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De organisaties Samen voor Sri Lanka en Gabriel Trust 
 
De stichting “Samen voor Sri Lanka” is voortgekomen uit persoonlijke hulpverlening en 

belangenbehartiging van andere kleine Nederlandse stichtingen in Sri Lanka die niet of 
nauwelijks geld en mankracht hadden om projecten in Sri Lanka te begeleiden. Sinds 1987 
zijn de oprichters van de stichting actief in Sri Lanka.  
 
Om in Sri Lanka slagvaardiger te kunnen optreden heeft de stichting de goedkeuring en de 
steun verkregen van de ambassade en het Ministerie in Justitie van Sri Lanka.  
Tevens is in Sri Lanka de zusterorganisatie “Samen voor Sri Lanka Foundation” opgericht.  
 
Omdat de provincies in Sri Lanka vrij autonoom opereren en de activiteiten van de stichting 
over meerdere provincies verspreid zijn en om de lijnen kort te houden heeft de stichting 
voor een slagvaardiger beleid de Anna Wilhelmina Trust en de Gabriel Trust opgericht.  
Deze Srilankaanse organisaties zijn  beter in staat tot overleg  met (lokale) overheden, de 
kinderbescherming en de ‘social service officers’ van de ministeries van Onderwijs, Sociale 
Zaken en Emancipatie. Zie ook het organogram in de eerste Appendix. 
 

Doelstelling Samen voor Sri Lanka 
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 
Samengevat: 
Kinderen zich te laten ontplooien zodat zij gelukkig worden en zo kunnen bijdragen aan een 
samenleving van vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid. 
 

Visie en Missie  
 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 volwaardig lid van de Srilankaanse 

samenleving te kunnen worden. 
 Individuen moeten zich kunnen ontplooien. 

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. 
Personen ondersteunen met geldelijke middelen. 
 

Doelgroepen 
 wees- en straatkinderen 
 gehandicapten 
 begaafde kinderen in achterstandsgebieden 
 armen en gebrekkigen in het algemeen 
 personen getroffen door calamiteiten 
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Gerealiseerde plannen 2006 – 2019 
 opvang van en zorg voor 

48 kinderen in het Anna-
Wilhelmina Home for 
Children 

 ondersteuning van tehuis 
voor kinderen met het 
syndroom van Down in 
Mawanella (ca.15 
kinderen) 

 opvang van en zorg voor 
28 kinderen in het Child 
Care and Development 
Centre te Kurunegale 

 uitbreiden van de taken in 
dit centrum tot de zorg en 
opvang van 
drugsverslaafde jongeren 

 het in stand houden van 
een montessorischool in 
het gebied van het Child Care and Development Centre Centre: Little Flower 

 schoolgelden / studietoelage / reiskosten voor resp. 30, 30 en 30 kinderen 
 ondersteuning zelfstandig wonen voor ca 5 gehandicapten 
 verstrekken van microkredieten  
 gerichte hulp bij calamiteiten 

 
In een appendix worden de werkzaamheden in Sri Lanka en de lopende projecten zoals 
Anna-Wilhelmina Home for Children, Little Flower en Child Care and Development Center 
verder beschreven. 
 

De praktijk 
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 in eigen beheer en ondersteunt zij een 
kindertehuis in Nuwara Eliya. Hierbij werkt zij samen met de Srilankaanse tak van de Church 
of South India, een kerkgenootschap dat zich heeft aangesloten in 1947 bij een aantal 
Anglicaanse kerkgemeenschappen die een verbond zijn aangegaan met een aantal 
protestantse kerken in ( vnl. Zuid-) India.  
Voor de stichting zijn in Sri Lanka 15 mensen werkzaam in de kindertehuizen en 5 personen 
op de Montessorischool; allen in loondienst. Daarnaast is een twintigtal ouders betrokken als 
vrijwilliger, vooral bij het onderwijs.  
De jaarlijkse running costs voor haar projecten bedragen ca. 55.000 euro.  
Dit bedrag wordt bijeengebracht door algemene sponsors en sponsorouders; 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 bijvoorbeeld nieuwbouw, doet zij een beroep op personen, bedrijven, organisaties en 
goede-doelen-fondsen in Nederland.  
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Samenwerking 
In Sri Lanka werkt de organisatie nauw samen met UNICEF, het Rode Kruis, de 
Kinderbescherming, Social Services, de psychiatrische dienst van het Leger des Heils en 
Kidznet. Deze organisaties verzorgen regelmatig cursussen voor het personeel en waken 
over de huisvesting, gezondheid en hygiëne, de opvoeding en de kwaliteit van begeleiding 
van de kinderen. 
Ook zijn er relaties met kerken: Katholieke en Protestantse kerken in Nederland, 
Anglicaanse en Katholieke kerken in Sri Lanka .  
In Nederland onderhoudt de stichting contacten met zusterorganisaties. Ook is contact 
gelegd met stichting De Hoop te Dordrecht (verslavingszorg, zie:  https://www.dehoop.org/) 
De expertise van De Hoop kunnen wij in Sri Lanka goed gebruiken. Op den duur zal De 
Hoop meekijken naar de verrichtingen in Sri Lanka en zo nodig advies geven. Verdere 
eventuele coaching zal afhangen geschieden op basis van cultuur en (medische en 
financiële) middelen. 
 
