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de organisatie 
 

     De stichting ‘’Samen voor Sri Lanka’’ is voortgekomen uit een jarenlange persoonlijke 

hulpverlening en behartiging van belangen van andere kleine Nederlandse stichtingen in Sri 

Lanka die niet of nauwelijks geld en mankracht hadden om projecten in Sri Lanka te 

controleren en te begeleiden. 

      Sinds 1987 zijn de oprichters van de stichting, de Dordtenaren Dhr. C.P. Burger en Dhr. 

A.P. C. Denisse op dit gebied actief in Sri Lanka. 

     Om krachtiger en efficiënter naar buiten te kunnen treden is op 26 september 2002  

besloten om de stichting notarieel te laten registreren (oprichting dossier: 43914 DO) en bij de 

Kamer van Koophandel (dossier: 24339841) aan te melden. Om in Sri Lanka slagvaardiger te 

kunnen optreden heeft de stichting de goedkeuring en de steun verkregen van de ambassade 

van Sri Lanka en het ministerie van justitie. 

     Tevens is in Sri Lanka de zusterorganisatie ‘’Samen voor Sri Lanka Foundation’’ 

opgericht. En om beter toegangkelijk te zijn in Sri Lanka zijn twee trusts opgericht die  

provinciaal operen om de kindertehuizen ondersteunen. 

     De stichting is door de Sri Lankaanse overheid gecertificeerd als non gouvernementele 

organisatie (NGO, file nr. 108411). 

De stichting heeft de ANBI status; nr: 8112.25.823 

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

A.P.C. (Ad)  Denisse                                        secretaris / waarnemend voorzitter 

 F.A. (Frans) Wevers                                      penningmeester  

C.P. (Boy) Burger                                       lid 

Rev. Fr. Dr. S(Sanjeewa)  Weerarathna                    lid 

 

statutaire doelen 

 
De stichting heeft de volgende statutaire doelen geformuleerd:  

- het bieden van individuele hulp aan de lokale bevolking van Sri Lanka 

- het bieden van hulp aan lokale gemeenschappen op Sri Lanka bij verwezenlijking van 

gemeenschappelijke doeleinden die de levensstandaard verhogen 

- en voorts al datgene te verrichten dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

 

Zij richt zich vooral op kinderen. 

Zij heeft haar doestelling in het kort omschreven als: SCHOLING – HUISVESTING – ZORG 
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VISIE 

 

Kinderen behoren op te groeien in een veilige omgeving. 

Kinderen behoren een gelukkige jeugd te hebben. 

Kinderen moeten toegang hebben tot adequaat onderwijs. 

Kinderen moeten de bagage meekrijgen om een volwaardig lid van de Srilankaanse 

samenleving te kunnen worden.  

 

MISSIE 

 

Huisvesting, scholing en zorg verlenen aan kinderen; 

specifiek aan weeskinderen, gehandicapte kinderen en kinderen die wegens molest of 

misbruik onttrokken zijn aan de ouderlijke macht. 

 

DOEL 

 

Kinderen zich te laten ontplooien zodat zij gelukkig worden en zo kunnen bijdragen aan een 

samenleving van vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid. 

 

 

zorgvelden van de stichting: 

 
- Scholing  

- Huisvesting  

- Zorg  

 

 

doelgroepen: 

 
- wees- en straatkinderen / uit huis geplaatste kinderen 

- gehandicapten 

-    begaafde kinderen in achterstandsgebieden 

-    armen en gebrekkigen in het algemeen 

-    personen getroffen door calamiteiten 

 

doelen 2020 -  2025: 
 

- het in stand houden, begeleiden en financieren van het Gabriel Child Care Centre in 

Kurunegalle, waar 28 kinderen worden opgevangen 

- het in stand houden, begeleiden en financieren van het Gabriel Child Care Centre te 

Nuwara Eliya, waar momenteel 20 kinderen verblijven; in de komende jaren het kindertal 

uit te breiden tot een maximum van 24 

- het in stand houden, begeleiden en financieren van de montessorischool ‘Little Flower’ in 

het gebied van het Gabriel Child Care Centre te Kurunegale; de opvang uit te breiden tot 

een maximum van 60 kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar en de dagopvang van peuters 

(2 tot 4 jaar) uit te beiden tot een maximum van 25 

- schoolgelden / studietoelage / reiskosten voor resp. 15, 15 en 15 kinderen                                                                                                                                                
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- ondersteuning zelfstandig wonen voor ca 5 gehandicapten  

- gerichte hulp bij calamiteiten 

- In 2019 is een project opgestart voor de bouw van een centrum van waaruit voorlichting 

over drugs aan schoolgaande jongeren (tussen 12 en 19 jaar) kan worden gecoördineerd en 

er plaats is voor counceling / dagbehandeling en opvang van drugsverslaafde jongeren. Dit 

gebouw zal na 2023 de mogelijkheid moeten bieden voor een 24/7 opvang en behandeling  

van verslaafde jongeren. 

