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Nyhedsbrev 14. Maj 2004

Kære Scholarship Sponsorer!

Så er det atter tid for betaling til jeres studenter. Kassen er ved at være tom. Mingma og Namgyal
Jangbu har fået system i uddelingen af studiestøtten til alle vore børn.

De administrerer alle pengene til vore 5 børn i Unique Boarding School, som de også har overvåget
ved et par uanmeldte besøg på skolen og kan melde, at alt går som det skal. Bortset fra at skolen
endnu ikke har leveret de informationer om vore 5 studenter, som de har bedt om. Måske bliver de
ikke taget alvorligt nok endnu; men det skal forhåbentlig nok komme.

Vore 8 unge i Kathmandu møder op første søndag i hver måned i vores nye kontor, får deres
penge, aflægger rapport og modtager gode råd.

De 11 børn ude i Solu får deres støtte hver 3. måned når lærer Jangbu fra Chhimbu skole er på visit
i Kathmandu for at aflægge rapport fra skolen.

Og tandlægestuderende Jangbu er ved at oprette en bankkonto, så pengene kan overføres direkte til
ham.

Lille Kami Tamang bliver stadig betalt af kassen, da hans sponsor er gået totalt i tavshed og fortsat
nægter at svare på hans og vores henvendelser. Og han klarer sig ikke uden vores hjælp.

Og Pasang Phuti må formodentlig udgå, da hendes sponsor ikke har reageret i det sidste halve år.
Hun skal nu nok klare sig alligevel, men ikke som hun havde håbet.

Og vi har 3-4 som langsomt er i færd med at udvælge og spørge på et barn på vores liste på
Internettet. Så vi har glæder og sorger; men alt i alt så går det fortsat godt.

Men havde I spurgt mig for kort tid siden, så havde I hørt, at jeg nær havde opgivet det hele.
Mingma og Namgyal er gode til at fordele pengene; men de har indtil nu ikke forstået, hvad
regnskabsaflæggelse går ud på. Jeg har bedt dem om at udfylde et skema hver måned efter
uddelingsdagen med de transaktioner, som er foregået i månedens løb. Den 30. april lykkedes det
endelig at få et helt korrekt regnskab for februar. Det har taget to måneder og 35 mails at forklare
dem enhver selvfølgelig lille detalje. At en dato er en specifik dato og ikke bare deromkring. At en
datoangivelse starter med dag, så måned og så år og ikke i en anden tilfældig rækkefølge. At et
beløb skal være præcist og ikke afrundet til nærmeste hundrede. At kassebeholdningen på en
bestemt dato er den aktuelle beholdning på netop denne dato. Og mange andre detaljer, som har sat
min tålmodighed på prøve, og som næsten har fået vore to hjælpe til at bryde sammen i fortvivlelse.
Jeg har kaldt dem sjuskehoveder, og de har antydet, at jeg er pedant. Men nu er det ovre. Vore
sidste mails har sprudlet af fornøjelse og gensidig tilfredshed med, at vi nu taler samme sprog når det
gælder regnskab. Vi lægger disse månedsregnskaber ud på Internettet, når også regnskabet for
marts og april er på plads, så du kan følge lidt med.

Men der er nu også en særlig grund til, at det endelig er lykkedes. Jeg har nemlig nægtet at overføre
beløbene for maj-juni-juli til alt er på plads. Jeg vil ikke på nogen som helst måde risikere igen at stå
i den kedelige situation, som opstod forrige år, da vores betroede medarbejder kom til at låne af
kassen. Ikke at jeg kan forestille mig at Mingma og Namgyal kunne finde på at gøre det. Men jeg vil
aldrig mere lade den risiko være en mulighed.

Og jeg har også ventet med at sende denne opkrævning ud til jer, indtil jeg var sikker på, at vi alle
kan føle den sikkerhed, og at vi kan følge med i detaljerne.

Men nu skal det være. Jeg vil bede jer om at sende mig pengene så hurtigt som muligt. Det koster



mig nemlig en masse ekstra arbejde at checke efter på kontoen næsten daglig i op til to måneder,
som det somme tider har taget, før de sidste indbetalinger kom ind.

Dollarkursen er igen på vej op, og da den indbetaling, som du nu foretager gælder for det næste
halve til hele år, så har jeg sat Dollarkursen 10% højere end dagskursen. Jeg håber du vil forstå
denne disposition.

Godt Forår fra Kurt!

Hvordan indbetaler man til Himalayan Scholarship Project
1) Bed din bank om at overføre til Sparbank Vest:  9260 - 502618
2) Gå ind i en af Sparbank Vests afdelinger og indbetal på 502618
3) Homebanking: fra din konto til konto 92600000502618
4) Homebanking: indbetalingsfunktionen +73< (tomt felt) +82456082
5) Send en check til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
6) Benyt vedlagte FI-kort, hvis du ikke har mulighed for ovenstående
Husk at få noteret dit navn på indbetalingen uanset hvilken
indbetalingsmetode du anvender
Det vil lette mit administrative arbejde betydeligt, hvis de af jer, som er flere sponsorer om ét
scholarship, samler støttebeløbet sammen internt før I sender det til Scholarship-kontoen.


