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VOORWOORD 
 
In 2006 heeft de Stichting Weeshuis Sri Lanka zich vooral gericht op twee hoofdtaken. Allereerst de 
fondsenwerving om voldoende financiële middelen te genereren waarmee de continuïteit van het 
Somawathi Holland House of Hope wordt gegarandeerd. Ten tweede sturing geven aan de invulling 
van de beoogde doelstellingen in het Somawathi Holland House of Hope en zo bij te dragen aan de 
duurzaamheid en de stabiliteit. 
 
De geprognosticeerde inkomsten zijn in 2006 volledig behaald en overschreden met 12,3%. Zoals 
te verwachten, is de betrokkenheid van particulieren sterk afgenomen met betrekking tot de 
tsunami-getroffenen. Het merendeel van de fondsen is afkomstig van zakelijke sponsoren en dona-
teurs, die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen –veelal- gelabelde donaties 
hebben gedaan. 
 

In Sri Lanka vroeg het project om veel bij-
sturing. Het aannemen van gekwalificeerde 
staf, het trainen van de medewerkers en 
het aanbrengen van infrastructurele voor-
zieningen zoals het voorzien in elektriciteit, 
communicatie, wegenaanleg en het water-
management, invulling geven aan de dag-
programma’s van de kinderen, de educatie-
ve faciliteiten en de medische voorzienin-
gen.  
 
Dit waren de belangrijkste aandachtspun-
ten, alvorens verder te gaan met de bouw 
van woonpaviljoens en de bezettingscapaci-
teit uit te breiden.  
 

Twee jaar na de oprichting kijken we met gepaste trots naar wat er aan de zuidkust van Sri Lanka 
in het Somawathi Holland House of Hope is gerealiseerd. Een boeddhistisch tehuis met behoud van 
de Sri Lankaanse cultuur, de normen en de waarden, onder de verantwoording van lokale stafme-
dewerkers. Een tehuis waar de kinderen opgroeien en voldoende kennis wordt bijgebracht om op 
18-jarige leeftijd als volwaardige staatsburger een start te maken in de maatschappij.  
 
Niet alleen een tehuis voor inwonende kinderen, maar een kinderdorp waar honderden kinderen uit 
de regio hun naschoolse lessen komen volgen, de kleuters uit de buurt de Montessori kleuterschool 
bezoeken en waar faciliteiten worden geboden van sport en spel tot musical opvoeringen. In 2007 
zal de opening van de Medische Post een belangrijke impuls geven aan de medische en tandheel-
kundige zorg in de regio.  
 
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, donateurs, de betrokkenheid van gerenommeerde bedrijven 
als partner in business en de inzet van de partnerorganisatie in Sri Lanka sluiten wij het boekjaar 
2006 af met 1,73 % overheadkosten. Motivatie en inspiratie genoeg om door te gaan om de conti-
nuïteit voor de komende 14 jaar te garanderen en bovenal bij te dragen aan de toekomst van de 
kinderen!  
 
 
Marja van Leeuwen 
initiator 
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HET JAAR 2006 IN ÉÉN OOGOPSLAG 
 
 
Het afgelopen jaar heeft de stichting voor € 611.927 aan fondsen ontvangen, waarvan slechts 
1,73% werd besteed aan kosten voor het verwerven van die fondsen. Concreet komt het erop 
neer, dat 98,27% van elke ontvangen Euro rechtstreeks naar het Somawathi Holland House of 
Hope ging. Dit ligt aanzienlijk onder de norm die het Centaal Bureau Fondsenwerving hanteert 
(25%). De geprognosticeerde inkomsten zijn in 2006 volledig behaald en vielen 12,3% hoger uit 
dan begroot. Het merendeel van de fondsen is afkomstig van zakelijke sponsoren en donateurs, die 
in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -veelal gelabelde- donaties hebben 
gedaan. 
 
In 2006 is een totaalbedrag van € 392.000 overgemaakt aan de Somawathi Saparamadu Trust in 
Sri Lanka. Het geld is besteed aan de nieuwbouw van zeven woonpaviljoens, een bewakingspost, 
gedeeltelijke bouwkosten van de medische post, aankoop van extra grond voor toekomstige uit-
breidingen, een nieuwe stroomgenerator, operationele kosten en maandelijkse sponsoring van de 
uitwonende kinderen. Het resterende bedrag ad € 268.235, inclusief € 65.710 aan rente-
inkomsten, werd toegevoegd aan het vrij besteedbare vermogen, dat zal worden aangewend  voor 
de verdere ontwikkeling en continuïteit. 
 
Ultimo 2006 bood het Somawathi Holland House of Hope permanente behuizing aan 77 kinderen en 
dagopvang op de Montessori kleuterschool van 25 kinderen uit de regio. Daarnaast werden 106 
uitwonende kinderen en 15 studenten maandelijks financieel ondersteund. Aan alle kinderen, zowel 
inwonend als uitwonend, werden op het terrein van het weeshuis buitenschoolse educatieve en 
recreatieve programma’s geboden. 
 
Nederland 
 
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Weeshuis Sri Lanka zich gericht op twee hoofdtaken. Aller-
eerst de fondsenwerving om voldoende financiële middelen te genereren om de continuïteit van het 
Somawathi Holland House of Hope te garanderen. Daarnaast werd sturing gegeven aan de invulling 
van de beoogde doelstellingen in het Somawathi Holland House of Hope en zo bij te dragen aan de 
duurzaamheid en de stabiliteit. 
 
Sri Lanka 
 
In Sri Lanka vroeg het project om veel bijsturing: het aannemen van gekwalificeerde staf, het trai-
nen van de medewerkers en het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen zoals  elektriciteit, 
communicatie en wegenaanleg, watermanagement, invulling geven aan de dagprogramma’s van de 
kinderen, de educatieve en recreatieve faciliteiten en de medische voorzieningen. Belangrijke za-
ken die de nodige aandacht hadden, alvorens verder te gaan met de bouw van de geplande woon-
paviljoens en de bezettingscapaciteit uit te breiden.  
 
Vooruitzichten 
 
In 2007 blijft de aandacht uitgaan naar de dagelijkse gang van zaken in Sri Lanka en de verdere 
uitbouw om de doelstelling te realiseren: het bieden van onderdak, zorg en educatie aan 150 inwo-
nende kinderen onder volledige voogdij, 150 uitwonende kinderen en 50 zorgmoeders en  
zorgoma’s. Daartoe zal een hernieuwde indeling van het terrein worden uitgewerkt en wordt de 
bouw van de resterende tien woonpaviljoens voltooid.  
 
In mei 2007 is de nieuwe peuterschool opgeleverd en in de loop van het jaar zal een Boeddha-
tempel op het terrein worden gebouwd, zodra de bouwactiviteiten zijn afgerond. De naschoolse en 
educatieve activiteiten worden verder uitgebreid voor zowel de inwonende als de uitwonende kin-
deren. Daarnaast wordt een sportterrein aangelegd dat ook een regionale functie krijgt. De in april 
2007 geopende medische post, bestaande uit een huisartsenpost, tandartspraktijk, opticien en 
apotheek, zal een belangrijke impuls geven aan de medische en tandheelkundige zorg in de regio.  
Mede omdat de betrokkenheid van particulieren is afgenomen en om de continuïteit te waarborgen, 
zal de focus ook gericht blijven op het zoeken naar bedrijven, fondsen en instellingen die zich voor 
langere termijn willen committeren aan het project. 
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ACHTERGROND 
 
 
Sri Lanka krabbelde net op van een jarenlange bur-
geroorlog toen de tsunami op Tweede Kerstdag 
2004 een groot deel van het land verwoestte. Er 
vielen 35.000 doden; bijna een half miljoen mensen 
raakten dakloos. 

 
Stichting Weeshuis Sri Lanka is direct na de tsuna-
mi van start gegaan met het opstarten van een 
project voor het helpen van de getroffen kinderen 
in het zuiden van Sri Lanka. De officiële oprichting 
vond plaats op 3 januari 2005. 

 
Het eerste jaar na oprichting van de stichting ken-
merkte zich door de enorme hoeveelheid dona-
teurs, sponsors en vrijwilligers die zich aanmeldden 
om belangeloos mee te helpen aan dit project. Er 
was een diepgaande beleving van solidariteit. 

 
Dankzij deze stormloop aan hulp slaagde de stich-
ting erin om 100 dagen na de tsunami het weeshuis 
te openen en de eerste kinderen te huisvesten in 
noodgebouwen. Meer dan 300 Nederlandse vrijwil-
ligers zijn in 2005 afgereisd naar Sri Lanka om in 
de beginfase mee te helpen aan de totstandkoming 
van het weeshuis.  

 
Stichting Weeshuis Sri Lanka werkt samen met het 
Sri Lankaanse Trust Fund Somawathi Saparamadu, 
onze partnerorganisatie in Sri Lanka. De Trust is 
verantwoordelijk voor het management van het project ter plaatse en de Nederlandse stichting 
zorgt voor de fondsenwerving en houdt nauw contact met de Trust om de voortgang van het pro-
ject nauwlettend in de gaten te houden. 

 
Het project van Stichting Weeshuis Sri Lanka – en daarmee 
ook de sociaal-economische situatie van veel kinderen in het 
zuiden van Sri Lanka – heeft tientallen keren de media bereikt 
in zowel regionale en landelijke kranten, tijdschriften als in 
radio- en televisieprogramma’s. Deze media-aandacht en de 
daardoor nog meer versterkte bereidheid tot donaties maakte 
het mogelijk dat eind 2006 77 kinderen worden opgevangen, 
106 kinderen uit de regio financiële steun krijgen, er educatie 
wordt aangeboden in de vorm van een Montessori kleuter-
school, huiswerkbegeleiding, computerlessen, Engelse les en 
er vanaf 2007 een medische post is met gratis medische zorg. 

 
De donatiebereidheid is – zoals was verwacht - in 2006 sterk verminderd. De stichting heeft als 
doelstelling het kindertehuis met alle bijbehorende faciliteiten in de komende twee jaar gereed te 
krijgen en ook de continuïteit van het project de komende 14 jaar te kunnen garanderen. In 2006 
is daarom veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de fondsenwervende activiteiten. 
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TERUGBLIK 2006 
 
 

 

 
 
Januari 

• Notariskantoor Ellens & Lentze in Den Haag maakt de notariële 
aktes op voor periodieke schenkingen. De aktes worden koste-
loos gepasseerd.  

• Op de website verschijnt het Jaaroverzicht 2005. 
• Bouwplannen zijn gereed voor het stafkwartier, de bewakings-

post en de opzet voor de medische post.  
• Elk kind krijgt een fotoboek, zo blijven herinneringen bewaard. 
 

 

 

Februari 
• Het tehuis telt nu 41 bewoners. Een jongetje en een meisje 

werden binnengebracht door de nonnen van de Maria Theresa 
kinderhulp. Momenten om bij vol te schieten.... 

• Als Nederlandse stichting waren we nooit zover gekomen, wan-
neer we daar geen Singalese partners hadden in de Trust. Met in 
totaal 9 trustleden - waarvan 6 Sri Lankanen - wordt er keihard 
en geheel belangeloos gewerkt aan de plannen om het Somawa-
thi Holland House of Hope gestalte te geven. 
 

 

 

Maart 
• First Lady Mrs. Shiranthi Rajapaksa opent de nieuwe woonpavil-

joens samen met de afgevaardigde van De Lage Landen, de 
heer Anthony de Monchy. Een bijzondere gebeurtenis met alle 
erkenning voor ons project vanuit de lokale overheid. Alle kinde-
ren feestelijk gekleed en in het nieuw gestoken, voerden hun 
optreden op, want inmiddels kent het Somawathi een heuse 
muziekband. Heel bijzonder was de aanwezigheid van onze Ne-
derlandse Ambassadeur, de heer Drs. R.F. van Dijk met zijn 
echtgenote.  

 

 

April 
• Onder supervisie van Prof. Dr. Lucas Meijs gaat een team Be-

drijfskunde studenten van de Erasmus Universiteit te Rotter-
dam, zich buigen over Stichting. Een mooie studieopdracht voor 
een enthousiaste groep studenten die zich zeer interesseert voor 
de huidige professionalisering en het management van vrijwilli-
gersorganisaties!  

• Marja ontvangt een koninklijke onderscheiding en wordt be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

 
 

Mei 
• De eerste steen wordt gelegd voor de medische post. 
• Het geven van zweminstructies door SwimLanka, 

www.swimlanka.lk, blijkt een groot succes en een hele leuke af-
leiding voor de schoolvakanties.  

• Excursie georganiseerd voor de 40 grotere kinderen naar een 
museum, schildpaddenfarm en het Fort in Galle; ijs toe. 

 

 

 
 

Juni 
• Naast het rationeel meedenken over infrastructurele zaken doen 

zich ook heel emotionele momenten voor. Door onze partners in 
Sri Lanka zijn zoekacties gestart samen met de lokale Kinderbe-
scherming naar broertjes en zusjes van 'onze' kinderen. Inmid-
dels zijn van 10 inwonende kinderen de broertjes en zusjes ge-
vonden en bij ons opgenomen. 

• De 11 masters van de Erasmus Universiteit overhandigen hun 
deskundige rapportage met bevindingen en toekomstplannen. 
Een heel uitgebreide studiecase, met heel veel aanbevelingen 
waar wij veel lering uit kunnen trekken.  
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 Juli 

• Het jaarverslag 2005 wordt gepubliceerd. Niet onbelangrijk is 
dat we met 0,526% aan kosten het jaar 2005 hebben afgeslo-
ten. Hulde aan alle vrijwilligers, de Sri Lankaanse partners in de 
Trust en allen die ons geholpen hebben met het aanbieden van 
diensten. Wij zijn enorm trots op dit resultaat. 