- begeleiding van een  tehuis voor kinderen met het syndroom van Down in Mawanella  

      (ca.15 kinderen) De kosten hiervoor worden sinds 2015 gedragen door de locale Lions-     

      organisatie. De stichting heeft hier een adviserende taak. 

-    Wij streven ernaar de regering steeds meer bewust te maken van haar    

     verantwoordelijkheid ten opzichte van onze doelgroep. Daartoe hebben wij sinds 2017  

     samenwerking gezocht met andere organisaties. Ons idee om kinderen onder begeleiding   

     onder te  brengen bij gastoudergezinnen krijgt inmiddels steeds meer steun van de  

     provinciale overheden.  

 

 

instrumenten in Sri Lanka: 

 

 
-    scholing: studietoelagen / schoolgeld / reiskosten 

De stichting stelt studietoelagen, schoolgelden en tegemoetkoming in reiskosten ter 

beschikking.  

De kinderen/studenten worden geselecteerd door leerkrachten en/of geestelijke leiders. 

Iedere drie maanden vindt er evaluatie plaats van de leerprestaties. 

 

- huisvesting: kindertehuizen / opvanghuizen / privéwoningen(gehandicapten) 

De stichting verleent financiële steun aan kindertehuizen en opvangplaatsen (ook voor 

gehandicapte kinderen) en ziet toe op het functioneren daarvan; zo nodig probeert zij haar 

invloed aan te wenden tot wijziging van overheidsbeleid. 

 De stichting financiert en bouwt in eigen beheer kindertehuizen en scholen. Ook draagt zij 

zorg voor de running costs daarvan. Daarnaast is zij werkgever voor de staf. 

 

-    zorg: tehuizen / individuele ondersteuning / opvang in nood- en crisissituaties  

     (calamiteiten) 

Voor de kinderen in de tehuizen onder haar beheer draagt de stichting alle kosten voor 

huisvesting voeding, kleding, scholing, etc. Zij neemt kinderen op ongeacht ras, sexe of 

geloof, maar werkt vanuit haar christelijke levensovertuiging. 

De stichting helpt gehandicapten met het bouwen van een eigen huis en het inrichten van 

een eigen werkplek. 

Zij helpt in noodsituaties zoals een tsunami. 

 

instrumenten in Nederland: 

 
-     voorlichting 

- sponsors/donoren 

- doelstellingen 2020-2025               
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de organisatie in cijfers 
de stichting kan in Nederland naast het bestuur rekenen op circa 10 vrijwilligers die helpen bij 

voorlichting, fondsenwerving, internet en direct mail.                                                                

In Sri Lanka heeft de stichting twee kindertehuizen en een montessorischool in eigen beheer 

en ondersteunt zij een tehuis voor kinderen met syndroom van Down. 

Voor de stichting zijn in Sri Lanka ca. 16 mensen werkzaam in de kindertehuizen en de 

school; allen in loondienst.                                                                                                                      

De jaarlijkse running costs  voor haar projecten bedragen ca. 50.000 euro. 

Dit bedrag wordt bijeengebracht door algemene sponsors, en sponorouders; dit zijn 

personen/bedrijven/organisaties die zich voor 5 jaar verplichten tot het bekostigen van de 

opvang en scholing van een kind (500 euro per jaar). 

Voor gebouwen, onderhoud en nieuwbouw, doet zij een beroep op organisaties en goede-

doelen-fondsen in Nederland. 

 

 

Omgevingsanalyse 
 

De stichting richt zich voornamelijk op (wees)kinderen, op kinderen die aan de ouderlijke 

macht zijn onttrokken wegens molest, huiselijk geweld of sexueel misbruik en op 

gehandicapte kinderen. 