Er worden ervaringen uitgewisseld en, waar mogelijk, wordt gezamenlijk beleid uitgestippeld. 
 

  

https://www.dehoop.org/
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Nieuw Project: Strijd tegen Drugs 
 

Aanleiding en Lange termijn doel 
Confrontatie met druggebruik onder de kinderen van onze tehuizen heeft ertoe geleid dat we 
vanuit de Gabriel Trust en Samen voor Sri Lanka Foundation: 

 jongeren voorlichting willen gaan geven op het gebied van drugs en drugspreventie;  
 hulp willen verlenen aan verslaafde jongeren. 

 
In 2016 is in het Child Care and Development Centre – één van onze lopende projecten - 
begonnen om in samenwerking met de National Dangerous Drugs Control Board stafleden 
op te leiden tot consulenten op het gebied van drugsbestrijding onder jongeren. Deze 
opleiding neemt drie jaar in beslag. 
Inmiddels hebben twee stafleden de opleiding afgerond. Ook hebben – heel bijzonder – twee 
oudere jongeren die opleiding nagenoeg afgerond!   
 
Tot de taak van de Gabriel Trust in samenwerking met de Samen voor Sri Lanka Foundation 
zal gaan behoren: 

 Family Counseling (bijv. mishandeling / echtscheiding / criminaliteit  / drugsgebruik);  

 Drugs Counseling; 

 Voorlichting en Preventie. 
 

De regering van Sri Lanka biedt daartoe opleidingen en kennisopbouw aan een aantal vooraf 
uitgekozen instellingen w.o. Gabriël Trust / Samen voor Sri Lanka Foundation.  
Voorwaarde is dat wij zelf een centrum moeten inrichten. Gabriël  Trust zal hiervan de 
eigenaar worden. Een behandelplek/centrum binnen de kindertehuizen vinden wij geen 
optie. 
 

 Wij zoeken financiële steun voor de investeringen: bouw van een opvangs- en 
voorlichtingscentrum over de periode jan 2020 – oktober2021.  

 De running costs zullen worden gedragen door het Ministry of Social Welfare and 
Women Affairs, de Kinderbescherming en de stichting Samen voor Sri Lanka (zie de 
exploitatieraming hieronder) . 

 De locatie is inmiddels door het diocees Jaffna van de Church of South India ter 

beschikking gesteld. 

 
Hier kunnen de volgende diensten worden verleend: 

  Een diversiteit aan therapeutische sessies, individueel  en/of in groepsverband 

  De mogelijkheid tot therapeutische arbeid (dierenverzorging/tuinbouw, 

vakopleiding) en zo de cliënten te resocialiseren, want werk, zinvolle invulling van de 
dag, is de beste zorg.  Zo wordt perspectief op de toekomst geboden en wordt de 
waardigheid (rehabilitatie) van de cliënt hersteld. Herstel geeft, met hulp van ons 
netwerk,  uitzicht op participatie in de samenleving. 

 Kunstzinnige vorming; muziek, tekenles, lichamelijke expressie, etc. 

 Voorlichtingssessies aan ouders, leerkrachten, ambtenaren 

 Een werkplek om voorlichtingscampagnes voor te bereiden en uit te werken  

 Ook sport is een belangrijk therapeutisch element. Sport dient als uitlaatklep, heeft 

een positief effect op het lichaamsgewicht en lichamelijke conditie, geeft meer 
energie, werkt ontspannend en helpt tegen depressie. Ook het groepsproces en 
persoonlijke groei worden door sport versterkt. 

 
Zie de betreffende appendix voor verdere uitwerking van de aanleiding tot dit project.  
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Bouw en fasering 
Een impressie van het opvangs- en voorlichtingscentrum wordt bijgaand gegeven. 
Bouwtekeningen zijn in een Appendix opgenomen. 
 

 
 
Omdat financiering voor een dergelijk project kostbaar is en enige jaren in beslag zal nemen, 
wordt ernaar gestreefd om in de eerste fase van 16 maanden drie etages te realiseren. 
De tweede fase, etages voor meer individuele opvang en huisvesting, zal indien nodig, na 
een tweede fondsenwervingsactie moeten plaatsvinden. Deze tweede fase blijft buiten dit 
projectplan. 
Het gebouw is zo ontworpen dat laag voor laag kan worden gebouwd en in gebruik kan 
worden genomen. 