• De officiële goedkeuring van de Sri Lankaanse overheid wordt 
ontvangen om nu het keurmerk landelijk Non-Government Or-
ganisation (NGO) te mogen gebruiken. 

 

 

Augustus 
• Een aantal grotere kinderen heeft inmiddels hun zwemdiploma 

behaald. Een geweldige prestatie. Ooit angstig in een opblaas-
badje op het terrein en nu vol zelfvertrouwen het diepe in.  

• De kinderen doen mee aan een tentoonstelling in Galle om hun 
eigengemaakte kunst te kunnen laten zien. 

• Een ‘ monitoring officer’  is aangesteld om op de brommer alle 
uitwonende kinderen met regelmaat te gaan bezoeken om hun 
welzijn te toetsen. 

 

 
 

 

September 
• Drie kinderen zijn met 'de bof' geconfronteerd. Hoewel er ook in 

Sri Lanka wordt gevaccineerd tegen kinderziektes blijkt toch niet 
iedereen te zijn ingeënt. Daarbij is er van geen enkel kind een 
vaccinatieboekje beschikbaar bij binnenkomst. Na overleg met 
het Ministerie van Volksgezondheid in Sri Lanka is een aanvang 
gemaakt met een vaccinatieprogramma voor alle kinderen die in 
het huis wonen en het Somawathi dagelijks bezoeken.  

• De actie Duimen voor Duimen wordt gelanceerd. Een unieke 
mogelijkheid om het initiatief te ondersteunen. Iedereen is ge-
rechtigd om 1.000 duim2 te ondersteunen.  
Eén duim kost € 2,50. Op de website staan de voorwaarden en 
condities nader uitgelegd, alsmede een advies met betrekking 
tot de fiscale aftrekbaarheid. 

 

 

 

 

 
 

Oktober 
• Het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, kent de stichting per 

1 oktober de "Verklaring van Geen Bezwaar" toe. Een waarde-
volle erkenning waar wij heel content mee zijn. 

• De Transparant Prijs wordt jaarlijks toegekend aan charitatieve 
instellingen met de beste verslaglegging. Natuurlijk hebben wij 
ons Jaarverslag 2005 ingestuurd en ons aangemeld om mee te 
dingen naar deze mooie prijs en erkenning. In de Top-40 cate-
gorie fondsenwerving groot, behaalde Stichting Weeshuis Sri 
Lanka –als nieuwkomer- de 12e plaats.  

• In Sri Lanka worden alle woonpaviljoens voorzien van werkende 
intercom installaties en de bewakingspost bij de hoofdingang is 
klaar en in gebruik genomen. 
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November 
• De "eeuwigdurende" verjaardagskalender doet zijn intrede. Ge-

maakt met de foto's en de tekeningen van de kinderen en te 
koop voor € 9,95. Dankzij de medewerking van velen een hele 
scherpe inkoopprijs en een mooie marge voor de stichting. 

• Media Choice van Goede Doelen TV  is bezig een documentaire 
te maken over ons initiatief. 

• De "Commissie Klankbord" is opgericht. Een commissie be-
staande uit een jong team van briljante Master studenten van 
de Erasmus Universiteit, die heel graag met ons meedenken en 
ons van advies dienen.  

 
 

 
 

 
December 

• Bijna twee jaar na de tsunami zijn er weer veel herdenkingen en 
menig betrokkene staat weer stil bij die gruwelijke gebeurtenis 
op 2e Kerstdag 2004. Zoals ook wij aan de keukentafel meele-
ven met iedereen en de kinderen in het Somawathi Holland 
House of Hope in het bijzonder. 

• Zaterdag 16 december is, bij het afsluiten van het schooljaar, de 
musical My Fair Lady opgevoerd door de kleuters van de Mon-
tessori kleuterschool. Menig gezin uit de regio heeft mee ge-
luncht en genoten van het optreden. 

• De aanleg van de toegangsweg naar het weeshuis is bijna vol-
tooid. Het hobbelige zandweggetje met de vele plassen en kui-
len is zo goed als geasfalteerd. Dank aan het provinciale bestuur 
in Galle. 

• De aandeelhouders van TomTom richten de Turing Foundation 
op, www.turingfoundation.org. Tenminste drie jaar lang gaat  
Turing Foundation ons ondersteunen met € 50.000 per jaar.  
Een prachtig kerstcadeau... en een mooie afsluiting van het jaar 
2006. 
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PROJECTBESCHRIJVING 

 

 

 
Locatie 
 
In het zuiden van Sri Lanka, 15 km ten oosten van Galle. 
Het terrein telt 25.000 m², gelegen op een heuvel, ca. 3 kilometer 
landinwaarts. Voor opgroeiende kinderen een veilige woonomgeving. 
 
Adresgegevens: 
Somawathi Nivasa – Holland House of Hope 
Sri Udayamitta Nahimi Mawatha, Idankissa Road, 
Harumalgoda, Habaraduwa, Sri Lanka 

 

 
 

 
Somawathi Nivasa – Holland House of Hope 
 
De naam Somawathi staat voor “liefde en geborgenheid”. Het grondge-
bied is geschonken aan de Trust uit de nalatenschap van wijlen me-
vrouw Somawathi Saparamadu. Het woord “Nivasa” staat voor tehuis. 
 
Somawathi Nivasa Holland House of Hope  heeft in Sri Lanka de status 
van landelijke NGO (Non-Government Organisation). Zie pagina 18. 

 

 
 
 
 

 

 
Het Somawathi-team 
 
Inmiddels wordt het tehuis geleid door een team van 65 mede-
werk(st)ers, variërend van parttime docenten tot fulltime zorgmoeders.  
Onder de bezielende leiding van Mr. Laki Abeysirigunawrdena – wij 
noemen hem Mr. Lucky - worden de dagelijkse activiteiten uitgevoerd 
en draagt een ieder hierin een stukje verantwoording. De uiteindelijke 
verantwoording ligt bij de Trust en de trustees. 
 
Waar tot voor een jaar geleden menig Nederlands vrijwilliger de handen 
uit de mouwen kwam steken, is het nu een volledig Sri Lankaanse en 
boeddhistische staf. 
 
De project manager rapporteert wekelijks (zie pagina 16 + 17) aan de 
Trust aan de hand van weekrapporten waarin inzicht gegeven wordt in 
onder andere het aantal inwonende en uitwonende kinderen dat aanwe-
zig is, aantal personeelsleden, aantal kinderen dat Engelse les of com-
puter les heeft gevolgd, ziektegevallen, speciale activiteiten, bouwsta-
tus, etc.  
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Het terrein 
 
Het terrein heeft een oppervlakte van 25.000 m².  
De verdeling is gemaakt tussen: 
- Woongelegenheid jongens en meisjes (separaat) 
- Centrale voorzieningen 
- Educatiefaciliteiten 
- Sport- en spelvoorzieningen 
- Medische zorg 

 
 

 

 
Basisdoelstelling 
 
Het realiseren en de lange termijn continuering van de “Grootste Familie 
van Sri Lanka”, bestaande uit: 
- 150 kinderen inwonend onder volledige voogdij  
- 150 kinderen uitwonend (foster kinderen) 
-  50 zorgmoeders en zorgoma’s 

 
Een boeddhistisch tehuis met lokale medewerk(st)ers, met financiële 
ondersteuning vanuit Nederland. 
In de Trust Agreement zijn de doelstellingen, de onderlinge verantwoor-
delijkheden en condities juridisch vastgelegd.  

 
 

 

 
Missie 
 
Het creëren van een liefdevolle en veilige omgeving voor kinderen waar 
ze kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot gezonde, verantwoordelijke 
en goed opgeleide bewoners van de community.  
 
Samen met de zorgmoeders en lokale medewerkers krijgen de kinderen 
de mogelijkheid om op te groeien in een boeddhistische woonomgeving 
met respect voor hun cultuur en tradities. 
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Visie 
 
De gezamenlijke visie is om de getroffen kinderen (wees of halfwees) in 
meer te voorzien dan de meest essentiële levensbehoeften als onder-
dak, eten en drinken.  
 
Het doel is om de kinderen, naast de normale schoolverplichting, vakge-
richt onderwijs te geven en hen vaardigheden aan te leren waarmee zij 
verder komen in het leven. Het leren schrijven en spreken in de Engelse 
taal, computerlessen, ambachten in al haar diversiteiten, expressieve 
vakken (om traumatische ervaringen te verwerken), hygiëne, zieken-, 
bejaarden- en kinderverzorging, hospitality gerichte vakken etc.  
 
Aan het educatieprogramma kan door de gehele jeugd uit de omliggen-
de woongemeenschap worden deelgenomen. 
 

 

 
 
 
 

 

Toekenning van kinderen 
 
Volgens het Ministerie van Social Affairs telt Sri Lanka 1369 volwezen en 
4697 halfwezen. Alle kinderen vallen onder de National Child Protection 
Authority (NCPA) en van ieder kind is een dossier beschikbaar.  
NCPA is de officiële instantie die de tehuizen inspecteert en kinderen 
toekent of plaatst in een tehuis. Dit geldt zowel voor de inwonende kin-
deren, als voor uitwonende kinderen bij extended families.  
 
De eisen waaraan een tehuis moet voldoen zijn o.a. het behouden van 
de Sri Lankaanse cultuur en waarden, bij voorkeur gestoeld op boed-
dhistische leefwijze, infrastructurele eisen met betrekking tot de woon-
omstandigheden, het aantal stafleden en de kwaliteit van de staf, het 
verstrekken van een bankgarantie om de continuïteit te waarborgen, de 
integriteit van de initiatiefnemers en trustees, de sport-, spel- en educa-
tiemogelijkheden volgens Oahsa-normering, medische voorzieningen en 
hygiëne.  
 
Zie voor aanvullende informatie en achtergronden: www.reliefweb.int en 
www.childprotection.gov.lk. 

 

 
 
 

 
Toelatingscriteria 
 
- Kinderen in de leeftijdscategorie 3 – 9 jaar. 
- Voor broertjes en zusjes van oudere leeftijd worden uitzonderingen 

gemaakt om gezinsleden niet van elkaar te scheiden.  
 
Criteria waarbij toelating niet mogelijk is: 
- Een verstandelijk of geestelijk handicap. 
- Het hebben van een niet te genezen besmettelijke ziekte. 
- Het hebben van een strafblad of crimineel verleden. 
 

 

Toekomst 
 
Stichting Weeshuis Sri Lanka en de Somawathi Trust hebben aan de 
overheid van Sri Lanka – de Kinderbescherming - de garantie gegeven 
tenminste voor de aankomende 14 jaar de zorg te zullen dragen voor 
“de grootste familie van Sri Lanka”.  
 
Afhankelijk van de behoefte in Sri Lanka en de situatie zal op termijn 
worden bezien of de continuering van het tehuis als zodanig noodzake-
lijk is. 
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Sociaal maatschappelijk belang 
 
Het aantal gezinnen en mensen dat direct of indirect belang hebben bij 
het Somawathi Nivasa, is tot op heden niet gemeten. Bekend is dat ca. 
85 bouwarbeiders werkzaam zijn bij de renovatie en nieuwbouw.  
 
De gezinsleden van de kleuters op de Montessori school, de gezinsleden 
van de medewerkers, de uitwonende kinderen en hun begeleiders, de 
studenten en de kinderen op de Government School profiteren mee van 
de welvaart en de vele aangeboden faciliteiten.  
 
De lokale buurtsupermarkten floreren als nooit tevoren, tuk tuk drivers 
rijden af en aan en menig middenstander – van ‘Hubo look-a-like’ tot 
timmerbedrijfjes – profiteren mee. 
 
Ooit hopen wij het Sociaal Maatschappelijk Belang in kaart te laten 
brengen door een groep studenten Economie uit Colombo. 
 

 
In 2006 
 

  
Betekenis voor de Habaraduwa-regio 
 
1. 77 weeskinderen vonden via de kinderbescherming een plek. 
2. 106 kinderen uit de regio (de uitwonende kinderen) hebben de mo-

gelijkheid om Engelse les en computerles te volgen. Evenals de 
gastgezinnen maandelijks financiële steun krijgen voor onderwijs en 
medische zorg. 

3. 85 lokale bouwvakkers, die meewerken aan de bouw van de pavil-
joens, kleuterschool en medische post, hadden in 2006 een betaalde 
baan. 

4. 65 vaste personeelsleden hebben een baan gevonden bij het Soma-
wathi Nivasa, bijvoorbeeld als kok, zorgmoeder, tuinman, chauffeur, 
administratief medewerker, computerleraar, etc. 

5. 25 kleuters uit de regio kunnen gebruik maken van de Montessori 
kleuterschool en kunnen knippen, plakken, kleuren en spelen. 

6. 35 moeders en/of vaders uit de regio hebben de mogelijkheid extra 
buitenshuis te werken door de gratis kleuterschoolfaciliteit. 

7. 15 studenten uit arme gezinnen in de regio kunnen dankzij een stu-
diebeurs van de stichting studeren aan een van de universiteiten. 
Twee studenten medicijnen en een student conservatorium hebben 
al aangeboden om na hun studie geregeld langs te komen in het 
Somawathi Nivasa om mee te draaien in de medische post of om 
muzieklessen te verzorgen. Een prachtig initiatief, wat de in- en uit-
wonende kinderen bovendien bewust zal maken van hun eigen kan-
sen en mogelijkheden. 
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Vanaf 2007 

 
 
 
 

− Eind 2007/begin 2008 hopen wij 150 weeskinderen een plek te kun-
nen bieden. 

