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PASEN IN DE KINDERTEHUIZEN

G

raag hadden we enthousiast verteld over de glunderende kindergezichtjes
bij het feestelijke ontbijt op eerste Paasdag. Hoe de kinderen vol trots
hun fel gekleurde paaseieren zouden laten zien en daarna smakelijk zouden
verorberen en hoe zij zich tegoed deden aan de chocoladen hazen, kippen en
eieren die ik voor hen uit Nederland had meegebracht…

Het paasontbijt is gehouden.
De kinderen waren gekleed op
hun ‘paasbest’. Zij hebben hun
chocola gekregen . Maar terwijl
we allemaal nog aan de kleefrijst
met uiensambal zitten en daarbij
bananen en wafels eten – de
traditionele gerechten die bij elk
feest in Sr Lanka worden opgediend – komen telefonisch de
eerste berichten binnen over de
aanslagen.
Eerst is er sprake van
één aanslag; in Negombo. De
feestelijke ontbijttafel laten we
verder onaangeroerd. We zetten
de TV aan. Het is even voor tien
uur. Al snel volgen er berichten
over meerdere aanslagen. Eerst

de kerken, dan de hotels… En
het aantal doden en gewonden
loopt angstig snel op. Sommige
kinderen worden bang en kruipen bij elkaar. Ook krijgen we
in de loop van de dag bericht
dat zes bekenden zijn omgekomen. Mijn telefoon ontploft door
de vele sms’jes en app-jes van
vrienden en bekenden in Nederland en Sri Lanka. Voordat de
social media aan het eind van de
dag wordt platgelegd probeer ik
te antwoorden.
Onderling is er veel telefoonverkeer tussen onze tehuizen. We vragen en krijgen gelukkig aan het einde van de dag
politiebescherming bij al onze

projecten. Niet zozeer omdat we
bang zijn voor aanslagen, maar
het is een grote geruststelling
voor de kinderen als ze merken
dat er bewaking en beveiliging is
– hoe summier ook.
Het is nog steeds onrustig
in delen van het land, gelukkig
niet in de buurt van van onze
projecten. Op 20 mei gingen
de scholen weer open, maar de
meeste kinderen blijven nog
thuis. lk was inmiddels weer in
Nederland, maar voor kort... Op
24 mei ben ik weer vertrokken
naar Sri Lanka om, waar nodig,
bij te staan.
Ad Denisse, secretaris
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Jaarverslag 2018
G

elukkig hebben er zich bij de
kinderen in de tehuizen geen
grote problemen voorgedaan.
In 2018 hebben onze
kindertehuizen opnieuw bewezen
te behoren bij de beste in het land.
Dankzij de grote inspanningen
van de verzorgers en het beleid
van het management werden de
tehuizen zeer goed beoordeeld.
Het Anna Wilhelmina Home in
Madampella werd als tweede
beste beoordeeld in de Western
Province, terwijl het Gabriel
Home, onderdeel van het Child
Care and Development Centre in
Kurunegale, de eerste plaats wist
te behalen, en dat voor her derde
jaar op rij.
De goede resultaten
werden door de betreffende
provinciale overheden beloond.
Zo werden in het Anna
Wilhelmina Home de toelages
per kind verhoogd van 35 naar 45
rupies per dag (een bijdrage van
25 eurocent per kind per dag).
Natuurlijk is dat veel en veel te
weinig, maar hopelijk is het een
begin naar een betere honorering

van onze inspanningen.
Iedere provincie heeft op
het gebied van kinderbescherming
zijn eigen beleid.
In de
Western Province (rondom de
hoofdstad Colombo) worden de
ontwikkelingen en regels op
het gebied van weeshuizen, een
initiatief van UNICEF, het snelst
opgepakt. Meer en meer worden
er in deze provincie kinderen
geplaatst in gastgezinnen in
plaats van in kindertehuizen.
Deze kinderen worden intensief
begeleid door toezichthouders
van de kinderbescherming.
Met het Social Services
Department van de Western
Province zijn we ook in gesprek
over het groot- onderehoud van
het Anna Wilhelmina Home. Na
14 jaar beginnen de gebouwen
gebreken te vertonen (scheuren
door verzakking, afbladderende
verf, houtrot, etc.). We hopen
op een forse bijdrage voor
de noodzakelijke reparaties.
Onze organisatie heeft niet de
voldoende middelen voor de
grote investeringen die hiermee

OUDE SITUATIE
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zijn gemoeid. Tevens is het
een testcase om te ervaren hoe
ver de overheden willen gaan
in het ondersteunen van onze
inspanningen.
Het Gabriel Home te
Kurunegale, in de North West
Province, werd door de overheid
voorzien van nieuwe plafonds
in de lodges van de kinderen,
vrij van het schadelijke asbest.
Deze operatie sloot nauw aan
bij de vervanging van het
(asbest) plafond in de eetzaal
die mogelijk is gemaakt door
de opbrengst van de vastenactie
van het verzorgingstehuis De
Merwelanden in Dordrecht.
Omdat de overheid in deze
provincie nog geen mogelijkheden
ziet om te voldoen aan de
richtlijnen van UNICEF wil zij
meedenken over investeringen
in het tehuis, mogelijk zelfs over
een uitbreiding in gebouwen.
Door de bijdrage van de
gereformeerde kerk in Rijsoord
hebben we in Gabriel Home een
generator kunnen plaatsen. Door
een gift van de locale bevolking
is het speeltuintje opgeknapt.