 Op de begane grond is een  ruimte voor  medische behandeling en therapeutische 
sessies, een kleine wachtruimte, een kantoor en een werkruimte voor de staf. 

 De eerste etage biedt ruimte aan 3 behandel- c.q. activiteitenruimtes, een algemene 
verblijfsplek en een kamer voor een personeelslid. 

 Een grote activiteitenhal (ruimte voor o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, onderwijs, etc.) 
is gesitueerd de tweede etage. 

 
(Bij verdere uitbreiding zullen de derde en vierde etage dus worden gebruikt voor huisvesting 
van drugsverslaafde  cliënten.) 
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KOSTEN Investering Iedere drugsgebruiker verdient hulp! SRI LANKA
Omschrijving projectperiode 16 maanden juli - nov 2021 dec - apr.2022 mei  - okt.2022 TOTAAL € TOTAAL SRL

Fundament 18.182€                      18.182€             4.000.000Rs.     14%

Begane Grond 30.909€                      30.909€             6.800.000Rs.     24%

1e etage 35.000€                35.000€             7.700.000Rs.     27%

2e etage 38.636€                 38.636€             8.500.000Rs.     30%

onvoorzien / divers (5%) 2.455€                         1.750€                  1.932€                   6.136€               1.350.000Rs.       5%

TOTAAL GLOBAAL Output 51.545€                      36.750€                40.568€                 128.864€           28.350.000Rs.   100%

Omschrijving juli - nov 2021 dec - apr.2022 mei  - okt.2022 TOTAAL € TOTAAL SRL

fundering en begane grond 28.636€                      28.636€             6.300.000Rs.     22%

eerste etage: materiaal -€                                 20.417€                20.417€             4.491.667Rs.     16%

tweede etage: materiaal -€                           22.538€                 22.538€             4.958.333Rs.     17%

arbeidskosten begane grond 20.455€                      20.455€             4.500.000Rs.     16%

arbeidskosten 1e etage -€                                 14.583€                14.583€             3.208.333Rs.     11%

arbeidskosten 2e etage -€                           16.098€                 16.098€             3.541.667Rs.     12%

onvoorzien / inflatie 2.455€                        1.750€                  1.932€                   6.136€               1.350.000Rs.     5%

TOTAAL GLOBAAL Input 51.545€                      36.750€                40.568€                 128.864€           28.350.000Rs.   100%

Investeringskosten 
 

 
 
Toelichtin 

 Gerekend is met de volgende wisselkoers. 1€ = 220,000 Rs (SRL, Sri Lankaanse 

roepia) 

 De projectperiode, bestaande uit drie fases van ca. 5 maanden (periode juli 2021- 

oktober 2022) bedraagt zestien maanden. De bouw is zo gepland dat elke verdieping 

gerealiseerd kan worden indien de benodigde financiën aanwezig zijn. 

o Fase 1 juli – november 2021: fundamenten en begane grond 

o Fase 2 december 2021 – april 2022: eerste etage 

o Fase 3 mei – oktober 2022: tweede etage  

 Met de aannemer die wordt ingeschakeld  hebben wij al jaren goede ervaring 

opgedaan. In een bijlage worden de kosten nader toegelicht alsmede de 

bouwtekeningen getoond. 

 De splitsing in arbeidskosten en materialen is globaal gemaakt, in mondeling overleg 

met de contractor. 

 

  



 

Project- en fondswervingsplan 
Strijd tegen Drugs 

       SRI LANKA  

9
 

BIJDRAGEN Investering Iedere drugsgebruiker verdient hulp! SRI LANKA
Omschrijving juli - nov 2021 dec - apr.2022 mei  - okt.2022 TOTAAL € TOTAAL SRL

Overheid(s instanties) Sri Lanka 15.000€                      10.000€                12.000€                 37.000€             8.140.000Rs.     29%

Eigen bijdrage Samen voor Sri lanka 5.000€                        2.500€                  2.500€                   10.000€             2.200.000Rs.     8%

Sponsors / bevriende relaties 6.000€                        5.000€                  6.000€                   17.000€             3.740.000Rs.     13%

Donateurs vanuit NL 3.000€                        2.000€                  3.000€                   8.000€               1.760.000Rs.     6%

Kerken / divers 2.000€                        1.000€                  2.000€                   5.000€               1.100.000Rs.     4%

FONDSWERVING 20.545€                      16.250€                15.068€                 51.864€             11.410.000Rs.   40%

TOTAAL 51.545€                      36.750€                40.568€                 128.864€           28.350.000Rs.   100%

Investeringsbijdragen 

 

 

Toelichting 

 De financiering wordt bijeengebracht door algemene sponsors; dit zijn personen / 
bedrijven / organisaties die zich voor een aantal jaren verplichten tot het bekostigen 
van de opvang en scholing van een kind (500 euro per jaar).  