 

Zij maakt geen onderscheid naar ras, sekse of religie en probeert zoveel als mogelijk de 

multiculturele samenleving op Sri Lanka te respecteren en bevorderen. 

 

 

SCHOLING 

Het onderwijs op Sri Lanka is de erfenis van haar koloniale verleden. Het toen geldende 

Engelse systeem bestaat nog steeds. Tot zijn zestiende is een kind leerplichtig; kinderen vanaf 

vijftien jaar kunnen ontheffing krijgen om in de praktijk een vak te leren. Kinderen volgen 

onderwijs vanaf hun zesde jaar. Het O/level (ordinary level) voorziet in een examen in het 

tiende leerjaar. Het voorziet in onderwijs in de vakken: Medium Language: (Taal), Religion: 

(Levensbeschouwing; boeddhisme, al of niet aangevuld met oriëntatie op andere 

godsdiensten), English Language: (Engelse Taal,) Social Studies: (Geschiedenis en 

Maatschappijleer), Mathematics: (Rekenkunde - Wiskunde) en Science: (een inleiding in 

natuur- en scheikunde en biologie). De resultaten van het O/level-examen bepalen of A/level 

(advanced level) kan worden gevolgd; een twee- tot driejarige vervolgopleiding. Het behalen 

van het A/level-examen geeft toegang tot toelatingsexamens voor universiteit/ hogere 

beroepsopleiding. 

De slagingspercentages voor O/level bedragen 46 % (met als uitgangspunt een voldoende in 

drie van de bovengenoemde zes vakken (bron: onderzoek Ministerie van Onderwijs 2011). 

Slechts tien procent van de kandidaten die slagen voor A/level-examen kan tot een hogere 

studie worden toegelaten. Er bestaat dan ook een groot aantal privé-scholen en hogere 

opleidingen die geparenteerd zijn aan buitenlandse instellingen van (hoger)onderwijs (meestal 

uit Engeland of een ander Gemene Best-land). Studenten die het kunnen betalen volgen 

studies in het buitenland. De hoogste internationaal vergelijkbare graad van een studie in Sri 

Lanka is Bachelauriaat. 
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Ouders vinden onderwijs zo belangrijk dat zijn hun kinderen, indien mogelijk, naar een 

kleuterschool / montessorischool sturen. De laatste jaren komt dagopvang steeds meer in 

zwang, waarbij kinderen al vanaf hun tweede jaar in een schoolse situatie worden voorbereid; 

en ook tot onlasting van beide werkende ouders. 

Beter onderwijs leidt tot een betere toekomst; zowel op economisch / financieel vlak als in 

geestelijk welzijn. De structuur van het onderwijs op Sri Lanka biedt geen gelijke kansen. 

Hoewel onderwijs in principe gratis is en voor iedereen toegankelijk bepalen  

maatschappelijke status maar vooral financiële middelen in welke mate en tot welk niveau een 

kind onderwijs kan volgen (wat uiteindelijk de toekomst van een kind zal zijn). 

Kinderen van gezinnen die financieel welvarend zijn hebben dus een grote voorsprong. 

Kosten voor bijscholing en tution kunnen worden opgebracht. Daarbij komt dat deze gezinnen 

stabieler zijn. Hier zijn meestal beide ouders aanwezig.  

Kinderen uit gebroken gezinnen - hetzij door sterfte of verlating van (een van) beide ouders, 

hetzij door verblijf van een ouder in het buitenland (meestal werkzaam in het Midden-Oosten 

en meestal de moeder) - lopen gedurende hun schoolperiode een steeds grotere achterstand op 

doordat zij geen toegang hebben tot de  privéscholen die een beter en hoger onderwijsniveau 

bieden, of tot de  niet kosteloze bijscholing/huiswerkklassen in openbare scholen of tot een 

betere school in de buurt (reiskosten!).  

 

HUISVESTING 

Wees- en straatkinderen worden opgevangen in tehuizen die of door de staat (op 

boeddhistische grondslag) en trusts of door particuliere binnenlandse organisaties (meestal op 

religieuze grondslag) of buitenlandse organisaties (zoals SOS-kinderdorpen en bijvoorbeeld 

onze stichting) worden geleid. De meeste tehuizen geleid door de staat vertonen grote 

achterstand in onderhoud, gebrek aan hygiëne (sanitaire voorzieningen) en facilitaire 

voorzieningen (bv. keuken, speelgelegenheid). Bij tehuizen geleid door andere organisaties 

spelen deze problemen minder. De staat voert geen actief beleid in het vermeerderen van 

tehuizen hoewel de vraag naar meer plaatsen explosief is toegenomen nu veel moeders in het 

buitenland werkzaam zijn en ook nu zoals gemeld veel tehuizen in onderhoud zijn 

verwaarloosd en niet tijdig gerenoveerd en ten gevolge daarvan zelfs gesloten moeten worden. 

