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n 2002 is de Stichting
Samen Voor Sri Lanka
opgericht en notarieel
vastgelegd. Vanaf toen
konden Boy Burger en
ik onze ondersteunende
werkzaamheden ten behoeve
van de arme bevolking handen
en voeten geven. Vanaf toen
konden we ook, gesteund
door de officiële erkenning in
Nederland en in Sri Lanka, ons
werk beter structureren .
Beleidsplannen
werden gemaakt en noden
geïnventariseerd. Na veel
overleg met de overheid
in Sri Lanka hebben we
gekozen om onze ad hoc
bijstand aan individuen uit
te breiden tot structurele hulp
aan kinderen. En dan met

name aan weeskinderen en aan
kinderen die te maken krijgen
met huiselijk geweld of seksueel
misbruik . Zoals jullie hebben
ervaren heeft dit geresulteerd in
twee mooie projecten: het Anna
Wilhelmina Home for Children
in Madamepella, waarvan we
afgelopen december het 10 jarig
bestaan mochten vieren, en het
Gabriel Child Care Centre in
Kurunegale, waarover in deze
nieuwsbrief meer.
Ook de individuele
hulp blijven we nog steeds
verlenen: via studiebeurzen,
ondersteuning bij calamiteiten,
ziekenhuisopnames en via
microkredieten.
Vijftien jaar hulp in Sri Lanka
was voor ons alleen maar
mogelijk door allereerst uw

financiële hulp en morele steun.
Uw vertrouwen in ons werk en
ons beleid. Ook in Sri Lanka
vonden we steun bij de lokale
overheden. En bij het opzetten
van de kindertehuizen hebben we
kunnen rekenen op de know-how
van Srilankanen. En tenslotte,
maar zeer belangrijk , is de goede
samenwerking met en tussen het
personeel van de tehuizen.
Terugkijkend zijn we zeer
gezegend dat onze stichting in
de opzet van de kindertehuizen
succesvol is en zijn we dankbaar
voor alle steun die we van onze
sponsors en begunstigers mogen
ontvangen.
Met jullie blijvende steun
gaan we enthousiast verder om
het leven van kinderen in Sri
Lanka een beetje dragelijker te
maken.

Ad Denisse, secretaris

Stichting samen voor Sri Lanka
In al de jaren van het bestaan van de
stichting zijn we transparant geweest
over de inkomsten en de uitgaven.
In deze brief is de verantwoording
over het boekjaar 2016 opgenomen,
met speciale dank aan onze penningmeester de heer Frans Wevers. Het
volledige jaarverslag zal geplaatst
worden op onze website.
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GABRIEL CHILD CARE CENTRE IN KURUNEGALE
In de vorige nieuwsbrief is
uitgebreid stilgestaan bij het
tweede lustrum van het Anna

T

Wilhelmina Children Home
in Madampella. Onze overige
projecten zijn daardoor wat

oen in 2006 de licentie voor het Anna
Wilhelmina Children Home werd afgegeven
was dat onder de voorwaarde dat de jongens van
dit tehuis na het behalen van hun O/level-examen
(basisschool) zouden moeten verhuizen naar een
ander tehuis. Dit in verband met het feit dat de
dan 16-jarige jongens misschien (seksuele) relaties zouden aangaan met de meisjes. Om de zorg
voor de jongens te kunnen continueren hebben

Het begin was bescheiden: een
plek voor 12 kinderen die konden
wonen in een soort familieverband. Hier geen slaapzalen zoals
in het Anna Wilhelmina kinder-
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onderbelicht geraakt. Daarom
nu wat meer aandacht voor
haar ‘broertje’.

we toen besloten om ook een tehuis voor enkel
jongens op te richten. In 2008 werd het GABRIEL
CHILD CARE CENTRE nabij Kurunegale (in de
Norht West Province) geopend, een tehuis voor
jongens vanaf 4 jaar. Het project werd grotendeels
bekostigd door het Anton Jurgens-fonds (Unilever), Atos Origin en ASN-bank en een substantieel
legaat.

tehuis, maar vierpersoonsslaapkamers gegroepeerd rondom een
woonkamer, waar ook plek is om
te studeren. De keuken en de eetzaal, die ook dienst kan doen bij

allerlei evenementen, werd ondergebracht in een apart gebouw,
evenals een klein kantoor.