 Voor deze nieuwbouw, doen wij tevens een beroep op de Sri Lankaanse Overheid, 
kerken en goede-doelen-fondsen in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Project- en fondswervingsplan 
Strijd tegen Drugs 

       SRI LANKA  

1
0

 

Explotatieraming Polikliniek Drugsverslaving SRI LANKA
Omschrijving Uitgaven 2022/2023 2023/2024 2024/2025 TOTAAL € TOTAAL SRL

Personeel behandelaars (3) 4.364€                4.364€                4.364€                13.091€              2.880.000Rs.   34%

Personeel ondersteuning (2) 2.182€                2.182€                2.182€                6.545€                1.440.000Rs.   17%

Medicijnen / therapeutische materialen 2.727€                2.727€                2.727€                8.182€                1.800.000Rs.   21%

Verblijfs - en transportkosten 2.000€                2.250€                2.841€                7.091€                1.560.000Rs.   18%

Energiekosten 275€                    298€                    300€                    873€                    192.000Rs.      2%

Gebouwonderhoud 273€                    273€                    273€                    818€                    180.000Rs.      2%

Belasting en verzekering 60€                      75€                      83€                      218€                    48.000Rs.         1%

Voorlichtingsmateriaal 600€                    650€                    659€                    1.909€                420.000Rs.      5%

Divers 50€                      55€                      59€                      164€                    36.000Rs.         0%

TOTAAL GLOBAAL Output 12.530€              12.873€              13.487€              38.891€              8.556.000Rs.   100%

Explotatieraming 3 jaren na bouw SRI LANKA
Omschrijving Inkomsten TOTAAL € TOTAAL SRL

Overheid Sri Lanka 5.500€                1.210.000Rs.   

Samen voor Sri lanka 14.500€              3.190.000Rs.   

Kerken in SL 8.000€                1.760.000Rs.   

Donateurs 5.000€                1.100.000Rs.   

Kerken en andere sponsors in NL 5.500€                1.210.000Rs.   

Divers & Acties 391€                    86.000Rs.         

TOTAAL GLOBAAL Input 38.891€              8.556.000Rs.   

Exploitatie na realisatie 3 verdiepingen 
 

 

Toelichting  

 Uitgegaan is van een 
koers van Rs 220.000 
(Sri Lankaanse 
Roepies, SLR) op één 
Euro.  

 Er is afgezien van 
inflatie bij de 
verschillende 
kostencategorieën. 

 Het aantal werkne-
mers in dienst (in full time equivalenten) bij de Gabriel Trust bedraagt in de eerste jaren 3 
behandelaars (ca. €120 per maand per persoon) en 2 ondersteunend personeel 
(administratie, schoonmaak, etc. ca. €.90 per maand per persoon).  

 De kosten voor Medicijnen / therapeutische materialen bedragen omgerekend per 
maand: ca. €225. 

 De maandelijkse Verblijfs- en transportkosten: ca. €200 per maand. 

 De maandelijkse Energiekosten: €24 per maand. 

 Gebouwonderhoud kost maandelijks €23 per maand. 

 Aan Belasting en verzekering wordt maandelijks €6 uitgegeven. 

 Voorlichtingsmateriaal kost maandelijks €53. 

 Daarnaast is nog een post Divers opgenomen. 
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Bestuur en gegevens aanvrager 
 
Contactgegevens STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA 
Wijnstraat 131 
3311 BV Dordrecht 
Tel. 078 6146791 
email: samenvoorsrilanka@planet.nl 
website: www.samenvoorsrilanka.org 
 
Op 26 september 2002 is de stichting notarieel geregistreerd en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel.  
Stichting “Samen voor Sri Lanka” staat bij de KvK ingeschreven onder 
dossiernummer 24339842.  
 
Het banknummer is: NL83 INGB 0657 2939 03.  
 
ANBI –status no.: 8112.25.823, dossiernr. : 57055.  
 
Bestuur Nederland 
Dhr.drs.A.P.C.Denisse    waarnemend voorzitter/  secretaris   
Dhr.F.Wevers MBA    penningmeester   
Dhr. drs. C.P. Burger    lid 
 
Bestuur Sri Lanka: SvSL Foundation en Gabriël Trust  
In Sri Lanka is haar zusterorganisatie opgericht; de Samen Voor Sri Lanka Foundation. Deze 
is door de Srilankaanse overheid erkend als Non Gouvernementele Organisatie (NGO).  
De stichting is door de Sri Lankaanse overheid gecertificeerd als non gouvernementele 
organisatie (NGO, file nr. 108411).  
 