− Alle inwonende kinderen, uitwonende kinderen, kinderen op de kleu-
terschool, personeelsleden en hun familie kunnen vanaf begin 2007 
gebruik maken van de gratis medische zorg geboden in de medische 
post op het terrein met huisartspost, tandartspraktijk, opticien en 
apotheek. Maandelijks zal er bovendien een ‘ medical camp’  worden 
gehouden voor mensen uit de regio. 

− Een peuterschool/crèche zal – naast de Montessori Kleuterschool -
worden geopend zodat 35 extra kinderen uit de regio gebruik kun-
nen gaan maken van deze faciliteit. 

− De buitenschoolse aanvullende lessen zullen worden uitgebreid zo-
dat er meer keuzemogelijkheid is en meer kinderen hiervan gebruik 
kunnen maken 
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HET CONCEPT 
 

 
Infrastructureel 

 
Onderwijs Zorgplan Recreatie/cultuur 

Receptie/kantoren Peuteronderwijs  

Crèche 

Medische en  

psychologische zorg  

Sport en Spel 

Bezoekerscentrum/ 

Lobby 

Montessori  

kleuteronderwijs 

Human Resource  

Management 

Dans 

19 woonpaviljoens Huiswerklessen Individueel  

ontwikkelingsplan 

Muziek 

Keuken en 

eetgelegenheid 

Engelse les Dagelijkse zorg Handwerken en  

knutselen 

Stafkwartier Computerles Monitoren   

Observeren 

Boeddhisme 

Wasvoorziening Handvaardigheden Spaarbankboekjes 

in- en uitwonenden 

Bibliotheek 

Bewakingspost Studiebeurs 

 

Tandheelkundige 

zorg 

Sociaal activiteiten-

programma 

Medische post Milieubewustzijn Vaccinatie- 

programma 

Zwemmen 

Transportmiddelen  Expressieve vakken Hygiëne  Excursies  

Sickroom /  

observatieruimte 

Zondagschool Persoonlijke 

verzorging 

Familiebezoek 

Stroom- en  

watervoorziening 

  Grandparents 

Day 

Sportveld en  

speeltuin 

   

 

 

In samenspraak en nauw overleg met de Kinderbescherming (NCPA) 
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INFRASTRUCTUUR 
 

 
 

 

 
Hoofdgebouw 
 
In het hoofdgebouw zijn ondergebracht: 
- receptie en kantoren 
- bezoekerscentrum  
- lobby  
- Boeddha beeld 
- bibliotheek 
- Engelse leslokaal 
- computerleslokaal 

- recreatieruimte, tevens dans, en muzieklokaal, tafeltennis en 
televisieruimte  

- ziekenboeg, tevens observatieruimte nieuw binnengekomen  
kinderen 

- toiletgroepen en douches 
- wasserij 
 

 
 

 

Beveiliging 
 
Het terrein van 25.000 m² is volledig ommuurd. 
In totaal zijn er vier toegangshekken: 
1. de hoofdingang bij het hoofdgebouw 
2. de ingang voor de nieuw gebouwde medische post 
3. een tijdelijke zijingang voor bouwverkeer om de rust en veilig-

heid op het terrein te waarborgen 
4. een voetgangerspoort, die toegang biedt tot de school 
 
Bij alle toegangspoorten staat een beveiligingsbeambte. 
Bij de hoofdingang is een nieuwe bewakingspost gebouwd. 
Hier vindt de registratie plaats van in- en uitgaande bezoekers. De 
bewakingsdienst is extern ingehuurd.  
In de bewakingspost is tevens de transformator voor de stroomver-
deling aangebracht. 

 

 

 
Stroomgenerator 
 
De benodigde hoeveelheid stroom om het hele terrein van elektrici-
teit te voorzien vanuit de gemeente, was niet toereikend. Met grote 
regelmaat was er sprake van stroomstoring, die soms uren tot da-
gen kan duren. Ter ondervanging van deze problematiek is een mili-
euvriendelijke en geluidsarme generator aangeschaft en geïnstal-
leerd. De reststroom wordt afgevoerd via bovengrondse bekabeling 
naar het gemeentenetwerk. 

 

 

 
Intercominstallatie 
 
Alle centrale ruimtes, paviljoens, de bewakingspost en de medische 
post staan met elkaar in verbinding door middel van een intercom-
systeem.  
 
In totaal zijn 25 telefoons geplaatst en zijn de kabels ondergronds 
aangebracht. 
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Woonpaviljoens 
 
In totaal worden 19 woonpaviljoens gebouwd: volledig ingerichte 
woonhuizen waarin 8 kinderen wonen met hun zorgmoeder. Jongens 
en meisjes gescheiden. De boeddhistische zorgmoeder draagt de 
zorg over “haar gezin”.  
 
De zorgmoeder helpt met het huiswerk, leert de kinderen koken, het 
huis schoonhouden, doet samen met de kinderen de inkopen en 
wordt ook Ama (moeder) genoemd en als zodanig ervaren door de 
kinderen. Momenteel zijn 9 woonpaviljoens gereed en volledig bezet 
door 72 kinderen met hun zorgmoeder. De overige kinderen verblij-
ven in de observatieruimte. 
 
De 10 nieuw te bouwen paviljoens gaan bestaan uit: 
3 x 2 hoog, 1 x 3 hoog en 1 x 1 hoog 
De paviljoens zijn landschappelijk verantwoord gebouwd en staan 
met loopbruggetjes met elkaar in verbinding. 

 

Centrale keuken 
 
In de centrale keuken wordt dagelijks de lunch bereid. Voedingsrijk, 
gevarieerd en vegetarisch; zoals het voor een goed boeddhist 
betaamt. Wel wordt éénmaal per week vis gegeten. De lunch wordt 
bereid voor zowel de inwonende als de uitwonende kinderen en de 
complete staf. 
 

 

Centrale eetruimte 
 
Om 12.00 uur wordt de lunch geserveerd voor de kleinere kinderen 
(3 – 6 jaar). Om 14.00 uur eten de oudere kinderen, zodra ze uit 
school komen.  
Gegeten wordt met de handen volgens Sri Lankaans gebruik. Ieder 
kind wast zijn/haar eigen bordje af. 

 

Wasserijvoorziening 
 
De wasmachines draaien bijna continue. Lakens (beddenplassers) en 
handdoeken worden bij de centrale wasvoorziening gedaan. Kleding, 
schooluniformen en overig wasgoed worden met de hand gewassen 
door de zorgmoeders, samen met de kinderen. 

 

Wachtershut 
 
Voor de (tuk tuk) chauffeurs van de bezoekers is een overkapte 
wachtruimte gecreëerd. Deze is bij de hoofdingang en in het zicht 
van de bewaking. Niemand mag het terrein op eigen houtje en 
zonder begeleiding betreden.  
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Transportmiddelen  
 
Het tehuis heeft de beschikking over een minibusje, waarin extra 
veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht voor het vervoer van 
kinderen. Daarnaast is een personenauto (Suzuki Swift) aangeschaft 
en in bruikleen gegeven aan de Project Manager. De personenauto 
wordt gebruikt voor woon/werkverkeer en ingezet bij spoedgevallen. 

 

 

Speeltuin  
 
De meest centrale plaats op het terrein is de speeltuin. Hier spelen 
de kinderen van de Montessori kleuterschool en na schooltijd de 
inwonende kinderen. Schommels, wippen, klimrekken en dat alles in 
een zandbak in de vorm van de landkaart van Sri Lanka. Ook wordt 
er volop gefietst, gestept en geskelterd op het glooiende terrein 
rond de speeltuin. 

 

 

Montessori kleuterschool/huiswerkleslokaal 
 
In de ochtend (tot 12.00 uur) doet dit gebouw dienst als Montessori 
kleuterschool. Ruim 40 kinderen bezoeken van maandag tot en met 
vrijdag de school; zowel kinderen uit de regio als de inwonende kin-
deren.  
 
Drie kleuterleidsters hebben de verantwoording over de kinderen. In 
de middag wordt de kleuterschool gebruikt voor huiswerklessen. 
 

 

Peuterschool/crèche in aanbouw 
 
De laatste nog te renoveren bungalow krijgt een verhoogd dak 
(vanwege ventilatie), een grote veranda en gaat in gebruik geno-
men worden als crèche/peuterschool voor 3-/4-jarigen; zowel voor 
kinderen uit het tehuis als voor kinderen uit de regio. 
 
Het terrein tussen de peuter- en de kleuterschool zal worden inge-
richt als picknickruimte voor de gezamenlijke lunches. 

 
 
 
 

 

Medische post (met ingang van 2007) 
 
De medische post heeft een separate ingang en is daarmee ook 
toegankelijk voor de bewoners uit de regio. Kosteloze behandeling 
wordt verstrekt aan een 1.000-tal mensen: 
- bewoners van het Somawathi Home 
- de uitwonende kinderen en hun gezinsleden 
- staf medewerk(st)ers en hun gezinsleden 
- kinderen van de kleuterschool en hun gezinsleden 
- gezinnen uit de directe omgeving 
 
Patiëntenregistratie vindt plaats bij de centrale receptie en op ver-
toon van een Somawathi medische identiteitskaart. 
 
De medische post bestaat uit: 
- huisartspost 
- apotheker 
- tandartspost 
- vaccinatiecentrum 
- polikliniek voor medisch specialisten (wekelijks wisselend) 
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Behandelkamers 
 
De medische post telt een viertal behandelkamers. Deze worden 
wekelijks gebruikt door specialisten, waaronder een kinderarts, oog-
arts, KNO-arts, longarts, psychologen en social workers.  
 
De behandelkamers zijn ingericht om kleine verrichtingen te doen.  

 

Medical camp 
 
Maandelijks vindt een ‘medical camp’ plaats in de medische post. 
Hierbij komt een achttal specialisten uit Colombo op vrijwillige basis 
naar het Somawathi om kosteloos een consult, behandeling en me-
dicatie te geven.  
 
Het verstrekken van – in Nederland verzamelde - gebruikte brillen is 
van grote toegevoegde waarde voor de bevolking. 
 

 

 

Tandartspost 
 
Twee dagen per week heeft de lokale tandarts spreekuur in de me-
dische post.   
 
Een vanuit Nederland gedoneerde tandartsuitrusting is geïnstalleerd, 
aangevuld met alle benodigdheden om gebitsverzorging toe te pas-
sen. 

 

 

Vaccinatiecentrum 
 
Met regelmaat kwam het voor dat kinderen met een virus onder de 
leden - zoals bijvoorbeeld de bof en mazelen - het tehuis binnenko-
men. Met alle gevolgen van dien.  
 
Inmiddels zijn alle in- en uitwonende kinderen en kleuters op de 
kleuterschool ingeënt tegen de meest voorkomende kinderziektes. 

 

Apotheek/dispensary 
 
Een gestandaardiseerde voorraad aan medicijnen is op basis van 
recept verkrijgbaar in de huisapotheek. Medicatie wordt verstrekt op 
basis van een diagnose van een kortdurende ziekte.  
 
Chronisch zieken (diabetici, hartpatiënten e.d.) worden doorverwe-
zen naar het Government Hospital waar verdere behandeling plaats-
vindt en medicatie verstrekt wordt. 

 

Stafkwartier 
 
Boven de medische post en met een separate ingang is het staf-
kwartier gevestigd. Hier is een dames- en een herenwoonruimte 
gecreëerd.  
 
Tevens zijn er kleedruimtes en sanitaire voorzieningen voor de 
stafmedewerkers.  
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Verharding toegangsweg 
 
Door het frequente bouwverkeer, de af- en aanvoer van benodigde 
goederen en de zware regenval was de toegangsweg vrijwel ontoe-
gankelijk geworden. 
Besprekingen met het Ministerie Southern Province hebben geleid 
tot een verharde en geasfalteerde weg, waardoor het tehuis vanaf 
de hoofdweg beter bereikbaar is. 

 

Extra grondstuk 
 
Met de aankoop van 80 perches (1920 m2) extra grond is een nieu-
we indeling gemaakt voor de bouw van de nieuwe paviljoens.  
De NCPA (Kinderbescherming) heeft ons geadviseerd jongens en 
meisjes op latere leeftijd nog meer van elkaar te scheiden. Met de 
aankoop van deze extra grond kan dit verzoek worden ingewilligd. 

 

Sportterrein 
 
Het voor de hoofdingang gelegen terrein is inmiddels gedraineerd en 
geëgaliseerd. Dit terrein wordt tijdelijk gebruikt om te fietsen.  
 
Plannen voor de aanleg van voorzieningen zoals cricket-pitch, 
volleybal, baseball en voetbal zijn in voorbereiding. 

 

Watermanagement 
 
Het terrein telt twee eigen bronnen. Het water van de afgebeelde 
bron wordt gebruikt voor bouwactiviteiten. De andere bron kent een 
zuiveringsinstallatie. Dit water wordt gebruikt voor de was en in de 
keuken. Voor drinkwater zijn extra voorzieningen aangebracht. 
 
Het tehuis kent geen warmwatervoorziening. Als de kinderen op 
latere leeftijd op eigen benen staan zullen ze deze voorziening waar-
schijnlijk ook niet hebben.  
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ONDERWIJS 
 

 

 
Onderwijs–algemeen 
 
In het Somawathi Home wordt veel aandacht besteed aan onderwijs 
en bijscholing. 
 
