Jaarverslag 2019 van het secretariaat
Het bestuur is zes keer bij elkaar geweest en tussen de vergaderingen door was er druk e-mail
verkeer over lopende zaken.
Het bestuur heeft twee keer vergaderd met de contactpersonen en de webmaster, terwijl ook met
hen geregeld e-mailcontact was tussen de vergaderingen door. Met weinig mensen proberen we zo
efficiënt mogelijk ons werk te doen. John Heesters is contactpersoon voor Bandarawela, Rien van
Beekhoven idem voor Kattankudy, Jan van de Kolk idem voor Lunugala en Christien Duhoux-Rueb
idem voor Akkaraipattu, waar geen schrijfouders zijn, maar waar we wel projecten hebben.
Er zijn in het lustrumjaar 2019 2 nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle donateurs,
sponsors en schrijfouders plus enkele relaties worden toegestuurd. Natuurlijk zijn hier kosten aan
verbonden, maar die worden uit de algemene middelen betaald, omdat het bestuur het belangrijk
vindt dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is over wat de Stichting doet. Daarnaast krijgen de
schrijfouders twee keer per jaar – indien nodig vaker- een nieuwsbrief over ‘hun tehuis’ van de
contactpersoon.
Er zijn dit jaar kerstkaarten gestuurd naar relaties, donateurs en schrijfouders in Nederland en
buiten Nederland en naar de tehuizen en Mother Provincial in Sri Lanka.
We zijn heel blij dat Mw. Tjalda de Schepper-de Haas tijd in de website steekt. Sinds 2013 heeft de
Stichting een ANBI-status – zodat giften ook aftrekbaar zijn voor de belasting. Op de website is de
nodige informatie te vinden, zoals doel, acties, bereikte resultaten, jaaroverzicht van het secretariaat
en het financieel jaaroverzicht zodra dat is goedgekeurd door het bestuur. U kunt het vinden op de
homepage onder ‘help ook’ onderaan de bladzijde. Op het financieel jaaroverzicht is te zien, dat de
kosten om geld over te maken steeds hoger worden. De Stichting betaalt die kosten op dit moment
uit de algemene middelen, zodat al het geld van de schrijfouders voor hun schrijfkind of een project
ook daar terecht komt. Twee keer per jaar maakt de penningmeester geld over naar de tehuizen.
Dit jaar hebben de penningmeester en de contactpersoon van Lunugala een werkbezoek aan Sri
Lanka afgelegd. De penningmeester heeft alle tehuizen bezocht en geïnventariseerd welke hulp
nodig is en welke projecten we financieel kunnen steunen. De contactpersoon van Lunugala heeft,
samen met de penningmeester Lunugala bezocht.
Sr Rosalind zou in januari 2019 vervangen worden door een andere zuster. Gelukkig kon ze toch in
Bandarawela blijven. In 2019 hebben we de dakgoot deels vervangen en het lekkende dak
gerepareerd. Al het regenwater wordt nu via de nieuwe dakgoot opgevangen in grote watertanks.
Verder heeft sr Rosalind de beschikking gekregen over een ‘kleine kas’. Met dit geld kan ze direct
kleine aankopen doen voor de studie van de kinderen, zonder dit eerst via het bestuur te hoeven
aanvragen. Aan het einde van het jaar zal ze een overzicht geven van de uitgaven zodat alle kosten
verantwoord kunnen worden. De omheining moet nog gerepareerd worden. Dit staat voor 2020 op
de begroting.
Met Sr Helen uit Kattankudy is druk gecommuniceerd over het te bouwen varkenshok. De bouw
hiervan, die al begonnen was in 2018, schiet behoorlijk op, maar er is meer geld nodig voor het dak.
Het laatste nieuws uit Kattankudy is dat het dak nog niet gebouwd is. Een ander punt van aandacht is
versleten irrigatiesysteem. Het bestuur heeft besloten dat dit het lustrumproject van 2019 zou
worden. De offerte is binnen, maar de aanleg laat nog op zich wachten. Hopelijk kan dit project in
2020 gerealiseerd worden.
Het afgelopen jaar zat sr Joyce-Marie in Akkaraipattu. Zij gaf aan dat er op dit moment geen hulp
nodig was
In Lunugala zit sinds januari 2019 sr Thevanesam. Het contact met haar is goed. In september heeft
de penningmeester, tijdens zijn werkbezoek, een laptop overhandigd. Deze was afkomstig van het
bedrijf waar Ronald de Schepper werkt. Ook is er zo’n 30 kg aan Engelse lesboeken aan haar
gegeven. En net als in Bandarawela heeft sr Thevanesam nu de beschikking over een ‘kleine kas’.

Sr Pushparani is begin 2019 overgeplaatst naar Thalaiyaddy, vlakbij Jaffna en zij heeft contact gezocht
met het bestuur. In Thalaiyaddy was heel weinig en kinderen moesten zelfs op de grond zitten tijdens
de bijlessen van de zusters. Het bestuur is onmiddellijk een actie begonnen om geld bij elkaar te
halen voor 32 stoelen en 8 tafels. Tot onze grote verrassing was het benodigde bedrag in ‘no-time’
gedoneerd! De kinderen en zusters in Thalaiyaddy zijn er heel blij mee.
Ondertussen is sr Pushparani alweer overgeplaatst naar Achevella, ook vlakbij Jaffna.
In de zomer van 2020 zullen de voorzitter en de secretaris een werkbezoek brengen aan Sri Lanka.
We blijven ons ook in 2020 inzetten om de kansen van ‘onze’ kinderen in Sri Lanka te helpen
vergroten. Ze hebben onze steun en aandacht nog steeds nodig.
Corine Duhoux, Secretaris