NIEUW PLAFOND

In het Anna Wilhelmina
Home hebben voornamelijk
de meisjes zich ontwikkeld in
muziek en dans in buitenschoolse
activiteiten. Door uitval van de
lerares is er helaas te weinig tijd
besteed aan computerles (words,
paint, internet).
Het jaarlijkse uitstapje
werd ingevuld met een bezoek
aan het Dutch Period Musuem in
Colombo, waar ze kennis konden
nemen van hun (INederlandse)
koloniale verleden. Leerzaam,

maar taai. Het bezoek aan Mac
Donalds daarna kon op heel wat
meer enthousiasme rekenen!
Her Singhalese Nieuwjaar (14
-16 april) en Kerstmis zijn zoals
elk jaar groots gevierd met
spelletjes en wedstrijden zoals bij
ons met koningsdag (zaklopen.
koekhappen. etc.).
In het Gabriel Home
hadden we dit jaar één kandidaat
voor het afsluitende examen van
de school (O-level) in december.
Helaas duurt het tot mei/juni

NIEUWJAARSFEEST
Onze stichting heeft geen
financiële banden met het Gabriel Kindertehuis in Nuwara
Eliya; onze inzet daar beperkt
zich tot management en advies.
Toch is het aardig om te vermelden dat het kindertal er inmiddels
is gestegen tot veertien. Voor de
begeleiders, een echtpaar, is dit
echt wel het maximum.
Zoals eerder gemeld is
het Child Care and Development Centre uitgenodigd door

2019 voordat de resultaten van
het examen bekend worden zodat
een heel schooljaar verloren gaat.
Ook dit jaar hebben de jongens van
het Gabriel Home gezamenlijk
met de kinderen van de Little
Flower montessorischool (een
project dat valt onder het Child
Care and Devolpment Centre)
het Singalese Nieuwjaar ( 14
april) en Kerstmis gevierd met
jawel: spelletjes, wedstrijdjes en
veel toneel, zang en dans.

SPEELTUINTJE OPGEKNAPT

de regerering om deel te nemen
aan een driejarige cursus tot
drugspreventie en veslaafdenbegeleiding. Het tweede jaar van de
studies van drie van onze oudere
kinderen, samen met de manager, is inmiddels afgesloten. In
2019 volgt een algemeen examen
waarna door de overheid zal worden besloten waar in Kurunegale
een centrum voor preventie en
begeleiding zal kunnen worden
opgezet.

Ook hebben we in 2018 individuele hulp verleend in de vorm van
het verstrekken van voedsel en
medicijnen. Ook werd een
bijdrage toegekend aan een cursus automatisering.
De aanvragen voor individuele
hulp blijven stijgen, maar we proberen zoveel mogelijk - ook bij
de teruglopende donaties - deze
vorm van individuele hulp zoveel
mogelijk in stand te houden.
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DE CIJFERS OVER HET JAAR 2018
BATEN:

jaar 2018 jaar 2017

€
Giften van particulieren
19.167,50
Bijdragen van instellingen en bedrijven 45.500,-Lijfrenten en schenkingen
3.200,-67.867,50
LASTEN:
Bestedingen aan statutaire doeleinden
62.000,-Kosten van fondswerving
807,35
Kosten van beheer
806,18
63.613,53
MINDER UITGEGEVEN
DAN ONTVANGEN
4.253,97
MEER UITGEGEVEN
DAN ONTVANGEN

€
21.585,-21.585,-2.800,-44.385,--

45.500,-740,03
695,06
46.935,09
46.935,09
2.550,09

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN
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in het kindertehuis en de
gereformeerde gemeente in
Rijsoord heeft haar opbrengst
van een rommelmarkt ter
beschikking gesteld voor de
financiering van een generator.
Het overgehouden bedrag is
toegevoegd aan het vermogen
van de stichting en bedraagt per
31 december 2018 € 17.931,75
Het eigen vermogen dient om
bij het ontbreken van voldoende
financiële middelen in enig jaar
de lopende verplichtingen te
realiseren. Dank voor uw steun;
zonder Uw gaven waren
wij niet in staat onze projecten
uit te voeren.
Frans Wevers,
penningmeester

de nieuwsbrief

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

et is verheugend om
te constateren dat de
inkomsten zijn gestegen. Het
is ook een goed teken dat onze
uitgaven zijn toegenomen.
Giften en schenkingen zijn
immers bedoeld om onze
kindertehuizen in stand te
houden en waar nodig te
verbeteren.
Dat de inkomsten zijn
toegenomen komt doordat
we een tweetal grote giften
mochten
ontvangen.
Het
kapelfonds van woon-zorg
centrum De Merwelanden
in Dordrecht heeft haar
vastenactie gehouden ten
bate van onze stichting voor
vernieuwing van de plafonds
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