F.A. (Frans) Wevers     Voorzitter 
A.P.C. (Ad) Denisse    Secretaris 
D.M.G. (Malike) Gunasekera de Silva local representative 
 
Contactpersoon (Nederland / Sri lanka) 
A.Denisse  
Wijnstraat 131  
3311 BV Dordrecht  
Nederland  
Tel. 078 6146791 
email: samenvoorsrilanka@planet.nl 
 
Adres local representative 
Malike Gunasekere de Silva  
7C Fife Road  
Colombo 7  
Sri Lanka 
 
  

mailto:samenvoorsrilanka@planet.nl
http://www.samenvoorsrilanka.org/
mailto:samenvoorsrilanka@planet.nl
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Adres Gabriel Trust 
Child Care and Child Development 
Centre (GABRIEL HOME)  
Daduroya Road  
Dehelwehara  
Mahamukalanyaya  
Ibbagamuwa  
Sri Lanka  
 
Bestuurders Gabriel Trust 

A.Denisse, president  
Sanjeewa Weerarathne Secretary  
F Wevers, penningmeester  
Jayatunga Sheila Esme Dharmakirti, 
lid - settlor  
Alaguthewarge Devika, lid - settlor  
 
 
De kindertehuizen staan onder toezicht van een lokaal bestuur. In elk bestuur zijn o.a. clerus, 
artsen, lokale overheid en Kinderbescherming vertegenwoordigd.  
Voor de kleuterschool is een groep ouders actief in de begeleiding van de kinderen. 
Tweemaal per jaar informeert de stichting haar donateurs en belangstellenden via een 
nieuwsbrief. 
Zie verder ook het organogram dat is opgenomen in de eerste appendix. 
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Appendix: Lopende Projecten en Werkzaamheden 
 

Anna-Wilhelmina Home for Children te 
Madampella 
Al in september 2004 werd in gesprekken met het 
Ministerie van Sociale Zaken duidelijk dat er in 
bepaalde gebieden grote behoefte is aan tehuizen 
voor straatkinderen; kinderen die aan hun lot worden 
overgelaten door het ontbreken van ouders of doordat 
de ouders zelf ontspoord zijn. Tientallen duizenden 
moeders werken in het Midden Oosten, omdat zij in 
Sri Lanka geen middelen van bestaan kunnen vinden. 
Hun kinderen worden overgelaten aan de zorg van de 
grootouders die vaak niet in staat zijn om op een 
behoorlijke wijze voor hen te zorgen. Een aantal 
weeshuizen stamt nog uit de tijd van de Engelse 
overheersing en is hoognodig aan vervanging toe.  

Uitgaande van de noodzaak tot bescherming van de 
rechten van de minst bedeelde kinderen in Sri Lanka 
is het doel van de stichting dat kinderen in 
waardigheid en sociale geborgenheid kunnen 
opgroeien door hun onderdak te verschaffen en hun 
maatschappelijke status te bevorderen, met 
inachtneming van hun eigen inbreng, zelfrespect en 
(verborgen) mogelijkheden en capaciteiten om zo te 
worden tot respectabele leden van de gemeenschap. Zij zal alles in het werk stellen om in dit 
doel te doen slagen. In het dorp Madampella, ongeveer een uur rijden noord oost van 

Colombo, heeft een donateur 
een perceel van 27.000 m2 
gekocht en deze aan NGO 
Samen voor Sri Lanka 
overgedragen. Hierop is een 
kinderhuis gebouwd waar 64 
kinderen hun thuis kunnen 
hebben.  

Op 12 december 2006 heeft 
de toenmalige ambassadeur 
van Nederland in Sri Lanka, 
de heer drs. R. van Dijk, het 
pand officieel geopend. 

Doelstelling: uitbreiding van 
de opvang van en de zorg voor 48 naar 
64 kinderen. Bij opname variëren de 
kinderen in leeftijd van drie tot twaalf 
jaar; jongens en meisjes. Na het 
bereiken van de leeftijd van 16 jaar 
moeten de jongens en de meisjes 
gescheiden worden opgevangen. Dat 
betekent dat de meisjes hier na het 
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O/level kunnen blijven en voortgezette studies volgen (A/level) c.q. een vocational training 
volgen voor een verdere beroepsopleiding. Bij een universitaire studie of Hbo-opleiding 
zullen zij buitenshuis gaan wonen met begeleiding op afstand. Voor de jongens wordt, zodra 
zij het O/level-examen hebben behaald of zestien jaar zijn geworden, een ander tehuis 
gezocht. Volgens voorschrift van de Srilankaanse autoriteiten mogen jongens en meisjes nu 
hun zestiende jaar niet in hetzelfde tehuis verblijven. Ook zij zullen dan daar hun 
voortgezette studies kunnen volgen of een beroep leren (vocational training). Voor de 
opvang en doorstroom van de jongens is het Child Care and Development Centre te 

Kurunegale opgericht.
 1

 