De algemene ontwikkeling van de kinderen is van groot belang voor 
hun eigen zelfvertrouwen en voor hun toekomst.  

 

De Government School 
 
Dagelijks bezoeken de schoolgaande kinderen de nabijgelegen 
Government School. De school is door de stichting uitgebreid met 
acht extra leslokalen, sanitaire voorzieningen en schoolmeubilair. 
Het niveau op de plaatselijke dorpsschool is minimaal tot redelijk. 
Leerkrachten prefereren te werken in de grote steden en het aan-
trekken van gekwalificeerd personeel is een probleem voor de over-
heid. 

 

In uniform naar school 
 
De inwonende kinderen gaan –net als alle andere kinderen– in uni-
form naar de basisschool. De kleinere kinderen worden gehaald en 
gebracht door de zorgmoeders.  
 
De grotere kinderen (7-10 jaar oud) vinden hun eigen weg terug 
naar het tehuis. Ieder kind draagt zijn eigen rugzak met daarin het 
huiswerk, de drinkbeker en een plastic bakje met tussendoortje (een 
bolletje rijst). 

 

De beste van de klas  
 
Een aantal kinderen behaalt dermate goede cijfers dat zij benoemd 
zijn tot de ‘beste van de klas’ en sommigen zelfs tot ‘de beste van 
de school’. Evenals een aantal van hen het bordje van klassenverte-
genwoordiger mag dragen.  
 
Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en mede te danken aan de 
huiswerkklassen en extra lessen. 

 

Engelse les 
 
Het beheersen van de Engelse taal betekent in Sri Lanka ‘a ticket to 
the top’. Niet voor niets wordt er veel tijd en ruimte ingedeeld voor 
Engelse les.  
 
Een speciaal en vooral praktisch lesboek is ontwikkeld voor de kin-
deren. Het bekijken van Engelstalige kinderfilms en Engelstalige 
nieuwsuitzendingen op televisie vormt een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling.   
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Computerlessen 
 
Vijfmaal per week vinden in de middag computerlessen plaats, zowel 
voor de inwonende als de uitwonende kinderen.  
Basisbegrippen als het westerse alfabet en de werking van een toet-
senbord worden aangeleerd met een speciaal softwareprogramma 
waarbij de kinderen met de muis een letter moeten vangen. Ooit 
leren ze alles over Outlook Express en zitten ze achter MSN te chat-
ten! 

 

 

 
Huiswerklessen 
 
Doordat de Government School op een relatief laag niveau is, de 
vakanties lang zijn en het aantal feestdagen niet te tellen, is het van 
het grootste belang dat de kinderen huiswerk- en bijlessen krijgen. 
Daarbij komt het voor dat nieuw binnengekomen kinderen op 9 jari-
ge leeftijd analfabeet zijn. Uit de door de school beschikbaar gestel-
de lesboeken wordt geoefend om de lesstof opnieuw door te nemen 
en om het huiswerk voor de volgende dag voor te bereiden.  

 

 

 
Zondag-/tempelschool 
 
Op zondagochtend gaat het merendeel van de kinderen naar de 
Tempelschool. Keurig in witte kleding vertrekken zij met de zorg-
moeders om Boeddha te bedanken en les te krijgen in de leer van 
de boeddhistische levenswijze. Evenals elke avond en elke morgen 
in de lobby een bloemetje wordt geofferd en een wierookstokje 
wordt gebrand als dank aan Boeddha. 

 

 

 

 
Uitwonende kinderen 
 
In totaal krijgen momenteel 106 uitwonende kinderen financiële 
steun. Hiervan bekostigen de pleegouders hun lesboeken, schoeisel, 
kleding en medische zorg.  
 
De uitwonende kinderen nemen deel aan de diverse lesprogram-
ma’s, eten in het tehuis en krijgen hier hun lesmaterialen.   

 

 

 
Scholarship/studiebeurs 
 
Een 15-tal oudere uitwonende kinderen bezoekt de universiteit voor 
hun studie.  
 
Medicijnen, kunst, accountancy en rechten zijn de studies waarvoor 
de stichting een financiële bijdrage levert om het de studenten uit 
de regio mogelijk te maken hun studie te voltooien. 
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Monitoring officer 
 
Een ‘monitoring officer’ is aangesteld en bezoekt maandelijks alle 
uitwonende kinderen en hun verzorgers. De officer beoordeelt en 
rapporteert hun welzijn, behoeftes, schoolresultaten en leefomstan-
digheden. Aan de hand van de bevindingen wordt de maandelijkse 
financiële bijdrage gecontinueerd of soms stopgezet indien daar 
aanleiding toe is. 

 
 

 

 

 

 
Montessori kleuterschool 
 
De Montessori kleuterschool op het terrein is toegankelijk voor zowel 
de inwonende kinderen als kinderen uit de regio. In totaal telt de 
Montessori kleuterschool ruim 40 kleuters in de leeftijd van 4 tot 5 
jaar.  
 
Op deze manier worden voor de inwonende kinderen vriendjes ge-
creëerd en houden zij contact met de buitenwereld. Bovendien is de 
school van toegevoegde waarde voor de kinderen in de regio. 

 
 

 

 
 
In uniform naar de Montessori kleuterschool 
 
Lang niet alle kinderen in de regio hebben schoeisel en/of passende 
kleding om dagelijks naar de school te gaan.  
 
Om geen onderscheid te hebben tussen de kinderen onderling is 
besloten uniformpjes te maken.  

 

 

Handvaardigheden 
 
Leren fietsen is één, banden plakken en een ketting opnieuw omleg-
gen behoren ook tot de fietsactiviteiten. De fietsenmaker doet het 
een paar keer voor en vervolgens dragen de “grote” jongens de 
verantwoording. Zoals de meisjes leren omgaan met een naaima-
chine. In ieder woonpaviljoen staat inmiddels een rijk gevulde kast 
met geknutselde kunstwerkjes. 
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ZORGPLANNEN 
 

 

 
Medische en psychologische zorg 
 
De Matron en de assistent-Matron zijn verantwoordelijk voor de zorg 
over de kinderen, samen met de zorgmoeders. Van ieder kind wordt 
een dossier bijgehouden. Sommige kinderen krijgen extra begelei-
ding van een psycholoog. Andere kinderen worden door een maat-
schappelijk werker begeleid. De arts in de medische post draagt de 
zorg over hun lichamelijk welzijn.  

 

 

 
Monitoring en observatie 
 
Nieuw binnengekomen kinderen worden tijdelijk ondergebracht in de 
sickroom. Dit ter observatie, voor medisch onderzoek en om ge-
dragsstoornissen te kunnen signaleren. 
Pas wanneer de kinderen zijn “wel bevonden” worden zij overge-
plaatst naar de woonpaviljoens en onder de zorg van een zorgmoe-
der gesteld. 

 

 

 
Hygiëne en persoonlijke verzorging 
 
Los van een strak gepland schoonmaakprogramma en de eisen 
m.b.t. de hygiëne is ook de persoonlijke verzorging van groot be-
lang: handen wassen, nagels schoonmaken, tanden poetsen, met 
regelmaat de kapper en de anti-luis detector en dagelijks onder de 
douche. Basisprincipes die de kinderen vanaf het eerste uur worden 
bijgebracht. 
 

 

 

 
Sparen voor later 
 
Voor ieder kind (in- en uitwonend) is bij de People’s Bank een spaar-
rekening geopend. Maandelijks wordt voor ieder kind Rs. 500,- (cir-
ca € 3,50) gestort. Het bedrag komt op hun 18e vrij en kan worden 
gebruikt voor de opbouw van hun eigen leven, bedrijfje, studie of 
andere wensen. 

 

 

 
Human Resource programma 
 
Voor alle – inmiddels 65 – medewerkers is een social benefit pro-
gramma opgesteld. Dit omvat onder meer gratis medische en tand-
heelkundige zorg en medicijnen, een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering en trainingprogramma’s op allerlei gebied, zodat een ieder 
zich kan ontwikkelen en trots en gemotiveerd is om voor het Soma-
wathi te werken.  

 

 

 
Grandma’s en Grandpa’s day 
 
Om de kinderen cultuur bij te brengen, de ouderen te laten meege-
nieten van het tehuis en alles wat daar gebeurt, worden met regel-
maat ouderendagen in de weekenden georganiseerd. De ouderen 
vertellen over vroeger, de kinderen over hun leven. Er wordt voor-
gelezen, samen geluncht en de kinderen laten hun nieuw ingestu-
deerde dansjes zien. 
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RECREATIE EN CULTUUR 
 

 

 
Dans en muziek 
 
Eén van de beste manieren om verdriet te verwerken en om zelfver-
trouwen te krijgen is dans en muziek. Tweemaal per week worden 
dans- en muzieklessen gegeven, mede om de traditionele cultuur te 
bewaken. De komst van bezoekers is vaak een reden om een optre-
den te verzorgen. Weken wordt hiervoor gerepeteerd en dagen zitten 
de meisjes met hun zorgmoeder achter de naaimachine om kostuums 
te maken. 

 

 
Sport en spel 
 
Iedere week is er wel een sport- en spelmiddag.  
Estafette lopen, tafeltennis, vliegeren (met een boterhamzakje!), fiet-
sen, crossen, steppen, bordspellen of uren bezig zijn met een paar 
felgekleurde ballonnen. Niet alleen de kinderen, maar zeker ook de 
zorgmoeders en kleuterleidsters kun je geen groter plezier doen. 

 

 

 
Bibliotheek en videotheek 
 
De bibliotheek is rijkelijk voorzien van Engelstalige en Singalese boe-
ken. Voor iedere leeftijd en menig interessegebied is er wel een boek. 
De “grote” jongens zijn verantwoordelijk voor de uitgifte en teruggave 
van de boeken. In de recreatieruimte worden met regelmaat Engelsta-
lige films gedraaid. Dit ter bevordering van de spreekvaardigheid. 
Evenals de “oudere” kinderen naar het Nieuws kijken op televisie. 

 

 

 
Zwemmen en zwemdiploma’s 
 
Water was aanvankelijk hun grootste angst. Van een plastic opblaas-
zwembad, strandwandelingen met social workers, is zwemmen in zee 
nu voor velen het ultieme plezier. 
Met regelmaat wordt een rustige baai gezocht om lekker te plonzen en 
inmiddels hebben 18 kinderen hun zwemdiploma. 
 

 

 

 
Excursies en uitstapjes 
 
Iets te vieren hebben in Sri Lanka betekent ‘delen’. Je viert iets met 
anderen om ook hen een plezier te doen. Volgens oud Sri Lankaans 
gebruik worden de kinderen dan ook met regelmaat uitgenodigd voor 
een uitstapje in de buurt, samen met de stafmedewerkers en de 
zorgmoeders.   
 

 

 

 
Tradities en cultuur  
 
Sri Lanka kent een rijke cultuur en daarmee vele tradities. Iedere volle 
maan is het feest en heet het Poya-day. Ieder huis of gebouw wordt 
eerst ingewijd. Een vuurtje wordt gestookt van palmbladeren, een 
bakje melk geplaatst en het is van groot belang dat de melk naar het 
oosten overkookt. Dat brengt geluk. Ook op de naamdag van wijlen 
mevrouw Somawathi wordt een olielampje aangestoken en wordt er 
melk gekookt uit dank en ter herinnering aan haar. 

 

 
Oorbelletjes 
 
Hoe arm de bewoners in Sri Lanka ook zijn, ieder meisje heeft wel een 
paar gouden oorbelletjes. Een kind zonder oorbellen hoort er niet bij 
en daar is iets mis mee …. Reden om alle meisjes in het tehuis oorbel-
letjes te geven.  
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Fotoboeken 
 
Ieder kind heeft inmiddels zijn/haar eigen fotoalbum. Door de vrijwilli-
gers is een start gemaakt met de fotoalbums. Sindsdien worden er 
door de stichting bij ieder bezoek honderden foto’s meegenomen die 
zijn gemaakt bij een bezoek van het bestuur en/of andere bezoekers. 
Zo heeft ieder kind later een naslagwerk over zijn/haar leven in het 
Somawathi Holland House of Hope. 

 

 
 

 
Een eigen kastje 
 
Ieder kind heeft een eigen kastje op de slaapkamer. Hier worden de 
persoonlijke eigendommen in bewaard, de kleding, schoolboeken en 
de fotoalbums. 

 
 

 
De Somawathi muziekband 
 
Het Somawathi heeft inmiddels een eigen “huisband”. Wekelijks wordt 
er onder leiding van de muziekleraar geoefend. Menig kind beheerst 
het om een instrument te bespelen en bij officiële gelegenheden loopt 
de band – met vaandeldrager! – over het terrein. 

 

 
Familiebezoek 
 
Met regelmaat krijgen de kinderen bezoek van familieleden. Oma’s, 
opa’s, tantes en omes kunnen in de weekenden langskomen. Onder 
toeziend oog van de matron worden zij rondgeleid en wordt er geza-
menlijk een maaltijd gebruikt. 
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DOELSTELLINGEN 

 
Gerealiseerd in 2006 

 
Doelstelling Realisatie Note* 
• Afronding bouw (eind 2006 met eventueel uitloop naar begin 2007) en  

inrichting kinderdorp met 19 paviljoens en accommoderen van in  
totaal 150 kinderen inwonend en in totaal 150 kinderen uitwonend  
die naschoolse opvang, financiële support ontvangen en medische 
begeleiding. 

Deels 1 

• Aanstellen van een ‘monitoring officer’ die maandelijks de uitwonende kinderen  
bezoekt, de ontwikkeling van de kinderen volgt en behoeftes in kaart brengt. 

