website: www.samenvoorsrilanka.org
samen voor sri lanka
scholing - huisvesting - zorg

Wijnstraat 131
3311 BV Dordrecht
tel: (0)78 6146791
fax: (0)78 6318137
e-mail: samenvoorsrilanka@planet.nl

N IE U W S B R I EF
december 2019

EEN WERELD VAN VERSCHIL

W

e leven in een wereld waarin
de verschillen tussen mensen
erg groot zijn. We leven in een wereld
waarin de verschillen tussen volken
erg groot zijn. We leven in een wereld
met grote verschillen, maar één ding is
overal hetzelfde: overal is het goed om
te investeren in kinderen. In Nederland
doen we dat volop.
Kinderen kunnen naar school,
worden omringd door zorg en waar
nodig biedt de overheid hulp. Helaas
is dit niet overal zo geregeld. In Sri
Lanka is alleen hulp mogelijk door het
particulier initiatief en daarom is het zo
mooi dat onze kinderen in onze huizen

kunnen rekenen op Uw hulp en bijstand
waardoor het mogelijk is dat zij kunnen
genieten van hun kind zijn. Uw steun is
een directe investering. Door uw hulp
kunnen zij naar school, een opleiding
volgen en uiteindelijk een baan vinden
waarin zij gelukkig zijn.
Van harte wensen wij U een goede
tijd toe. Vier het leven in verbondenheid
met diegenen die het minder hebben.
Neem ook de tijd om eens na te denken
over de wegen die U gaat en waarop U
geluk denk te vinden. Zoveel goeds voor
een gezond,zinvol en liefdevol 2020.
Frans Wevers, penningmeester
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RELOCATIE KINDEREN
ANNA WILHELMINA
KINDERTEHUIS
S

amen met de Srilankaanse overheid hebben
we in 2018 geconstateerd dat de opzet
van het Anna Wilhelmina Kindertehuis niet
meer voldoet aan de nieuwe richtlijnen,zoals
die al in 2016 zijn opgesteld door UNICEF
en ook noodzakelijk onderhoud moet worden
verricht. Voornamelijk het concept van (grote)
slaapzalen is uit de tijd.
Kindertehuizen moeten meer worden
ingericht als kleinschalige wooneenheden
met een woonkamer en kleinere slaapkamers
voor maximaal 4 kinderen. Vooral het
inrichten van de woonkamer (verblijfsruimte)
en de slaapkamers plaatst ons voor grote
herinrichtingproblemen.
Waarschijnlijk
zal ook het aantal kinderen waarvoor in de
nieuw situatie ruimte is kleiner zijn dan nu.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn omdat
de Kinderbescherming sinds een paar jaar een
actief beleid is gaan voeren voor het plaatsen
van kinderen in pleeggezinnen. Overigens is dit
een initiatief dat door onze stichting al in 2010
is opgepakt. Toen al konden we enkele kinderen
bij gastgezinnen onderbrengen waarbij wij wel
toezicht hielden op die gezinnen.
In overleg met de Kinderbescherming
in Sri Lanka zijn we gaan studeren over
mogelijke oplossingen. We zijn daarover
steeds in overleg gebleven met de overheden.
Ook om het Anna Wilhelmina Kindertehuis
toekomstbestendig te maken. Ook over de
(mede)financiering vanuit het Ministerie van
Social Services waren we positief.