Child Care and Development Centre 
Voorschoolse opvang en zuigelingenzorg ontbreken 
in Handapanwala. Deze zorg heeft de stichting 
gecombineerd met een kindertehuis. Beide 
onderdelen vullen elkaar aan en de functies 
versterken elkaar. Tevens wordt door aan de 
bevolking zorg en onderwijs aan te bieden het 
kindertehuis ingebed in de samenleving en mag 
van daaruit steun voor het kindertehuis worden 
verwacht. De opbrengsten van het 
montessorionderwijs en de dagopvang worden 
aangewend voor de running costs van het 
kindertehuis. Het health care center staat onder 
supervisie van een kinderarts die werkzaam is in 
het Central Hospital te Kurunegale en wier studie 
indertijd is bekostigd door de stichting.  Doelstelling: 
uitbreiding van de opvang van en de zorg voor 28 
kinderen (nu 22 kinderen). Dit tehuis biedt opvang 
aan 22 weeskinderen. Jongens in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Het tehuis is geopend in 2008, 
pas in 2015 hebben de eerste kinderen hier hun O/level examen gedaan. Voorts zal worden 
bezien of hier ook vocational trainingen kunnen worden gegeven. 
 

Little Flower: kleuteronderwijs 
Voor kleuteronderwijs is een aparte school (LITTLE 
FLOWER) gebouwd waar sinds 2012 veertig 
kleuters worden opgevangen. (Onderwijs aan 
kinderen tot 6 jaar wordt door de Srilankaanse 
overheid niet verzorgd, wel geeft zij ondersteuning 
in gedeeltelijke bekostiging van het onderwijzend 
personeel.) Hier wordt ook vakonderwijs gegeven 
aan 16 tot 18 jarigen. 
 

Kindertehuis in Nuwara Eliya     
Vanaf 2014 is de stichting betrokken bij een 
kindertehuis in Nuwara Eliya waar 14 weeskinderen 
van Tamils, werkzaam in de theepluk, worden verzorgd. Op verzoek van de Church of South 
India, de eigenaar van het tehuis, is de stichting verantwoordelijk voor het management, de 
leiding, advies en de presentatie naar buiten. 
 

                                                             
1
 Momenteel zijn de kinderen van het Anna Wilhelmina Home for Children ondergebracht in diverse tehuizen 

In afwachting van de grondige renovatie en nieuwe indeling van de gebouwen. 
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Algemene werkzaamheden 
Scholing 

 studietoelagen / schoolgeld / reis-
kosten 

 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 leerpres-
taties.  

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 beleid. 

 De stichting financiert en bouwt in eigen beheer kindertehuizen. 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. 

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

Noodsituaties 

 De stichting helpt in noodsituaties zoals een tsunami. 
 

Gabriël Trust 
Voor een slagvaardiger beleid heeft de stichting de GABRIEL TRUST opgericht. De naam is 
ontleend aan Gabriël, de beschermengel van kinderen. Deze Srilankaanse organisatie  is 
beter in staat tot overleg  met (lokale) overheden, de kinderbescherming en de social service 
officers van de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Emancipatie. 
 
Tot de TRUST behoren onder meer het Gabriel Child Care and Development Centre (met 
het GABRIEL HOME te Kurunegale en het GABRIEL HOME in Nuwara Eliya) en de 
kleuterschool LITTLE FLOWER.   
 
 

Partnerstructuur Nederland – Sri lanka 



 

Project- en fondswervingsplan 
Strijd tegen Drugs 

       SRI LANKA  

1
6

 

 

  



 

Project- en fondswervingsplan 
Strijd tegen Drugs 

       SRI LANKA  

1
7

 

Appendix: Aanleiding project & Drugsgebruik in Sri Lanka  
 

Opleidingen voor onze medewerkers 
 

In 2016 heeft onze stichting van de NATIONAL DANGEROUS DRUGS CONTROL BOARD 
van de regering in Sri Lanka het verzoek gekregen om te participeren in een scholingsproject 
over voorlichting, preventie en hulpverlening en genezing  op het gebied van drugs. 
UNICEF en COLOMBO-PLAN, een organisatie die is opgericht in de jaren 50 van de vorige 
eeuw door een groot aantal Aziatische landen en de landen van het Gemenebest om 
gezamenlijk problemen aan te pakken, ondersteunen dit initiatief van de Srilankaanse 
overheid. Zij participeert ook in uitwisseling van deelnemers aan dergelijke projecten in de bij 
COLOMBO-PLAN aangesloten landen. 
Voor het scholingsproject zijn in Sri Lanka 60 organisaties geselecteerd om elk met 4 
personen deel te nemen. De cursussen worden in Sri Lanka gegeven aan de universiteit van 
Colombo in reeksen van 4 weekenden, 4 maal per jaar, gedurende 3 jaar. In ieder jaar 
vinden er twee internationale uitwisselingen plaats. Dit heeft geleid tot seminars in o.a. 
Malaka (Maleisië), Chang Mai (Thailand), Bangkok (Thailand), Jakarta (Indonesië), Manilla 
(Filippijnen) en Seoel (Zuid - Korea).  
Tweemaal per jaar vinden er in de deelnemende landen examens plaats om de vorderingen 
van de deelnemers te toetsen. In Juli 2019 vond er in Wenen onder auspiciën van Unicef 
een internationale ontmoeting plaats van de 16 beste deelnemen per land. Met trots kunnen 
we melden dat tot die 16 besten er 2 van ons instituut behoren: Rev. Fr. Dr. Sanjeewa 
Weerarathna en Rev. Fr. Sanju Ranasinghalage. Elk van de deelnemers werd geacht een 
voordracht te houden over een deelonderwerp. Onze mensen kozen, niet verwonderlijk, voor 
‘Voorlichting aan gezinnen en scholen’.  
 