Ja  

• Bouw medische post met tandartspraktijk, apotheek. Een 24 uurs 
service, zowel voor het tehuis als voor de regio. Polikliniek voor  
wekelijks spreekuur diverse specialisten. Realisatie gepland begin  
2007. 

 
Ja 

 

• Behuizing en aanstelling inwonend huisarts en verpleegkundige. Ja  
• Bouw boeddhistische tempel. Nee 2 
• Bouw bewakingspost. Ja  
• Bouw stafkwartier. Ja  
• Bouw onderhoudsruimte. Ja  
• Vervanging daken van bestaande bebouwing. Nee 3 
• Aanleg van het voorgelegen grondgebied en de inrichting tot sport- 

terrein – voor o.a. cricket, voetbal, basketbal en volleybal voor zowel de in- 
wonende kinderen als de kinderen uit de regio. 

 
Deels 

 
4 

• Vernieuwing van de bestaande toegangspoorten. Ja  
• Tuinaanleg en groenvoorzieningen. Ja  
• Aanleg extra stroomvoorzieningen en toepassing water-management. Ja  
• Uitbreiding transportmiddelen, minivans en fietsen. Ja  
• Aanleg en inrichting kleine kinderboerderij. Nee 5 
• Uitbreiding en aanleg van de groententuin. Nee 6 
• Computerlessen aan inwonende en uitwonende kinderen. Ja  
• Gereed maken bezoekerscentrum voor presentaties en voor verkoop van door 

kinderen gemaakte handwerkjes en eigen merchandising activiteiten.  
 

Ja 
 

• Opening peuterschool voor inwonende kinderen en kinderen uit de regio. Ja  
• Start met aanbieden vocational skills, met lesprogramma in o.a. naaien, timme-

ren, elektronica, tuinonderhoud, vissen en verzorging van dieren voor zowel in-
wonende als de uitwonende kinderen. 
Aanstellen onderwijzend personeel voor vocational skills programma. 

Nee 7 

• Uitbreiding staf met o.a. zorgmoeders, onderhoud en technisch personeel, koks, 
schoonmakers, tuinmannen en beveiliging. 

Ja  

• Uitbreiding van de huidige was- en strijkgelegenheid. Ja  
• Afronden van de renovatie van de bestaande gebouwen van de Government 

school en inrichting van de nieuwbouw met schoolmeubilair, computerlesloka-
len, scheikundelokaal en bibliotheek.  

 
Deels 

 
8 
 

• Onderhoud bestaande bebouwing. Ja  
• Aandacht voor milieuaspecten. Ja  

 
* Op de volgende pagina vindt u de toelichting op deze punten. 
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Toelichting op niet- of deels gerealiseerde doelstellingen 
 

 
1 

 
Afronding bouwpaviljoens 
- In totaal 9 woonpaviljoens opgeleverd en bewoond 
- Primaire behoefte was infrastructuur op orde brengen (elektra/water/  

educatie/beveiliging/intercoms/toegangsweg/medische faciliteiten) 
- Trust gaf prioriteit om operationele en infrastructurele zaken op orde te krijgen 
- Heftige regenval 
- Tekort aan benodigde bouwmaterialen 
- Hierdoor kwam het aantal inwonende kinderen in 2006 uit op 77 (inclusief de kinderen in de  

observatieruimte), gebaseerd op de maximale capaciteit 
 

2 Bouw Boeddha Tempel 
- Mag volgens traditie pas gebouwd worden wanneer alle bouwactiviteiten zijn afgerond 
 

3 Vervanging daken 
- Gekozen is om daken van de twee bestaande bebouwing - vooralsnog - in tact te laten 
- Alle nieuwbouw is voorzien van pannendaken 
- De daken van de twee hoofdgebouwen zijn rood geschilderd 
 

4 Aanleg sportterrein 
- Het voormalige rijstveld is moerasgebied. De heftige regenval heeft dit versterkt 
- Inmiddels is het terrein gedraineerd en gereed voor inrichting 
 

5 Aanleg kinderboerderij 
- Geen hoge prioriteit  
- Vogelgriep spelen hierbij een rol en de Boeddhistische leefwijze 
 

6 Aanleg groententuin 
- Deels gerealiseerd. Echter door bouwverkeer en hevige regenval deels vernield  
- Wel heeft ieder kind zijn/haar eigen bananenboom geplant 
 

7 Vocational Skills 
- Inschattingsfout van de Trust. Kinderen zijn nog veel te jong om aan een dergelijk serieus  

programma mee te doen 
- Als hobby worden nu handvaardigheden beoefend 
 

8 Afronding Government School 
- Het inrichten van computerleslokalen, scheikundelokaal en bibliotheek heeft niet plaatsgevonden. 

De Government School en de staf zijn relatief ongemotiveerd en onervaren om deze aanvullende  
faciliteiten optimaal te gebruiken 

- Wel zijn inmiddels i.o.v. de Trust de ramen vervangen door ijzeren hekwerken; dit ter beveiliging 
tegen insluipers 
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Niet-geformuleerde doelstellingen, wel gerealiseerde activiteiten 

 
Toegangsweg Het aanvankelijke zandpad is geasfalteerd, hetgeen de bereikbaarheid ten  

goede komt. 
 

Afvalverwerking Het huisvuil – dat normaliter in Sri Lanka verbrand wordt en overal  
verspreid ligt – wordt door een vuilnisophaaldienst afgevoerd. De zorgmoeders 
attenderen de kinderen erop het huisvuil te scheiden. 
 

Energiebesparing De kosten voor elektra zijn relatief hoog in Sri Lanka. In de gemeenschappelijke  
ruimtes hangen instructies over hoe elektra te besparen en hoe om te gaan 
met stroomgebruik. 

Trainingen De stafmedewerkers krijgen met regelmaat trainingen ‘on the job’. 
Pedagogische les voor de zorgmoeders om beter in te kunnen spelen  
op gedragsstoornissen. Boekhoudcursus voor de administrateur.  
Brandweerlessen en protocol m.b.t. brandpreventie, etc.  
 

Vaccinaties Alle inwonende kinderen en kleuters op de Montessori school zijn  
ingeënt tegen de meest voorkomende kinderziektes. 
 

Social benefits Een sociaal plan is opgesteld en ingevoerd voor de medewerkers. 
Een calamiteitenfonds is door de Trust opgericht. 
 

Operationele 
verbeteringen 

De samenwerking onderling is inmiddels beter gestructureerd. 
Wekelijks overleg en voortgangsbesprekingen zijn ingevoerd.  
 

Monitoring  
uitwonende kinderen 

Een ‘ monitoring officer’  is aangesteld om maandelijks alle uitwonende  
kinderen te bezoeken en hun ontwikkelingen te volgen.  
Aan de hand van de rapportages wordt ingespeeld op de specifieke  
behoeftes en vindt controle plaats over de maandelijkse bijdrage. 
 

Zwemlessen Het merendeel van de kinderen heeft deelgenomen aan de zwemlessen 
georganiseerd door Swim Lanka. In totaal 18 kinderen hebben 
nu hun zwemdiploma gehaald. Andere kinderen hebben hiermee hun 
watervrees overwonnen. 
 

Grand Parents  
Day 

Om de cultuur te bewaken, kinderen te laten opgroeien met oud en  
jong, wordt maandelijks een groep ouden van dagen uitgenodigd  
om een zondag door te brengen in het Somawathi Nivasa. 
 

Expressie Een muziekleraar en een danslerares komen twee maal per week  
muziek- en dansles geven. Inmiddels is een complete band gevormd en  
verschillende dansgroepen. Bij speciale gelegenheden geven de  
kinderen een optreden. 
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Doelstellingen 2007 
 
Naast het continueren van de zorg, educatie en alle verdere faciliteiten die nu aangeboden worden, 
zal er in 2007 vooral aandacht worden geschonken aan de volgende activiteiten: 
 
• Uitwerken van een hernieuwde indeling van het terrein inclusief de nieuw aangekochte grond 

voor de voltooiing van het kinderdorp met 19 woonpaviljoens.  
• Voltooiing van de bouw van de resterende 10 woonpaviljoens in 2007. 
• Voldoende faciliteiten voor het uitvoeren van naschoolse activiteiten en educatieve lessen zo-

wel voor de inwonende als voor de 150 uitwonende kinderen. 
• Continuering van de bouw van de peuterschool, die medio 2007 wordt opgeleverd.  
• Bouw van de Boeddha tempel op het terrein, zodra de bouwactiviteiten zijn afgerond. 
• Aanleg en indeling van het sportterrein dat niet alleen voor de Somawathi kinderen, maar ook 

door de regio gebruikt kan worden. 
• Blijvende aandacht voor groenvoorziening en tuinaanleg. 
• Vernieuwing toegangspoorten hoofd- en zijingangen. 
• Nieuwe bekabeling vanwege nieuwe stroomgenerator en transformator aanleggen. 
• Onderhoud bestaande gebouwen. 
• Uitbreiding staf, zorgmoeders, technische staf, koks, tuinmannen en kantoorpersoneel. 
• Opstellen en implementatie van deugdelijk operationeel plan voor de medische post. Naast 

diagnostische medische dienstverlening en kleine ingrepen worden er ook een apotheek en 
tandartspraktijk gehuisvest. Voor de regio zullen ‘medical camps’ worden georganiseerd. Ex-
ploitatiekostenplan maken. 

• Werven van medisch personeel waaronder een huisarts, verpleegkundigen, tandarts, apothe-
ker, receptioniste en administratief personeel en schoonmakers. 

• Aanschaf transportmiddelen zoals een extra mini busje. 
• Opstellen van een toekomstplan en zorgplan op sociaal emotioneel en pedagogisch gebied voor 

alle leeftijdsgroepen van de inwonende kinderen. Tevens wordt nagedacht over een integratie-
traject in de maatschappij voor de kinderen die, als ze meerderjarig zijn, meer of geheel zelf-
standig zullen gaan wonen. 

• Meer aandacht voor sport-, spel- en handvaardigheidactiviteiten, vooral voor de inwonende 
jongens. 

• Uitbreiding aanbod extra lessen. Vooral voor de uitwonende kinderen moet een uitgebreider 
programma worden opgesteld. Buiten schooluren op doordeweekse dagen is niet altijd handig. 
Weekends en schoolvakanties kunnen beter worden benut. Niet alleen Engelse les en compu-
terles maar ook rekenen, wiskunde-, natuur- en scheikundebijlessen voor de groep O-level 
studenten. Indien bereikbaarheid een probleem is voor de uitwonende kinderen, zal er een op-
haaldienst moeten worden gestart. 

• Plan opstellen voor ouderenzorg in de buurt van het terrein en de exploitatiekosten in kaart 
brengen. 

• Bij alle activiteiten aandacht voor milieuaspecten behouden. 
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DE ORGANISATIE 
  
 
Organisatiestructuur 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vestigingsgegevens 
 

Stichting Weeshuis Sri Lanka 
Postbus 82261 – 2508 EG Den Haag – info@weeshuissrilanka.nl 
Kamer van Koophandel te Den Haag – nr. 27273221 
Rangschikking Belastingdienst Successiewet artikel 24 – 24269 

  
Somawathi Saparamadu Trust 
No. 129 Dutugemenu Street  
Dehiwala – Sri Lanka 
Registrationnr. 87358  

  
Somawathi Nivasa – Holland House of Hope 
Sri Udayamitta Nahimi Mawatha, Idankissa Road, 
Harumalgoda, Habaraduwa, Sri Lanka 
Registrationnr.: FL-109304  
“Voluntary Social Services / Non-Government Organisation” 
 

Bankgegevens Nederland 
Bank:    Postbank Den Haag 
Naam:    Stichting Weeshuis Sri Lanka 
Gironummer:   Giro 3211 
Plaatsnaam:   Den Haag 
IBAN:    NL28PSTB0000003211 
Swift/BIC code:  PSTBNL21 
 
Sri Lanka 
Bank:  People’s Bank  

Nugegoda – Sri Lanka 
Rekeningnaam:  Somawathi Saparamadu Trust 
Rekeningnummer:  1650108450 
Branche nummer:  174 
Swift/BIC code:  PSBKLKLXA 023 
 
Website:   www.weeshuissrilanka.nl 

   www.somawathihome.com 
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LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 

 
 

De heer Ing. E. Jongepier   
 
Voorzitter – 48 jaar 
Benoemd op: 2 juni 2005 
Directeur Bedrijfsvoering Twynstra Gudde 
 
 
 

De heer C.A.C.M. Schellens   
 
Secretaris – 59 jaar 
Benoemd op: 2 juni 2005 
CEO - De Lage Landen International  
 
 
 

 

 
 

  
De heer Drs. J.D. van Dalen   
 
Bestuurslid – 49 jaar 
Benoemd op: 2 juni 2005 
Secretaris Hoofdbestuur KNMP  
Apotheker in Breskens 
 
Nevenactiviteiten: 
Voorzitter Openbare Basis Scholen Zeeuws Vlaanderen 
Voorzitter Marnixring Sas van Gent (culturele vereniging) 

De heer K. van Doodewaerd  
 

Bestuurslid – 59 jaar 
Benoemd op: 2 juni 2005 
Voormalig directeur Omroepvereniging TROS 
 

Nevenactiviteiten: 
Bestuurslid Algemene Raad “Onze Luchtmacht” 
Bestuurslid Fonds Slachtofferhulp 
Bestuurslid Stichting Instandhouding Nieuwspoort 
Lid Raad van Toezicht Stichting Eigen Gezicht 

De heer W.L. Boone R.A. 
 
