een Aarde schonk €2.000.- voor het studiezaaltjesproject.

Uit eigen acties is €2.399.- binnengekomen. Voornamelijk opgebracht door rommelmarkten,
deelname aan sfeermarkten, de webwinkel en de eindejaarsloterij.

Uitgaven:

De uitgaven overstegen de inkomsten met bijna €3.000.- Dit is voornamelijk veroorzaakt
door de voedselnoodhulp aan het Lingshed hostel.

Balans:
De liquide middelen bedragen €24.598.- De komende jaren zullen de uitgaven voor
HBO/universitair onderwijs hoog zijn. Tevens zal volgend jaar een vrachtauto gehuurd
worden om meubilair, winterjassen en dekens te brengen naar de kinderen van de
kloosterschooltjes.
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