SPRAWOZDANIE Z PRZELANIA PIENIĘDZY DO BON
CHILDREN'S HOME DNIA 19 LUTEGO 2009
2009-02-20

Dnia 19 lutego 2009 roku Fundacja Nyatri przelała na konto Bon
Children’s Home w Dolanji, gdzie mieszkają nasi podopieczni, pieniądze
zgromadzone przez polskich Darczyńców od lipca do grudnia 2008.
Złotówki zostały przeliczone na dolary po kursie negocjowanym z PKO BP
z dnia przelewu, tj. 1 USD = 3,73 PLN. Ze względu na negocjacje kursu
dolara, dokonano jednego przelewu na kwotę 81 524,70 PLN = tj. 21
856,50 USD.
Kwota ta została zebrana na następujące cele:
1/ pieniądze wpłacone przez Rodziców Serca na rzecz ich podopiecznych
uczących się w szkole podstawowej w Dolanji : 61 400,70 PLN - do BCH
przelano 16 461,30 USD.
2/ pieniądze wpłacone przez Rodziców Serca na rzecz licealistów i
studentów oraz pieniądze wpłacone przez Darczyńców na Program
Edukacyjny (tzw. pula studencka): 10 535,00 PLN – do BCH przelano 2
824,40 USD.
3/ pieniądze wpłacone przez Darczyńców na tzw. potrzeby ogólne BCH: 6
351,00 PLN – do BCH przelano 1 702,70 USD. Zgodnie z uchwałą
Zarządu Fundacji Nyatri, pieniądze te przeznaczone są na zakup systemu
solarnego i generatorów. Jest to trzeci i ostatni przelew na ten cel. Mamy
nadzieję, że w tym roku zakończy się instalowanie wszystkich baterii
słonecznych.
4/ pieniądze wpłacone w ramach Akcji Buty na zakup obuwia dla dzieci: 3
238,00 PLN - do BCH przelano 868,10 USD. Kwota 1075,00 PLN wpłacona
w styczniu zostanie przelana w marcu.
W IMIENIU WYCHOWANKÓW BCH FUNDACJA NYATRI Z CAŁEGO
SERCA DZIĘKUJE WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I ICH RODZINOM!
Ze względu na światowy kryzys finansowy wartość złotówki bardzo spadła
w ostatnim kwartale, dlatego ilość dolarów przelanych do BCH jest
relatywnie mniejsza, niż miało to miejsce w czasie poprzedniej transakcji
w sierpniu 2008. Równocześnie jednak spadła także wartość rupii
indyjskiej. W związku z tym dyrekcja BCH wypłaci z konta więcej rupii za
dolary, niż pół roku temu. Na dzień 20 lutego 2009 średni kurs dolara do
rupii wynosi 1 USD = 50 IRS (o 25 % więcej niż latem).
Ponieważ złotówka w ostatnim czasie jest tak niestabilna i
nieprzewidywalna, Fundacja Nyatri postanowiła otworzyć konto dolarowe.
W najbliższych dniach poinformujemy wszystkich Darczyńców o numerze

konta walutowego.
Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy!
Zarząd i Rada Fundacji Nyatri