Bestuurslid – 62 jaar 
Benoemd op: 30 november 2006 
Voormalig partner Deloitte - Register Accountant 
 
Nevenactiviteiten: 
Bestuurslid Stichting Vrienden Effatha 
Commissaris Van Tour De Groot Groep B.V.  
Commissaris Depa Holding B.V. 
Districtsmanager PUM van VNO/NCW 

Bestuurwisseling 
De heer C.J. Vrolijk is per 30 november 2006 afgetreden als lid van de 
Raad van Toezicht. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen in lijn der 
beroepsregels Register Accountants. De heer W.L. Boone heeft zijn taak als 
lid van de Raad van Toezicht  overgenomen. 
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WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 

Vergaderfrequentie De Raad van Toezicht dient conform de statuten eenmaal per jaar bijeen te 
komen. De frequentie is afgestemd op tweemaal per jaar om - zeker in de 
beginperiode - nauw betrokken te zijn bij de stichting. 
 

Bespreekpunten Onderwerpen die zijn besproken tijdens de bijeenkomsten van de Raad van 
Toezicht: 
 Financiën en vermogensbeheer  
 Toelichting op het Masterplan 2005-2010 
 Toelichting op de maandelijkse voortgangsrapportage 
 Aandacht voor de “zelfredzaamheid” van het tehuis op lange termijn 
 Het zorgplan en de lange termijn visie m.b.t. de kinderen 
 Advisering m.b.t. fondsenwervende activiteiten 

 
Veranderingen Behoudens een bestuurswisseling hebben zich geen wijzigingen voorge-

daan. 
 

Informatie- 
verstrekking 

De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd door middel van: 
 Maandelijkse voortgangsrapportage 
 Kwartaalbalans 
 Nieuwsbrieven 
 Bezoek van de leden aan het project in Sri Lanka  
 Tussentijdse actualiteiten  
 Individuele gesprekken 

 
Aanwezigheid Alle leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig bij de halfjaarlijkse bij-

eenkomsten. Met de externe accountant worden separate besprekingen 
gevoerd over het te voeren financiële beleid.  
 

Activiteiten Naast de controlerende taken van de leden Raad van Toezicht voelen de 
leden ook sociale verbondenheid om nauw betrokken te zijn bij de ontwik-
kelingen en activiteiten. Dit uitte zich o.a. in: 
 Het aanboren van netwerken 
 Het meereizen naar Sri Lanka 
 Diverse communicatie-uitingen  
 Bezoeken aan de “keukentafel” 

 
Interventies Interventie heeft plaatsgevonden bij de oprichting van Stichting College Sri 

Lanka, een nieuwe stichting met als doel het opzetten van een college. 
Hierbij heeft de Raad van Toezicht –uit voorzorg- een negatief advies afge-
geven deze nevenactiviteit te ontplooien. 
 

Verbeteringen Er is geen aanwijzing, noch opmerking geweest om zaken te verbeteren. 
 

Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering, noch on-
kostenvergoeding en zijn derhalve onbezoldigd. 
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LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 

Mevrouw Marja J. van Leeuwen  
 
Voorzitter/initatiefnemer – 53 jaar 
Benoemd op: 3 januari 2005 
Voorheen docent Marketing en Communicatie 
 
Nevenactiviteiten: 
Trustee Somawathi Saparamadu Trust Colombo 
 

 

 

Mevrouw Saskia J. Pahud de Mortanges-Kroes 
 
Penningmeester – 47 jaar 
Benoemd op: 2 maart 2005 
Voorheen directeur Road Air Travel 
 
Nevenactiviteiten 
Trustee Somawathi Saparamadu Trust Colombo 
Bestuurslid Vrienden van het Reizend Muziekgezelschap 
 

 

 
 

Mevrouw Marianne E.J. van den Bosch 
 
Secretaris – 48 jaar 
Benoemd op: 2 maart 2005 
Office Manager Slooter & Partners B.V. 
 
 

 

 
 

Mevrouw Daniëlle A. Appel 
 
Bestuurslid - ICT – 36 jaar  
Benoemd op: 2 maart 2005 
Office Manager en webdesigner Lectron B.V. 
 
 

 

 

Mevrouw D. Frederiek van Lookeren-Hoogeboom 
 
Bestuurslid – algemene ondersteuning - 37 jaar 
Benoemd op: 10 november 2005 
Voormalig directiesecretaresse 
 
 
 

  
WERKWIJZE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor alle operationele ta-
ken. Een team van vrijwilligers en professionals met verschillende experti-
ses draagt hierin bij. Het Dagelijks Bestuur communiceert dagelijks met 
elkaar. Gemiddeld éénmaal per twee maanden vinden officiële vergaderin-
gen plaats.  
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 Kostenbeheersing  
De stichting is uiterst alert op kostenbeheersing. Gewerkt wordt vanaf “de 
keukentafel” en ieder bestuurslid werkt afzonderlijk vanuit de thuissituatie. 
Hiermee zijn geen kosten als huisvesting en andere kosten gemoeid.   
Vooralsnog is het de stichting gelukt om praktisch alle activiteiten gespon-
sord en/of “in natura” te krijgen, behoudens een gedeelte van de reis- en 
verblijfkosten in Sri Lanka en de (beperkte) marketingkosten.  
 
Beheerssystemen en inhoudelijke analyse 
Door de korte lijnen binnen de organisatie, de frequente besprekingen en 
het met regelmaat afstemmen van activiteiten is het beheer van de stich-
ting vooralsnog uiterst overzichtelijk. Geplande activiteiten worden met 
regelmaat geanalyseerd en indien nodig bijgesteld. Het functioneren van 
het Dagelijks Bestuur en haar leden wordt ieder half jaar besproken en ge-
evalueerd.  
 
Honorering 
Statutair is bepaald dat ook het Dagelijks Bestuur geen vergoeding noch 
bezoldiging ontvangt.  Jaarlijks wordt door de bestuursleden een bezoek 
gebracht aan het project op kosten van de stichting; waarmee de betrok-
kenheid en motivatie wordt  behouden, men op de hoogte blijft van de 
voortgang, de ontwikkeling van het project en om de contacten te onder-
houden. 
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SOMAWATHI SAPARAMADU TRUST 
 

 

 
 

De heer W.A.S.D. Saparamadu 
 
Functie: voorzitter 
Zoon van mevrouw Somawathi Saparamadu, uit wiens 
nalatenschap het grondgebied en de bebouwing is gedo-
neerd aan de Trust 

 

 
 

Mevrouw R.M. Saparamadu 
 
Functie: lid Operationeel Management Team 
Verantwoordelijk voor bewaken van de cultuur, de nor-
men en waarden 
 

 

 
 

De heer M. Saparamadu 
 
Functie: lid Operationeel Management Team  
Verantwoordelijk voor bouw en infrastructurele zaken 

 

 
 

De heer N. Illeperuma 
 
Functie: bestuurslid Trust 
Verantwoordelijk voor financieel management, human 
resource en social benefit programma staf 
  

 

 
 

De heer H. Gamage 
 
Functie: bestuurslid Trust 
Verantwoordelijk voor contacten met officiële instanties 
inzake vergunningen, voogdijraad e.d. 

 

 
 

Mevrouw L. Boteju 
 
Functie: secretaris Trust 
Verantwoordelijk voor educatie en onderwijsfaciliteiten 
in- en uitwonende kinderen 

 

 
 

De heer Th.H.M. Broeke 
 
Functie: Bestuurslid Trust 
Verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking, controle op 
investeringen en uitgaven 
 
Nevenactiviteiten: 
Adviseur NRV Holiday 
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Mevrouw S.J. Pahud de Mortanges-Kroes 
  

Functie: Bestuurslid Trust 
Verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking, nakomen 
gemaakte afspraken, uitvoering zorgplannen en beoor-
deling investeringen. 
  

Nevenactiviteiten: 
Penningmeester Stichting Weeshuis Sri Lanka 
 

 

 

Mevrouw M.J. van Leeuwen 
 

Functie: Bestuurslid Trust 
Verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking, nakomen 
gemaakte afspraken, uitvoering zorgplannen en beoor-
deling investeringen. 
 

Nevenactiviteiten: 
Voorzitter Stichting Weeshuis Sri Lanka 

 
De Trust in Sri Lanka 
 

 
In Sri Lanka is op basis van de Sri Lankaanse wetgeving een Trust opge-
richt. In de Somawathi Saparamadu Trust zijn het grondgebied en de be-
staande bebouwing ondergebracht. De Trust Agreement vormt het regle-
ment voor de samenwerking, de bepaalde condities en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden. De Trust Agreement is gesloten in samenspraak en 
onder begeleiding van SJMS Deloitte en staat geregistreerd onder nr. 
87358. 
 
De Trust vergadert viermaal per jaar gezamenlijk in Sri Lanka. Tijdens de 
vergaderingen wordt de voortgang besproken, de financiële tussenrappor-
tages, de behoeftes en de investeringen, de kwaliteit van de zorg, de ope-
rationele en infrastructurele zaken. Daarnaast is er bijna dagelijks contact 
via e-mail en/of telefoon over lopende zaken. 
 
Honorering 
In de Trust Agreement is opgenomen dat geen van de trustees een ver-
goeding/bezoldiging ontvangt, met uitzondering van reis- en verblijfkosten 
van de Nederlandse trustees voor het bezoeken van het project. 
 

Comité van  
Aanbeveling 

LEDEN COMITÉ VAN AANBEVELING 

 

 
 

Drs. W.J. Deetman 
Burgemeester  
Haaglanden 

 
 

Dhr. K. van der Graaf 
Televisie presentator 

 
 

Dhr. H. Vergeer 
Oud wereldkampioen 

Schaatsen 
 
 

 
Beschermvrouwe 

 

 

  
Mevrouw Pia Douwes 
Musical ster 
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Samenwerkende 
partners 

 
Belangrijke partners in de samenwerking waren o.a.: 
 
• ANWB Media 
• De Brauw Blackstone Westbroek 
• De Lage Landen 
• Deloitte  
• Drukkerij Oldehove 
• Erasmus Universiteit 
• KNMP 
• Koninklijke Auping 
• Media Choice 
• Tros Omroepvereniging 
• Twynstra Gudde 
• Unicorn Webdisign 
• Weybridge  
 

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer en mevrouw Saparamadu, 
Trustees 

De heer Mohan Saparamadu -Trustee en de 
heer Peter Derks van Twynstra Gudde. 
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RISICOMANAGEMENT 
 
Financiële risico’s 
 
Stichting Weeshuis Sri Lanka is tot nu toe bijna volledig afhankelijk geweest van inkomsten uit 
donaties. Om voor een periode van nog minimaal 14 jaar continuïteit te garanderen heeft de stich-
ting tenminste € 6 miljoen nodig, waarvan vanaf 2007 nog ruim € 2 miljoen aan fondsen geworven 
dient te worden. De geefbereidheid van particuliere donoren is in 2006 sterk afgenomen. Getracht 
wordt de particuliere donateurs te blijven bereiken door een breed scala aan fondsenwervende 
activiteiten aan te bieden: webshop, adoptieplan, boek- en kalenderverkoop, vrienden-van-het-
weeshuis-reis, bezoekerscentrum. De relatie met onze structurele donateurs wordt sterk gehouden 
door regelmatig de laatste informatie over het project toe te zenden in de vorm van een elektroni-
sche nieuwsbrief. In 2006 heeft Stichting Weeshuis Sri Lanka de Verklaring van Geen Bezwaar 
ontvangen van het Centraal Bureau Fondsenwerving dat het vertrouwen van de donateur zal ver-
sterken. Daarbij geeft de erkenning van het CBF nog meer zekerheden, omdat hiermee toezicht 
plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van de stich-
ting. Hopelijk komt dit ten goede aan de geefbereidheid van donateurs. 
 

In 2006 is een aanvang gemaakt met de fondsenwervende 
activiteiten meer te richten op het bedrijfsleven. Een aparte 
website is gelanceerd met daarop sponsorproposities – gela-
belde donaties voor bedrijven in het kader van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Zo kunnen bedrijven bijvoor-
beeld een sponsorpakket computerlessen kopen, waarbij voor 
€ 5.000 een jaar lang computerlessen aan de kinderen van 
het weeshuis en 150 kinderen uit de regio geboden worden. 
Daarnaast is het duimen-voor-duimen project van start ge-
gaan. Zowel  particulieren als bedrijven kunnen symbolisch 
1000 duim² steunen voor € 2,50 per duim.  
 

In 2006 zijn tevens subsidies aangevraagd bij institutionele donoren, resulterend in een eenmalige 
subsidie van het NCDO en een driejarige subsidie van de Turing Foundation. 
 
Dit beleid van inkomensspreiding zal in 2007 worden voortgezet en uitgebreid. De focus zal liggen 
op het bedrijfsleven en de mogelijkheden van EU-subsidies. 
 