 

       
Voordracht van Rev. Fr. Sanjeewa in Wenen over voorlichting aan gezinnen en scholen 

 
Inmiddels zijn er contacten gelegd met Stichting DE HOOP in Dordrecht, een gerenommeerd 
instituut op het gebied van verslaafdenopvang en drugspreventie.  
Begin september 2019 volgden onze voor Wenen geselecteerde twee deelnemers een stage 
aldaar. 
Medio 2020 zullen de studies worden afgerond met een universitair diploma, dat de 
geslaagden in staat zal stellen om professioneel hulp te bieden. 
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Het Drugsprobleem op Sri lanka 
De officiële cijfers van 2018 over drugsgebruik geven het volgende beeld: 
Aantal  arrestaties op overtreding van de wet:  35.606, 
waarvan gearresteerd om bezit van of handel in  cannabis: 59,3% en in heroïne: 30% 
en naar leeftijd:  
15 - 19 jaar: 10,1% 
20 - 24 jaar: 25,2% 
25 - 29 jaar:    20,5% 
 
en verdeeld naar overtreding van de wet: 
Bezit:    61 % 
verhandeling:  2,5 % 
Verbouw:  0,4 % 
 
Overige zoals, financiering, groothandel en koeriers:  36,1% 
Opvallend is dat de meeste gearresteerden zich bevinden aan het begin en het einde van de 
keten en dat de score onder de dealers zeer laag is. 
 
Aantal personen in behandeling: 4.337, waarvan 
25,7% in behandelcentra geleid door de overheid 
23,6% in (jeugd) gevangenissen 
41,4 % in rehabilitatiecentra voor  de Tamil-tijger-strijders  en de Tamil bevolking 
(Kandakadu) 
9,3% in centra geleid door Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s) 
 
Percentages naar leeftijd: 
tot 24 jaar:   23,7% 
25 - 29 jaar :   21,8% 
30 - 34 jaar:   15,8 % 
 
Sinds het beëindigen van de oorlog met de Tamils besteed de overheid van Sri Lanka zeer 
veel  geld en moeite aan de wederopbouw van de Tamil-provincie en legt zij daar ook een 
groot deel van haar prioriteiten.  
In het district Kurunegale, de locatie van het Gabriel Home, worden 296 cliënten behandeld; 
daarmee komt het district op de 4de plaats qua aantal. Het aantal arrestaties in het 
Kurunegale district bedroeg 3845. 
 
Zeer significant is het grote verschil tussen gearresteerden en behandelde cliënten.  
Uit de cijfers blijkt dat de Srilankaanse overheid tot nu toe haar beleid inzake drugs eerder 
heeft toegespitst op de gerechtelijke vervolging van gebruikers en dealers dan op de 
behandeling van verslaafden en dat van voorlichting en preventie nog nauwelijks sprake is.  
De cijfers (van de overheid) documenteren het officiële beeld. Tussentijdse artikelen van 
professionals schetsen echter een nog veel somberder beeld.  
 
Bronnen: 
Statistical Report On Drugs Dependents Reported From Treatment Agencies, vol III. Annual Report 2018 
Statstical Report On Drugs Related Arrests In Sri Lanka  vol. 56 January – December 2018 

 

Waarom gebruiken kinderen, teenagers en adolescenten? 
 De sociale omstandigheden in Sri Lanka zijn slecht. 

 Politiek biedt geen toekomst,  geen uitzicht op een bete bestaan. 

 Ouders gebruiken drugs. Kinderen zijn  nieuwsgierig en willen proberen en raken 
verslaafd  en 
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 Dealers distribueren gratis waardoor kinderen hooked  / verslaafd raken met als 
resultaat dat deze kinderen vaak gaan dealen om hun verslaving  te betalen. 

 Drugs waren in Sri Lanka in het verleden moeilijk te verkrijgen. Nu heel gemakkelijk 
verkrijgbaar door grote import (PAKISTAN en INDIA). 