Gehandicapten werden en worden nog vaak uit schaamte voor de  buitenwereld verborgen 

gehouden. Speciale tehuizen zijn er weinig. Voor huisvesting van gehandicapten geldt 

hetzelfde als voor kindertehuizen. De voorzieningen van staatswege geleid zijn erbarmelijk. 

Door religieuze en/of buitenlandse organisaties is dit probleem nog onvoldoende opgepakt. 

Zelfstandige huisvesting van gehandicapten, al of niet met verzorging van familie, is nog niet 

op gang gekomen. 

 

ZORG 

Het gezin is in de traditionele Sri Lankaanse samenleving nog steeds de pijler. De moeder 

heeft hierin een centrale positie. Niemand hoeft in Sri Lanka van honger om te komen. Ouders 

op leeftijd  worden door hun kinderen verzorgd. 

Medische zorg is in Sri Lanka in principe voor iedereen toegankelijk en gratis. Maar ook hier 

geldt zoals in het onderwijs dat betere zorg en gecompliceerde ingrepen (lees: kostbare 

ingrepen, zoals hartchirurgie, kankerbestrijding, transplantaties) voor de meesten niet 

bereikbaar zijn.  

Een groot probleem vormt de drugsverslaving onder jongeren. Onze organisatie zal zich daar 

meer en meer op gaan richten. 
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doelgroepen: 
WEES- en STRAATKINDEREN 

De ontwrichting van het gezin door armoede (geen geregeld werk voor de vader en/of 

moeder) door ontsporing van (een van) de ouders (drank; drugs; prostitutie), door het 

ontbreken van (een van) de ouders (overlijden; werk in het buitenland), of door huiselijk 

geweld en (veel voorkomende) incest is er de oorzaak van dat steeds meer kinderen moeten 

worden opgevangen in tehuizen of daginstellingen. 

 

GEHANDICAPTEN 

Een handicap wordt in Sri Lanka nog steeds gezien als een straf van een hogere macht. 

Daarbij schamen ouders zich dat zij een ‘onvolkomen’ kind in de wereld hebben gezet. 

Kinderen met een handicap worden nog vaak voor de buitenwereld verborgen gehouden. 

Gehandicapten hebben geen toegang tot scholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn nog 

in ontwikkeling. 

 

BEGAAFDE KINDEREN IN ACHTERSTANDSGEBIEDEN 

Vooral op het platteland is het niveau van het onderwijs van een bedroevend laag peil. Goede 

leerkrachten zijn daar nauwelijks door de lage salarissen en het gebrek aan maatschappelijke 

(en financiële) carrière. Kinderen die wat meer in hun mars hebben kunnen, als de financiële 

middelen dat toelaten, naar een betere school in een naburig dorp of in een nabijgelegen stad.  

De kwalitatief beste scholen, zowel privé al van staatswege geleid, zijn te vinden in de grote 

steden (Colombo, Kandy, Kurunegala, Negombo, Galle, Jaffna), maar deze zijn moeilijk 

toegankelijk voor kinderen van buiten deze steden. 

De geboden schoolopleiding is zeker in de dorpen van een dusdanig lage kwaliteit dat slechts 

46 %  van de kinderen het examen in drie vakken haalt (bron; Ministerie van Onderwijs 

2011). Bijscholing is voor de verdere studie van het merendeel van deze kinderen dan ook 

noodzakelijk. 

 

samenwerkingsverbanden 

 
Om haar doelen op het gebied van (wees)kinderopvang te bereiken werkt de stichting nauw 

samen met de Child Care and Child Probation Authority (Kinderbescherming) in Sri Lanka, 

met Unicef-Sri Lanka en met Kidznet, een organisatie die in samenwerking met de regering 

en Unicef tehuizen adviseert in management, kinderopvang, kinderpsychologie/pedagogie, 

etc. 

