#### Kosten in 2016
Om de stichting te kunnen opstarten, is een grote investering nodig:
* Aanleg van de weg naar Nepali Children Hostel in Madanpur.
* Bouw en onderhoud van het Nepali Children Hostel.
* Aanschaf van de inventaris Nepali Children Hostel.
* Aanleg van de moestuin.
* Bankkosten.
* Registratie ANBI en KvK.
* Onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.
* Onkostenvergoeding en salaris voor de medewerkers in Nepali Children Hostel.
* Domeinregistratie en hosting en ontwerp van de websites en webshop.

Alle hulp die vanuit Nederland wordt gegeven is op vrijwillige basis.
* De foto's die nu geplaatst zijn, zijn gemaakt door Niklas Westdijk tijdens zijn stageopdracht bij
Nepali Children en Jolanda Bijl.
* De websites en de huisstijl zijn vormgegeven door Niklas Westdijk, student grafische
vormgeving.
* Ben Beijer heeft de websites ([www.NepalWebshop.com](http://www.NepalWebshop.com),
[www.IgoNepal.com](http://www.IgoNepal.com) en
[www.NepaliChildren.com](http://www.NepaliChildren.com)) ontwikkeld en onderhoudt deze.

### Toekomst vanuit het perspectief van 2016:
De stichting voorziet in de nabije toekomst:
* Kosten voor de kinderen die worden opgevangen. Nepali hebben berekend dat een kind 100,00
euro per maand kost. Alles wordt voor hem/haar betaald (onderdak, eten, scholing, kleding, basis
medische zorg).
* Bijdrage in de levensonderhoud van Ram Prasad Sedhain en Jolanda Bijl met een bijdrage van
10000 npr per maand (ongeveer 75 euro per maand)
* Bijdrage in het levensonderhoud van het gezin waarvan Nepali Children de grond gebruikt voor
het het Nepali Children Hostel.
* uitvoeren van de verschillende projecten.

### Directe Inkomsten vanuit het perspectief van 2016:
* Homestay voor toeristen (bijvoorbeeld via www.airbnb.nl).
* Bijdrage van vrijwilligers in Nuwakot district (omgeving van Madanpur) die bij ons verblijven.
* Reizen voor toeristen.
* Verkoop van Nepalese producten in Nederland en via de webshop.
* Donaties.
* Sponsor children
* Microfinanciering

Vrijwillgers dragen ook op verschillende manieren bij aan de inkomsten:
* Tal van mensen staan op beurzen/fairs in Nederland om Nepalees producten te verkopen die ook
op de website [www.NepalWebshop.com](http://www.NepalWebshop.com) staan.
* Jolanda Bijl geeft lezingen over het leven in Madanpur en Nepal.
* Donaties. Tal van mensen geven gulle donaties. Werkgevers kopen producten uit de webshop om
als cadeau te geven aan hun medewerkers.
* Door middel van contactpersonen wordt een netwerk opgebouwd om Nepali Children stichting
naamsbekendheid te geven.
* Een actief bestuur dat bijdraagt aan het onderhoud van de website, en geven van pr voor de
stichting Nepali Children.

Alle winst uit de inkomsten komt volledig ten goede aan de stichting Nepali Children.