 Handel voltrekt zich nu volgens een business model: creëren van vraag (opbouw van 
een markt). 

 Jonge mensen zijn gemakkelijk over te halen en (ver)nieuwe (de) producten creëren 
nieuwe markten.  

 Kinderen gaan gebruiken en worden overgehaald door vrienden om ‘erbij te horen’/ 
sociale status. 

 
Ongunstig toekomstperspectief voor (wees)kinderen  

Uitzicht op een baan na studies mankeert vaak. Daarnaast hebben onze kinderen te maken 
met trauma’s uit  het verleden: gestorven of gescheiden ouders, ouders  in de gevangenis, 
seksueel misbruik, verslaafde ouders, etc. Daarnaast worden kinderen die zijn opgenomen in 
een tehuis beschouwd als tweederangs burgers. 
Zoals gemeld zijn wij binnen onze tehuizen geconfronteerd met drugsgebruik. Het betreft hier 
voornamelijk makkelijk toegankelijke, dus goedkope drugs omdat onze kinderen eenvoudig 
het geld niet hebben om andere, sterkere en dus duurdere drugs te kopen. Op school echter 
maken zij ook kennis met andere drugs zoals ganga (cannabis), marihuana, crack etc. 
Vriendjes en dealers voorzien hen van deze drugs. En ook onze kinderen willen ‘erbij horen’ 
en proberen dus deze drugs uit. Door toenemende zucht naar drugs en dus de  
wens om te beschikken over (meer) geld worden kinderen aangezet tot diefstal en prostitutie. 
 

Onze participatie 
 VOORLICHTING en PREVENTIE 

 BEHANDELING:  jongeren te 
helpen / behandelen en hen als 
voorbeeld te stellen in de 

VOORLICHTING (ex-patiënten 
leren om zich op vakkundige wijze 
als ervaringsdeskundigen  in te 
zetten binnen de voorlichting)  

 RESOCIALISATIE / INTEGRATIE 
na behandeling te zorgen voor een 
NIEUWE START van cliënt (nieuwe 
baan / woonlocatie) 

 
De basis voor onze voorlichting en 
behandeling van het drugsprobleem is, 
zoals eerder vermeld, gevormd door de 
cursus die de Srilankaanse overheid 
(NATIONAL DANGEROUS DRUGS 
CONTROL BOARD) in samenwerking 
met  COLOMBO PLAN en UNICEF ons heeft aangeboden. 
De cursus:  The UNIVERSAL TREATMENT CURRICULUM FOR SUBSTANCE USE 
DISORDERS; 
8 delen en trainingssessies ontwikkeld door USA Department of State Bureau of 
International Narcotics  and Law Inforcement  Affairs (INL) en  uitgebracht door ISSUP 
International Sociery Of Substance Use Professionals), 
in Azië onder beheer van COLOMBO PLAN, onder de supervisie en met steun  van UNODC  
(United Nations Office on Drugs and Crime). 
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Onze benadering gaat uit van respect voor onze medemens en is gebaseerd vanuit 
christelijke waarden. Via het christelijk geloof leert de cliënt de waarden in het leven opnieuw 
te definiëren (dienstbaarheid, leerbaarheid, wederkerigheid, eerbied) en wordt hij uitgedaagd 
zijn leven opnieuw vorm te geven. 
 

Behandelmethode 
 
UITGANGSPUNTEN 

- LEEFTIJD:   kind/ teenager  /  adolescent  /  volwassene 
- DUUR VAN GEBRUIK:  aantal maanden/jaren  
- TYPE DRUGS:    stimuli/opiaten / depressiva/ hallucinerende middelen 
- SOCIALE STATUS CLIENT:  familie/gezin/beroep 

 
BEHANDELWIJZE 

- INDIVIDUEEL          THUIS of in DAGBEHANDELING 
- IN GROEPEN           in DAGBEHANDELING 
- IN KLINIEK               OPNAME   7/7  
                                                (voor ons vooralsnog niet realiseerbaar, hiervoor is medische 
                                                specialisatie vereist) 
 
BEHANDELPLAN OP BASIS VAN                                       
INTAKE gesprekken  

- medische rapporten 
- familie achtergrond/ werkgevers info / info van gemeente /  financiën / criminaliteit/etc. 

met INSTEMMING VAN DE (OUDERS VAN DE) CLIENT 
of door BESLUIT RECHTERLIJKE MACHT 
De behandeling start met de definitie van het probleem / waarom begon cliënt met gebruik 
 
Tot de taak van de GABRIEL TRUST zal gaan behoren: 
- FAMILY COUNCELING (inzake mishandeling / echtscheiding / criminaliteit  / 

drugsgebruik binnen gezin: wordt nu al gegeven)  en 
- DRUGS COUNCELING 
- VOORLICHTING en PREVENTIE 
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