De Child Care and Child Probation Authority controleert met haar artsen en psychologen het 

welzijn van de kinderen en de leefomstandigheden in de tehuizen. Unicef-Sri Lanka adviseert 

de overheid in haar eerste stappen op weg naar een hoger niveau van organisatie en naar 

kinderopvang in gastgezinnen.  

Het mondiale advies van Unicef om de kinderopvang in tehuizen af te bouwen en de kinderen 

onder te brengen bij gastgezinnen wordt in Sri Lanka aarzelend omarmd. De overheid zal pas 

in 2021-2022 in staat zijn om een eerste aanzet hiertoe te implanteren. Veel vooroordelen en 

misstanden moeten nog worden overwonnen. Tot voor kort was het heel gebruikelijk om 

kinderen die in gezinnen werden opgenomen te beschouwen en te gebruiken als goedkope 

arbeidskrachten. Organisatie en een controleapparaat moeten eerst worden opgezet. 

Kidznet richt zich voornamelijk op het management en het verzorgend personeel in de 

tehuizen. Zij geeft i.s.m. de Child Care and Child Probation Authority en Unicef cursussen en 

seminars voor de staf van de tehuizen.  
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Ook met kerken zoals de Church of South India, verschillende protestanste kerken en het 

Leger des Heils wordt nauw samengewerkt in het ondersteunen van de kinderen. 

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere (particuliere) instellingen die 

werkzaam zijn in hetzelfde veld heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Keer op keer blijkt 

dat de organisaties waarmee samenwerking wordt gezocht zich meer interesseren in de 

financiële bijdragen die zij denken van de stichting ‘Samen voor Sri Lanka’ te kunnen 

ontvangen.  

Dit geldt zowel voor binnen- als buitenlandse organisaties. Overleg met b.v. Terres des 

Hommes of SOS-kinderdorpen is geen probleem, maar van gezamenlijk situaties en 

problemen bestuderen is geen sprake. Wellicht is dit ingegeven door angst om niet ‘in de 

eigen keuken te willen laten kijken’ of door hooghartigheid. 

 
evaluatie 

 
- Het begeleiden van (kinder)tehuizen is een proces van voortdurend evalueren van 

situaties, processen en vorderingen. Door twee-maandelijks overleg met de autoriteiten en 

organisaties waarmee de stichting nauw samenwerkt, probeert zij de tehuizen zo goed 

mogelijk te beheren en de kinderen liefdevol en zo opvoedkundig verantwoord mogelijk 

te begeleiden. Ook wordt een nauw contact onderhouden met de leiding van de scholen 

die door de kinderen worden bezocht.  

- Er is dus een voortdurende terugkoppeling van advies naar beleid. Waar nodig wordt 

tijdens dit proces beleid bijgesteld. 

 

 

instrumenten in Nederland  -  Marketing 

 
Om de doelen in 2025 te halen is veel geld nodig. 

In Nederland zal de stichting fondsen moeten werven om haar doelen te bereiken en haar 

projecten te (kunnen blijven) ondersteunen. Een onmisbaar onderdeel daarin is voorlichting. 

In Nederland probeert zij aandacht voor haar werk te verkrijgen door voorlichting op scholen 

en in bedrijven, in kerken en anderszins. Zij geeft twee maal per jaar een nieuwsbrief uit en 

zoekt de publiciteit in (dag)bladen. In samenwerking met het bedrijfsleven worden personen 

uitgenodigd een bezoek te brengen aan de projecten in de hoop dat deze personen na 

terugkomst als ambassadeur voor de stichting kunnen optreden. 

Haar inkomsten krijgt zij van donoren; particulieren, bedrijven en instanties. 

Doordat het ledenbestand zeer divers is, is het moeilijk een specifieke doelgroep te 

omschrijven. 

 

De  voornaamste doelen binnen fondswerving zijn: 

-     de huidige achterban behouden en 

-     proberen meer personen te interesseren voor haar werk. Gedacht wordt hierbij aan het   

      intensiveren van contacten met verenigingen, sportclubs en bedrijven. 

- de overheid en andere instanties/organisaties/bedrijfsleven/fondsen  intensiever bevragen. 

- Daarnaast zal in Sri Lanka gestreefd worden naar: 

inbedding van de projecten in de lokale samenleving (voorlichting) 

verwerven van steun aan de doelen van overheid en op lokaal niveau (bijdragen in geld en 

in natura). 
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Uiteraard heeft de voorlichting en de informatie die de stichting geeft betrekking op haar 

projecten. Via deze voorlichting wordt inzicht gegeven in het land Sri Lanka, haar cultuur en 

de politieke situatie. Ook sociale structuren komen aan de orde. 