Niet alleen als vervolgtehuis voor
‘onze’ jongens bleek het een succes, er
kwamen zoveel aanmeldingen, dat al in
2010 besloten werd tot een uitbreiding.
Dat resulteerde in een wooncomplex
voor nog eens 12 kinderen. Nu, medio
2017, biedt het centrum plaats aan 24
kinderen vanaf 4 jaar. Maar ook jongere
kinderen (vanaf twee jaar) worden

liefdevol opgenomen wanneer een ouder broertje aan ons tehuis is
toegewezen. Ook hier is de leiding in
handen van een matron, bijgestaan door
twee kinderverzorgers en een kokkin. De grote tuin met een bescheiden
kokosnotenplantage (extra inkomsten!)
wordt onderhouden door goede buren,
met de hulp van de oudere kinderen.

In tegenstelling tot de kinderen
van het Anna Wilhelmina Children
Home gaan de kinderen van het
Gabriel Child Care Centre in de stad
Kurunegale naar school, waar het
onderwijs op een significant hoger nivo
staat. Met gevolg dat de studieresultaten
beduidend beter zijn. In haar achtjarig
bestaan heeft het Child Centre nu
vervolgopleidingen kunnen geven
aan zeven jongens die hun A/level
examen (voortgezet onderwijs) hebben
behaald. Drie zijn er nu werkzaam in
het hotelwezen (een snelgroeiende
bedrijfstak in Sri Lanka), twee bij de
spoorwegen (één jongen is inmiddels
assistent stationschef) en drie jongens
volgen een opleiding tot social service
officer (uitgebreid maatschappelijk
werker).
Iedere provincie in Sri Lanka
voert een vrij autonoom beleid op het
gebied van kinderbescherming,

wat resulteert in andere regels dan in de
provincie waarin het Anna Wilhelmina
Children Home is gelegen, maar ook
in het Gabriel Child Care Centre
laten we ons graag adviseren door de
Kinderbescherming. Wij onderhouden
zeer goede contacten met de child care
probation officer. Hij vervult ook een
beetje de rol van plaatsvervangend ‘wijze’
vader voor deze kinderen. Zijn vrouw is in
India afgestudeerd in kinderpsychologie
en zo nodig begeleidt zij ook in ons tehuis
kinderen met trauma’s Verder ontvangt
het kindertehuis veel ondersteuning van
een landelijke particuliere organisatie,
Kidznet, die personeel bijschoolt en
financiële steun verleent bijvoorbeeld bij
aanschaf van inventaris.
We zijn er bijzonder trots op dat afgelopen
december het Gabriel Child Care Centre is
uitgeroepen tot het beste kindertehuis van
de provincie!
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016
								
								
ONTVANGSTEN
Giften particulieren					
Bijdragen van instellingen en bedrijven
Lijfrenten							
UITGAVEN
Bestedingen statutaire doeleinden:
Anna Wilhelmina Children Home
Gabriel Child Care Centre
							
Individuele hulp
Kosten van fondswerving
Kosten van beheer
								
MINDER UITGEGEVEN
DAN ONTVANGEN

boekjaar 2016		
€

boekjaar 2015
€

22.905,-30.000,-3.000,-55.905,--

32.082,50
23.967,-3.000,-59.049,50

28.450,-20.295,-48.745,-2.044,-50.789,--

27.000,-17.500,-44.500,-14.200,-58.700,--

1.049,82
631,39
52.470,21

600,70
519,80
59.820,50

3.434,79

neg. 771,--

W

Dank zij U, en daarvoor zijn wij U
oprecht dankbaar.

Het positieve saldo van € 3.434,79 is toegevoegd
aan het eigen vermogen, dat per 31 december 2016 €
16.227,87 bedraagt. Het eigen vermogen dient om in
geval van het ontbreken van voldoende
financieringsmiddelen in enig jaar de lopende verplichtingen te realiseren.
F.Wevers, Penningmeester

UW GIFT IS WELKOM OP REKENING
NL83INGB0657 292 903 HARTELIJK DANK
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samen voor sri lanka

de nieuwsbrief

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

‘Samen voor Sri Lanka’

Wijnstraat 131
3311BV Dordrecht
The Netherlands
tel: + (0)78 6146791
fax: + (0)78 6318137
email: samenvoorsrilanka@planet.nl
website:
www.samenvoorsrilanka.org
Bank:

NL83INGB0657293903
NL36INGB0009477921
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

at natuurlijk opvalt in deze exploitatierekening
is de teruggang van giften van particulieren.
Een ontwikkeling die ons zorgen baart en daardoor
zijn de uitgaven voor de individuele hulp. beduidend
minder dan in het voorafgaande jaar. Met kleine
bedragen wordt een helpende hand toegestoken om
in de ergste nood te voorzien. Wij blijven vertrouwen
hebben in de kracht van het kleine en optimistisch in
het werk voor de kwetsbaren in Sri Lanka.