De fraudegevoeligheid van het project is zeer klein, waardoor donateurs verzekerd zijn dat alle 
donaties ook daadwerkelijk aan het project worden uitgegeven. Het risico op fraude is zo beperkt 
dankzij het nauwe contact met de Sri Lankaanse partnerorganisatie. Daarnaast zijn regelmatig 
bestuursleden of professionals ter plaatse om de voortgang te controleren; zoals architecten van 
Adviesbureau Twynstra Gudde reizen meerdere malen per jaar op eigen kosten af naar Sri Lanka 
om de bestedingen en investeringen te controleren. Iedere aanbesteding voor de bouw van de 
nieuwe paviljoens, school of medische post wordt vooraf vastgelegd in een Bill of Quantities en 
wordt nagelopen op materiaalgebruik, staat van bouw en correcte offertes. Daarnaast is er ui-
teraard de controle via het CBF en de jaarlijkse controle van de jaarrekening door de accountants, 
zowel in Nederland als in Sri Lanka. 
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Politieke en veiligheidsrisico’s 
 
Op 31 juli 2006 hebben rebellen van de LTTE, de Tamil Tij-
gers, het einde van het staakt-het-vuren verklaard, dat in 
2002 door hen met de Singalese regering was gesloten. Feite-
lijk was dit bestand al eerder geschonden, want sinds het 
begin van 2006 zijn op verschillende plaatsen in het Noorden 
en Oosten van Sri Lanka gevechten uitgebroken tussen Tamil 
Tijgers en het Sri Lankaanse leger. 
De negatieve gevolgen van de gewelddadige burgeroorlog zijn 
vooral voelbaar in de noordoostelijke districten. De locatie 
waar het weeshuis zich bevindt is hier ver vandaan en er is 
dan ook geen sprake geweest van een onveilige situatie voor 
de kinderen of het personeel. Het verloop van de strijd is 
onvoorspelbaar maar het lijkt er op dat de situatie zoals die 
nu is –met sporadisch oplaaiend geweld in het noordoosten– 
voorlopig zal aanhouden. Dankzij nauwe contacten met de 
lokale overheid en de Nederlandse Ambassade is de informa-
tievoorziening betreffende de politieke en veiligheidssituatie 
optimaal en kunnen indien noodzakelijk snel maatregelen 
worden genomen. 
 
Operationele risico’s 
 
Om de risico’s op het gebied van veiligheid van kinderen en 
personeel van het weeshuis te beperken zijn maatregelen 
genomen op het gebied van brandveiligheid, hygiëne en ge-
zondheid. Zo is er een protocol met betrekking tot brandpre-
ventie, zijn er in alle gebouwen goedgekeurde brandblussers 
en is er training gegeven. De zorgmoeders ontvangen training om beter in te kunnen spelen op 
gedragsstoornissen bij de kinderen. Alle kinderen zijn ingeënt tegen ziekten. Er is een bewakings-
post gebouwd bij de entree van het terrein zodat de veiligheid van de kinderen beter gegarandeerd 
kan worden. Om de continuïteit van alle faciliteiten te waarborgen is extra personeel aangenomen 
opdat bijvoorbeeld computerlessen ook bij ziekte van een van de leraren door een andere leraar 
kan worden opgevangen. Voor alle werknemers is daarnaast een calamiteitenfonds opgericht 
waaruit vergoedingen worden uitgekeerd in geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte. 
 
Reputatierisico’s 
 
Stichting Weeshuis Sri Lanka is afhankelijk van donaties voor het mogelijk maken en continueren 
van het weeshuis. Het is dan ook van groot belang dat het vertrouwen van de donateurs in de 
stichting op geen enkele wijze wordt geschaad. De Stichting hecht daarom veel waarde aan het zo 
transparant mogelijk weergeven van de informatie over het project. Het verkrijgen van de verkla-
ring van geen bezwaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving was hierin een belangrijk punt. 
Daarnaast probeert de stichting in alle externe communicatie, zowel op de website, als in nieuws-
brieven, artikelen en ook in het jaarverslag de communicatie zo helder, eerlijk en open mogelijk te 
houden. Wij waren dan ook zeer verheugd dat het allereerste jaarverslag van de stichting, het 
Jaarverslag 2005, al de 12e plaats bereikte in de Top-40 categorie Fondsenwerving Groot bij de 
Transparantprijs voor de beste verslaglegging van goede doelen, een initiatief van de Donateurs-
vereniging en PricewaterhouseCoopers. 

Bestuursaansprakelijkheid 
Voor de leden van het Dagelijks Bestuur is 
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. 
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PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 2006 
 

 
 

 

Website 
Om donateurs en belangstellenden te informeren is een uitgebreide 
website ontwikkeld – in zowel het Nederlands als het Engels – met 
functionaliteiten als: 
• Algemene informatie over de stichting 
• Sponsormogelijkheden en bijdragen 
• Nieuws: nieuwsbrieven, de stichting in de media, nieuws uit Sri 

Lanka en andere wetenswaardigheden 
• Foto- en filmbeelden 
• Bouwactiviteiten en voortgang 
• Gastenboek 
• Webshop  
• Persinformatie  
 
Websitebezoek 
Aantal bezoekers in 2006 per maand: 
 

Aantal website bezoekers 2006
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Ruim 76% van de websitebezoekers komt uit Nederland.  
 

 

 
Digitale nieuwsbrief 
Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verzonden aan – momen-
teel – ruim 6000 geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief kan een ieder 
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de fondsenwer-
vingsactiviteiten, de bestedingen en wetenswaardigheden over de 
kinderen in het tehuis. 

 

 
 

 

 
Financieel adoptieplan 
Wij kiezen er bewust voor om niet één kindje financieel te onder-
steunen. Immers een kind dat ooit wordt teruggevonden, maakt 
plaats voor een ander kindje. Daarom hebben wij gekozen voor een 
financieel adoptieplan om de ‘community’ maandelijks te kunnen 
bekostigen in termen van slapen, eten, drinken en educatie.  
De adoptieplanmogelijkheden omvatten momenteel: 
 
1. Een studiebeurs voor  € 25,00 per maand 
2. Een bedje voor  € 20,00 per maand 
3. Een etensbordje voor € 15,00 per maand 
4. Een schoolbankje voor €  7,50 per maand 
5. Een drinkbeker voor €  5,00 per maand 
 
Aantal adoptanten in het jaar 2006: 308. 
Opzeggingen zijn zeer beperkt. Gewijzigde familieomstandigheden of 
overlijden zijn de meest voorkomende redenen. 
Een adoptiefolder met de benodigde informatie is te downloaden via 
de website. Gedrukte adoptiefolders zijn ook voorhanden. 
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Notariële aktes en periodieke schenkingen  
Notariskantoor Ellens & Lentze te Den Haag maakt het mogelijk om 
kosteloos notariële aktes ten behoeve van Stichting Weeshuis Sri 
Lanka te laten passeren. Voor meer informatie over notariële aktes 
en periodieke schenkingen zie onze website. 
 

 

Film en foto 
Film- en fotomateriaal is te bekijken en te downloaden via de websi-
te. Het materiaal geeft een duidelijk beeld over onder andere de 
bouwvorderingen en de ontwikkelingen en de dagelijkse bezigheden 
van de kinderen. 
 
 

 
 

Webshop 
Via de webshop kunnen merchandising artikelen worden gekocht, 
zoals pennen, t-shirts, gedoneerde kunst en andere zaken. 
 
 

 
 

Verjaardagskalender 
De kinderen van het Somawathi Holland House of 
Hope maakten de mooiste tekeningen en samen met 
de sfeerfoto's vormen zij de basis voor de 'eeuwigdu-
rende' verjaardagskalender. Uitgevoerd in drie talen: 
Nederlands, Engels en in Singalees.  De verjaardags-
kalender is eind december 2006 gedrukt. 

 

 
Boek ‘Een Weeshuis in Sri Lanka’  
Inmiddels de tweede druk. Verkrijgbaar via de boek-
handel of via de website te bestellen.  
 

 

 
Lesmateriaal 
Om meer informatie te kunnen geven aan (basis)scholen die bij-
voorbeeld een actie voeren voor het weeshuis, geïnteresseerd zijn of 
om een spreekbeurt te houden is er educatief lesmateriaal ontwik-
keld.  Het lesmateriaal te downloaden via de website, bevat algeme-
ne informatie over Sri Lanka en het weeshuis, met name hoe de 
kinderen leven en wonen. Desgewenst kan er een dvd met beeld-
materiaal worden toegestuurd. 
 

 

Duimen voor Duimen 
Duimen voor Duimen geeft de mogelijkheid om symbolisch 1000 
duim2 te supporten.  
 
Men kan via de website op een plattegrond één of meerdere vakjes 
kiezen. Elk vakje is 1000 duim2; één duim kost € 2,50.  
 

 

Sponsorproposities  
Het Hoogste Rendement in Liefde en Geluk  
Gelabelde donaties, die transparant, identificeerbaar en tastbaar zijn 
voor een organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
door bijvoorbeeld het symbolisch doneren van computerdocenten, 
waarbij 200 kinderen ICT-les krijgen. 
 

 

Ambassadeurs 
Een groep van bevlogen vrijwilligers, die presentaties geven in het 
land, eigen initiatieven ontplooien om aan fondsen te komen en  
multi-inzetbaar zijn voor allerhande activiteiten. Op de website- 
pagina Activiteiten en Acties kan men zien wat er zoal in 2006 is 
gepresenteerd en georganiseerd. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 47

 
 

 

 
 
Activiteiten en acties 
Nog altijd vinden in het land benefietevenementen plaats, waarvan 
de opbrengst ten bate van de stichting komt. Acties van oliebollen 
bakken in Hoek van Holland tot de Westlandse Hattrick die met be-
stickerde Trabantjes afreisden naar het WK Voetbal.  
Ook het bestuur en/of de ambassadeurs worden met regelmaat uit-
genodigd bij Service Clubs, seminars en congressen om het initiatief 
toe te komen lichten, waaronder de Kwaliteitsdag voor Apothekers. 
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PUBLIC RELATIONS ACTIVITEITEN 
 

 

 

 
Commissie Klankbord 
In samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben 
11 master studenten onder supervisie van Prof. Dr. Lucas Meijs on-
derzoek gedaan naar de positionering van Stichting Weeshuis Sri 
Lanka, de toekomst voor fondsenwerving en de structuur. Eind 2006 
is de "Commissie Klankbord" opgericht. Een commissie bestaande uit 
de Masters van de Erasmus Universiteit, die heel graag met ons 
meedenken en ons van advies dienen. 
 

 

First Lady opent woonpaviljoens 
First Lady, mevrouw Shiranthi Rajapaksa, bezoekt met regelmaat 
het Somawathi Holland House of Hope. Soms spontaan op haar 
doorreis naar het zuiden, maar ook om een openingsceremonie bij te 
wonen. 

 

Netwerken en externe betrekkingen 
De stichting beschikt over een groot netwerk en onderhoudt dage-
lijks de contacten met de grote verscheidenheid aan relaties. Het 
gevolg hiervan is een olievlek, die zich meer en meer uitbreidt.  
Menig relatie voelt zich betrokken bij het initiatief en biedt hierbij 
professionele ondersteuning aan. 
 

 

Pers en publiciteit 
De stichting streeft een actief mediabeleid na en is eerlijk en open in 
de communicatie naar buiten. Om de media op de hoogte te houden 
van het laatste nieuws wordt met regelmaat een persbericht ver-
stuurd en worden perscontacten onderhouden. 
 
Met regelmaat wordt aandacht besteed aan het initiatief: 
  
Radio en televisie 
• TROS Een Vandaag > aandacht rond Ridderorde toegekend aan 

initiatiefnemer Marja van Leeuwen (april 2006) 
• TV Rijnmond > twee jaar na de tsunami 
• NOS Radio Journaal > twee jaar na de tsunami 
• Interviews met beschermvrouwe Pia Douwes bij Barend & Van 

Dorp, RTL Boulevard en in het NCRV-programma Het Hoogste 
Woord 

•   
Gedrukte media 
• Telegraaf > diverse rapportages 
• Metro/Spits > diverse artikelen 
• Regionale dagbladen > diverse publicaties 
• Martinair Redtime > publicatie in inflight magazine 
• Diverse damesbladen en magazines 
• Blad Fondsenwerving 
• Tros Kompas & Tros Fanmail 
 
Alle publicaties zijn terug te vinden op de website. 
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FONDSENWERVING 
 
 
In 2006 ontving de stichting € 611.927,-  aan donaties.  
 
 

TOTAAL BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 2006:
€ 611.927
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De onderverdeling per categorie in % is als volgt: 
 

TOTAAL DONATIES 2006 PER CATEGORIE IN %
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DONATIES < € 5.000 PER CATEGORIE in %
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DONATIES > € 5.000 PER CATEGORIE in %
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Totaal boekverkopen 2005/2006
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KORTE TOELICHTING OP VERKREGEN FONDSEN 
 
Bedrijven 
 

47,6 % van de fondsen totale donaties, is gegenereerd door het 
bedrijfsleven. Het merendeel is gedoneerd op basis van een gela-
beld en voor het bedrijf identificeerbaar project. 
 
Verjaardagen, geboortes, huwelijksfeesten en jubilea zijn veel 
voorkomende gelegenheden voor schenkingen. Ook periodieke en 
notariële schenkingen maken deel uit van deze baten.  
 

 
 
Particulieren 
 

Adoptieplan 
 
 
Vaste donateurs 
 

Maandelijkse incasso’s, waarbij een bordje/bedje/bekertje/ school-
bankje/studiebeurs worden geadopteerd. 
 
Donateurs die zelf periodiek een bedrag overmaken. Hetzij via een 
notariële akte, hetzij als periodieke overboeking. 
 

Stichtingen, verenigingen  
en clubs 
 

Evenementen in het land, die veelal door ambassadeurs worden 
geïnitieerd en begeleid. Op de website wordt hiervan melding ge-
daan onder acties en activiteiten.  
 

Kerken 
 

Collectes, vastenacties en inzamelingsacties bij familieaangelegen-
heden. 
 

Scholen 
 

Sponsorlopen, straatverkopen, fondsenwervingsactiviteiten en een 
schooladoptieplan maken deel uit van deze fondsen. 
 