Via een aantal concrete onderwerpen, zoals armoede, onderwijs, economie, achterstelling, 

medische voorzieningen wordt een beeld gegeven van Sri Lanka. Daarbij komen de 

Millenniumdoelen aan de orde. 

 

Van groot belang daarbij zijn: 

 

- het imago van de stichting (integriteit, transparantie) 

- uitdragen van de boodschap; i.e. haar doelen  

- inzicht geven in de doelen voor de (nabije) toekomst; duurzaam beleid 

- indien nodig blijk geven van slagvaardigheid (directe hulp bij calamiteiten) 

 

De voorlichting die de stichting geeft gebeurt mondeling en via foto’s, kaarten, 

videopresentatie en via nieuwsbrieven. 

Materiaal voor voorlichting zoekt de stichting in eerste instantie in Sri Lanka zelf (publicaties 

artikelen, lezingen). 

Een algemene programmering van een voorlichtingsbijeenkomst bestaat uit  

- situatieschets - probleemstelling  

- vragen 

- zoeken naar oplossingen vanuit Nederland 

- meestal volgt er ook een collecte. 

 

De bijeenkomsten worden georganiseerd in scholen, bedrijven en kerken; hiermee bereikt de 

stichting ca. 2000 personen. 

Voorts staat zij op braderieën voor voorlichting en verkoop van goederen uit Sri Lanka en 

zoekt zij publiciteit in bladen (in bereik variërend van ca. 1000  tot. 30.000 personen). Helaas 

wordt van dit middel nog te weinig gebruik gemaakt.  

 

De fondsenwerving geschiedt door collecten en de nieuwsbrieven. Bij deze activiteiten kan de 

stichting rekenen op ca. 10 vrijwilligers. Elk half jaar wordt bekeken met welke middelen de 

fondsenwerving is geschied, de opbrengst ervan en hoe de opbrengst te verhogen en hoe meer 

mensen te bereiken. Bij grotere projecten wordt financiële ondersteuning gevraagd van o.a. 

banken, bedrijven, organisaties, goede doelen fondsen. 

Het doel van de voorlichting is mensen bewuster te maken van de situatie elders in de wereld, 

maar vooral in Sri Lanka, hun eigen verhouding daartoe en hoe mensen hier in de eerste 

wereld kunnen helpen.  

resumerend: 

De stichting richt zich in haar communicatie op  

- donateurs 

- de groep  sponsorouders (zij die een weeskind ondersteunen) 

- bedrijfsleven en kennissen uit het bedrijfsleven 

- scholen 

- leden van kerkgenootschappen (van wie vanwege hun christelijke achtergrond steun mag 

worden verwacht) 

-    verenigingen, andere stichtingen en (overheids-)instellingen 
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Zij bedient zich van de volgende communicatiemiddelen: 

in woord: 

- voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, bedrijven, kerkbijeenkomsten 

-    op braderieën 

- in symposia (op uitnodiging) 

 

in woord en beeld: 

- foto- /videopresentatie 

- website (samenvoorsrilanka.org)  

 

in geschrift: 

- nieuwsbrieven (tweemaal per jaar) 

-    (dag)bladpublicaties 

-    ingezonden artikelen 

 

 

doelstelling 2020  -  2025 in Nederland 
- voortdurend uitbouwen van de achterban voor meer en beter draagvlak (m.n. zeer 

belangrijk in de verhouding tot andere instellingen) 

- duurzame ondersteuning verkrijgen van Nederlandse instellingen en personen.  

      Beiden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het door de stichting (jaarlijks) vast te    

      stellen budget. 

      (Met het opnemen van een kind in een tehuis neemt de stichting een grote  

      verantwoordelijkheid op zich. Zij stelt zich verantwoordelijk totdat het een hogere  

     studie heeft doorlopen of een vak heeft geleerd. Bij gehandicapten kan deze zorg mogelijk  

     zelfs een leven lang duren.  

      Continuïteit in inkomsten is dus van het grootste belang.) 

- reserveren van middelen aan te wenden bij calamiteiten 

- uitbouwen van documentatie en voorlichting met benodigde apparatuur voor presentatie. 

 

 25 september  2020 

 

 
A.P.C. Denisse,  secretaris 
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