de huidige situatie, een goed idee in 2005 – nu helaas achterhaald

Aanvankelijk verliep het overleg voorspoedig en resulteerde het in een tijdelijke relocatie
van de kinderen gedurende de nodige aanpassingsverbouwingen.
De relocatie houdt in dat per medio augustus 2019 voor de jongens (7) onderdak is
gevonden bij ons Gabriel Home in Kurunegala. Het vergde wel enige aanpassing, maar met
geringe kosten . Het kantoor daar is nu ingericht met stapelbedden en de ontvangstruimte is hun
‘woonkamer’ geworden.
Van de drie groepen meisjes zijn vier meisjes ondergebracht in een gastgezinsituatie bij
familie.
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De overige meisjes zijn met ingang van 15 september 2019 per groep opgenomen in
andere kindertehuizen.
De kosten van de opvang en huisvesting van al onze kinderen van het Anna
Wilhelmina kindertehuis blijven voor rekening van de stichting.
De toezegging van de financiering van de verbouwing laat helaas op zich wachten.
Op 15 november waren er nieuwe presidentsverkiezingen. Dat hield in dat er een wisseling
van de wacht is; de socialisten hebben gewonnen en zijn nu opzoek naar een comfortabele
meerderheid in het parlement.
Het is niet ongebruikelijk dat tussentijds parlementsleden overlopen naar de winnende
partij, enkel maar om hun positie ( en hun goed betaalde baantjes ) veilig te stellen.
Zo’n wisseling van politieke kleur betekent helaas ook dat vele posten binnen (lokale)
overheden en instanties door nieuwe mensen bekleed gaan worden. Dat kan soms wel zes
tot acht maanden duren!

dit beeld zal het Anna Wilhelmina Kindertehuis voorlopig moeten missen

Dit alles betekent dat we op dit
moment in afwachting zijn van de politieke
ontwikkelingen en we helaas nu geen enkele
toezegging hebben over een mogelijke
financiering van de aanpassingen door de
overheid.
We hebben overwogen om in
Nederland een fondsenwervingsactie op te
zetten , maar na een haalbaarheidsonderzoek
hebben we moeten constateren dat fondsen
in Nederland geen gelden beschikbaar
stellen voor een verbouwing van een
kindertehuis. Zelfs al zouden we een en
ander presenteren als nieuwbouw, dan nog
is de kans van slagen zeer klein. Fondsen
in Nederland zijn, na de grote stroom van
negatieve publicaties van de afgelopen
jaren rondom kindertehuizen (denk aan

uitbuiting van kinderen door opgelegde
arbeid, seksueel misbruik van kinderen
en corruptie bij toewijzing en toelating
van kinderen) huiverig geworden om nog
kinderhuizen te sponseren.
Aangezien onze stichting niet
voldoende kapitaalkrachtig is om de
verbouwing te bekostigen, zijn we
afhankelijk van de Srilankaanse overheid of
de deelministeries in de provincies.
We kijken met spanning uit naar de
mensen die de betreffende instanties gaan
bemensen en houden jullie uiteraard op de
hoogte. Ondertussen blijven we het verblijf
onze kinderen geldelijk ondersteunen en
blijven we waken over hun welzijn.
Blijven jullie ons steunen? Alvast bedankt.
Ad Denisse
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

3

NAMENS ALLE KINDEREN
EN MEDEWERKERS VAN
HET ANNA WILHELMINA HOME
HET GABRIEL HOME en
LITTLE FLOWER KLEUTERSCHOOL
en onze vrijwilligers in Nederland
WENSEN WE JULLIE
EEN GEZEGEND EN FIJN
KERSTFEEST
EN
EEN VOORSPOEDIG 2020
BOY BURGER FRANS WEVERS
AD DENISSE

samen voor sri lanka

de nieuwsbrief

verschijnt twee keer per jaar en
is een uitgave van de stichting

‘Samen voor Sri Lanka’

In 2019 mochten wij van jullie
veel giften ontvangen om ons
werk in Sri Lanka voort te zetten.
Daarvoor hartelijk dank!
Wij hopen ook in 2020 weer op
jullie steun te mogen rekenen.
Frans Wevers, penningmeester
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De stichting is opgericht op
26 september 2002 te Dordrecht
(dossier 43914 DO).
Zij is door de Srilankaanse overheid
erkend als NGO (file 10811) en in Nederland
ingeschreven bij de KvK te Rotterdam
(nr. 24339842).
Zij is door de fiscus erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
nr. 8112.25.823

www.thesrilankan.lk
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