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Wat zijn de toekomstplannen voor komend jaar? 
We willen vooral zorgen voor de continuïteit van de lopende projecten.  
 
Een greep uit de begrote uitgaven 
Het pleisteren van de buitenmuren van de bakstenen huisjes in de wijk Nagwa  
Pater Frans Baartmans schrijft: “De stenen van de woningen die we in de tachtiger jaren in de 
riksjafietserswijk Nagwa bouwden zijn sinds 2 jaar steeds meer aan het uitspoelen. Dat komt 
vooral vanwege de regens. Verval van de behuizing zou rampzalig zijn. Niets minder dan de 
toekomst van de jonge generatie staat op het spel. Er is geen andere keuze dan de muren zo 
snel mogelijk te pleisteren. De mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van het dreigende 
gevaar. Dat is te begrijpen. Al generaties lang moeten ze dagelijks de eindjes aan elkaar zien 
te knopen. Dan denk je niet zozeer aan de toekomst of aan geld sparen. 
 
De wijk moet gaan sparen om cement te kopen. Er zijn gemiddeld 5 zakken per gezin nodig, 
en die kosten tezamen € 30,-. Dat is veel wanneer je één of anderhalve euro per dag verdient. 
Toch is het belangrijk dat zij zelf het initiatief nemen en het grootste deel zelf betalen, name-
lijk het cement. Het zou mooi zijn wanneer Stichting Benaresfonds ieder gezin dat hard werkt 
om het  cement bij elkaar te sparen, het benodigde witte en rode zand (om het cement te 
mixen) zou kunnen schenken". 

Verwachten inkomsten 2009  € 

Giften vaste donateurs 5.200,- 

Eenmalige giften en donaties 25.300,- 

Totaal 30.500,- 

    

Verwachten uitgaven 2009: € 

Telefoonkosten en e-mail India-NL 130,- 

Upgraden van de coöperatieve tuin 8.000,- 

Salariskosten 8.480,- 

Bijdrage pleisteren muren huizen Nagwa 
1.000,- 
8.000,- 
3.000,- 

400,- 
750,- 
740,- 
p.m. 

Operaties en medische ondersteuning 

Donatie aan Stichting Benares Schoolfonds 

Reiskosten bestuur Benaresfonds 

Administratiekosten en nieuwsbrief 

Onvoorzien 

Toevoeging aan reserves 

Totaal 30.500,- 



De aanschaf van een besproeiingsinstallatie voor de coöperatieve tuin, waardoor een effici-
ënter gebruik van schaars water mogelijk wordt. 
 
Het veilig stellen van de salarissen van de medische staf en van de opzichters van de coöpera-
tieve tuin.  
 
 
Afrekening 2009: 

 
 

 

In 2009 is aan giften ontvangen: € 

Vaste donateurs 9.440 

Eenmalige giften en donaties 14.896 

  24.336 
Rente 200 

Totaal 24.536 

    

Uitgaven 2009: € 

Projecten in Varanasi   
Salariskosten 8.480 
Donatie aan Benares Schoolfonds 3.000 
Coöperatieve tuin Nagwa 5.152 

4.529 
1.000 

Accu, dak Ashray, groentekar enz. 

Nabetaling Frans Baartmans div. projecten 2008 

Totaal projecten in India 22.161 

    
Kosten in Nederland   
Reservering gift t.b.v. ontwikkeling website 1.158 
Nieuwsbrief + verzending 740 

Reiskosten, telefoon, porto, administratiekosten enz. 607 

Totaal uitgaven 24.666 

    