Duimenactie 
 

Gelanceerd eind 2006. Een actie waarbij virtueel een stukje grond 
van 1000 m² kan worden geadopteerd. 
 

Boekverkopen De verkopen van het boek ‘Een Weeshuis in Sri Lanka’, waarvan 
sinds de lancering in 2005 in totaal 6237 exemplaren zijn verkocht 
via de website en de boekhandel. 
 

Subsidies Van de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwer-
king en Duurzame Ontwikkeling) mocht de stichting € 22.500 aan 
subsidiegelden ontvangen. De overige subsidieaanvragen zijn afge-
wezen: 
 Wilde Ganzen (aanvraag Westlandse Hattrick) 
 Novib (transportmiddel) 
 Postcode Loterij  
 Stichting Doen  

 
Rente en vermogens-
beheer 

Gekozen is voor kortlopende depositorekeningen bij diverse bankin-
stellingen om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Moge-
lijkheden om de fondsen te beleggen in aandelen en/of obligaties 
worden door de Raad van Toezicht onderzocht en afgewogen tegen 
de huidige rentestanden. 

 
FONDSENWERVINGSBELEID EN KOSTEN FONDSENWERVING 
 
De stichting tracht met beperkte middelen en met lage investeringen een zo efficiënt en effectief 
mogelijk resultaat te behalen. Vooralsnog is het een bewuste en strategische keuze om geen kos-
ten uit te geven aan betaalde reclames en wervingsacties. Daar waar fondsenwervende activiteiten 
zich aandienen, wordt gezocht naar een ‘partner in business’ die hierin participeert. Tot nu toe zijn 
alle fondsenwervende activiteiten aangeboden aan de stichting en wordt bij iedere activiteit zorg-
vuldig overwogen of de actie past in ons beleid. 
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VOORUITBLIK EN DOELSTELLINGEN 2007 
 

Primair – extern gericht 
 
Om invulling te blijven geven aan de geformuleerde doelstellingen zal Stichting Weeshuis Sri Lanka 
zich primair richten op de fondsenwervende activiteiten. Hiervoor zijn de navolgende acties ge-
pland: 
 
Werving en uitbreiding 
adoptanten en donateurs 

Insert TROS Kompas 
In de TROS Kompas –week 3, 2007- zijn adoptiefolders bijgesloten. 
Een gratis actie, waarbij 450.000 folders zijn verspreid onder de 
TROS-leden. De response dient nog te worden gemeten. 
 
Deelname Vakantiebeurs 
Dankzij de hulp van diverse sponsoren was Stichting Weeshuis Sri 
Lanka vertegenwoordigd tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht, ge-
houden van 9 tot en met 14 januari. Met een team van 25 vrijwilli-
gers heeft de stichting zich daar kunnen presenteren en adoptiefol-
ders uitgereikt. 
 

Gelabelde sponsor-
proposities – MVO 

Het hoogste rendement in Liefde en Geluk 
Een uitgebreid pakket met gelabelde en identificeerbare sponsor-
proposities in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO). 
 

Naamsbekendheid verho-
gen d.m.v. free publicity  
 

Tv-commercial op RTL 
Dankzij een gewaardeerde relatie krijgt de stichting kosteloos een 
20 seconden tv-spot op RTL4, RTL5 en RTL7. 
 
Damesblad Margriet 
In de rubriek ‘Sterke Vrouwen’ staat een reportage gepland rond de 
initiatiefnemer en het team. 
 
Goede Doelen tv 
Via digitale kabeltelevisie vanaf 1 april te bekijken: een 20 minuten 
durende documentaire over het ontstaan van, de voortgang en de 
toekomst rond het Somawathi Holland House of Hope in Sri Lanka. 
 

Bevorderen webshop ver-
kopen en merchandising 
 

Verjaardagskalender 
Een aantal scholen in Nederland gaat zich inzetten voor de huis-
aan-huisverkoop van de verjaardagskalenders. Uit de deelnemende 
scholen wordt een trekking gedaan en de winnende leerling(e) mag 
mee op een reis naar het weeshuis. 
 

Bezoek aan het weeshuis Vrienden-van-het-weeshuis-reizen 
Om sponsoren, donateurs, voormalige vrijwilligers en andere geïn-
teresseerden in de gelegenheid te stellen het Somawathi Holland 
House of Hope te bezoeken, zijn speciale vrienden-van-het-
weeshuis-reizen samengesteld. 
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Secundair – intern gericht 
 
Naast de fondsenwervende activiteiten is de stichting voornemens om meer focus te brengen in de 
algehele organisatie. Hierbij komen de navolgende zaken aan de orde: 
 
Interne organisatie Het Dagelijks Bestuur van de stichting draagt tevens de verant-

woording over alle operationele taken, aangevuld met vrijwilligers 
en professionals met verschillende expertises. Aandachtspunten 
voor 2007 zijn: 
• Meer structuur aanbrengen in bestuurlijke taken. 
• De efficiëntie en de effectiviteit verhogen door middel van het 

samenstellen van deelteams en het spreiden van verantwoorde-
lijkheden. 

• Een nieuw geformeerd team Master Studenten van de Erasmus 
Universiteit gaat een breedvoerig onderzoek doen naar de  
sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen van de stichting en een 
advies uitbrengen om tot structurele langetermijnvisie te ko-
men. 

 
Organisatie in Sri Lanka Nu infrastructurele zaken min of meer op orde zijn in het  

Somawathi Holland House of Hope, zal de aandacht uitgaan naar: 
• Uitgebreid zorgplan: de sociale en pedagogische ontwikkelingen 

van de kinderen in zijn algemeenheid en de individuele zorg per 
kind. Hiervoor is een plan in ontwikkeling dat zal worden ge-
toetst bij de lokale partnerorganisatie en in samenspraak met 
hen zal het zorgplan worden uitgevoerd, uiteraard rekening 
houdend met de lokale cultuur, normen en waarden. 

• Voor de medische post dient een exploitatieplan te worden op-
gesteld, waarin voorzien wordt in alle wensen en bezien wordt 
aan welke groepen mensen uit de regio medische en tandheel-
kundige hulp zal worden geboden. Aan de hand van het wen-
senpakket zullen bedrijven worden gezocht om tot concreet ge-
labelde sponsoring over te gaan, variërend van medicijnvoor-
ziening tot het verstrekken van –gebruikte– brillen en hoorap-
paratuur. 

• Naarmate de bouw vordert, de investeringen hierin min of meer 
eindig zijn, zal de bezoekfrequentie langzaam worden terugge-
bracht. Het uiteindelijke doel is om het tehuis self-supporting te 
laten zijn met controle vanuit Nederland. 
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NAWOORD 
 
 
East meets west, west meets east 
 
Vanaf de oprichting in 2005 waren de uitgangspunten tussen de stichting en de Trust geheel duidelijk. De 
Trust Agreement is met westerse efficiency opgesteld en door iedereen ondertekend. Niettemin vraagt de 
samenwerking en het bewaken van de uitgangspunten om voortdurende bijsturing en veel besprekingen. 
Ondanks het gebruik van moderne communicatiemiddelen is en blijft het noodzakelijk om regelmatig 
naar Sri Lanka af te reizen.  
 
“Why are you doing this?” 
 
Een immer terugkerende vraag van de heer Saparamadu – voorzitter van de Trust. Na jarenlang onder 
koloniaal bewind, het zien gaan en komen van hulpverleners met totaal andere bedoelingen, is deze 
vraag heel vaak aan ons gesteld. Immer met daarop hetzelfde antwoord onzerzijds “We love your coun-
try. We are glad we have the opportunity to share our richness with you and the children in Sri Lanka”. 
 
Vertrouwen en evenwicht 
 
Na ruim twee jaar mogen wij terugkijken op het opbouwen van een enorm vertrouwen en wederzijds 
respect. Dit is de basis van de succesvolle samenwerking en de sleutel tot het vele dat bereikt is. Het 
evenwicht is bereikt: een uiterst gestructureerd kinderdorp waar inmiddels ruim 200 kinderen een betere 
toekomst tegemoet gaan en een gemotiveerd team aan lokale medewerk(st)ers die met liefde en zorg 
bijdragen aan het welzijn van al deze kinderen.  
 
Erkenning en trots 
 
Niet alleen de stichting is trots op hetgeen er bereikt is. Ook de lokale staf ontvangt met regelmaat de 
erkenning van de lokale Kinderbescherming, die het Somawathi als een schoolvoorbeeld ziet. Van de 
Nederlandse Ambassadeur tot de First Lady – Mrs. Shiranthi Rajapaksa – bezoeken met regelmaat het 
project en schrijven hun lof in het gastenboek aldaar. 
 
Tegenslagen en hick-ups 
 
Natuurlijk zit niet altijd alles mee. Bouwvertragingen, zware regenval, de vele lokale festiviteiten, beslis-
singen die moeizaam en traag verlopen. Ieder bezoek is een verrassing van hetgeen ons te wachten 
staat. Ieder bezoek vanuit Nederland is tevens ook een deadline! Onze westerse efficiency in handelen 
en denken staat vaak haaks op de Aziatische denk- en werkwijze.  
Ook blijkt in Nederland hoe moeizaam het is om een subsidieaanvragen gehonoreerd te krijgen. Pakken 
documentatie, honderden vragen en dan blijkt: het project is of te grootschalig, of te kleinschalig! 
 
Een weeshuis in Sri Lanka 
 
Nooit had iemand van ons durven dromen dat we tot dit mooie resultaat zouden komen. Het zien van de 
pretlichtjes in de ogen van de kinderen, in vergelijking tot hoe ze binnenkwamen.  
Het is een groeibriljant en de kinderen groeien hierin mee. 
 

 
 
 

 
Bedankt sponsors, donateurs, vrijwilligers,  

adviseurs en alle anderen die hieraan hebben 
bijgedragen! 

 
Wij hopen dat zij ons en de kinderen in  
Sri Lanka nog heel lang blijven steunen. 
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MET DANK AAN… 

Heel veel support en professionele ondersteuning hebben wij de afgelopen twee jaar mogen ont-
vangen. Namens de kinderen in het Somawathi Holland House of Hope bedanken wij in het bijzon-
der: 

Acsi Holding – Zetten 
Alex de Smit - fotograaf 
AGENS 
AHOY Rotterdam 
Alberdink Thijm College – Hilversum 
Alysis Zorggroep – Arnhem  
Ambassade van Sri Lanka 
ANWB 
Applaus Magazine 
Arke Fly 
Atrium medisch centrum – Heerlen G.O.Z.L. 
Basisschool de Kameleon - Duiven 
Basisschool Elisabeth – Charlois 
Basissschool Loppersum 
Basisschool De Waterwilg - Nootdorp 
Basisschool Pr. Willem Alexander - Ermelo 
Basisschool Wierwinde 
Basisschool De Wissel – Hoorn 
Betty van Vliet † - South Africa 
Bewoners van de De Oude Enk 
Bistro Vidocq – Roosendaal 
Bloemisterij Pels – Woerden 
Boeddhistische Unie Nederland 
Boom Chicago - Amsterdam 
Bouw sociëteit Dordrecht 
Brandweer Westland 
Brenntag Nederland 
Breukhoven Foundation 
Brocacef 
BührmannUbbens bv 
Bungalowpark Sollasi 
Caroline van den Heuvel 
C. van Schie Kraanverhuur 
Cees Beuk 
Chiel van Praag 
Circuitpark Zandvoort 
C.J. Vrolijk - Deloitte 
Combiwel - Amsterdam 
Comeniusschool - Zeist 
Cretas Reizen 
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.  
De Hindoestaanse Gemeenschap – Den Haag  
De Kameleon - Duiven 
De Klokkebei & Toermalijn Ulvenhout 
De Kort en Van Veen 
De Kreunende Sluisdeuren – Alphen ad Rijn 
De Kwir - Neer 
De Lage Landen  
De Meander - Amersfoort  
De Meerlanden 
De Pijp Helpt Azië 
De Regenboog - Apeldoorn 
De Striene + De Patrijspoort 
De Twee Zonnebloemen 
De Westlandse Hattrick 
Deloitte - Nederland  
Deloitte - Sri Lanka 
De Wegwijzer – Krimpen a/d IJssel 
Direct Mail - Beek 
Driezorg - Zwolle 
Drukkerij Oldehove – Naaldwijk 
Drukkerij Wilco - Amersfoort 
Duivenvoorde - Noordwijkerhout 
Ebony Marketing – New York 
ECT Delta – Haven Rotterdam 
Eiland Bonaire 
Eiland Texel 
Enig Idee?! 
Erasmus College Rotterdam 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Essent @Home Abonnees 
Esther van Dam 
Europese School Bergen 
Eyeclarify.com 
Familie Schrijner – Heteren 
Familie van Triest - Kouderkerk 
Firma Aananen 

Fischer Benelux B.V. Naarden 
FOX Vakanties 
Frames Energy – Zoeterwoude  
Frank Bunnik - Adelaide 
Free Record Shop 
Gaby van Tol 
Gebroeders Van Steijn – Noordwijkerhout 
Gedore Nederland - Alphen aan den Rijn  
Geert Schots en Bart de Leest 
Gemeente Badhoevedorp 
Gemeente Elburg 
Gemeente Limmen De Mienskip – Buitenpost 
Gemeente Opmeer 
Gemeente Sliedrecht  
Gemeente Terneuzen 
Gemini College – Lekkerkerk 
Geodis Vitesse  
Gerrit Wesels 
Goede Doelen TV 
GS1 Nederland, Amsterdam 
H & C Heemskerk 
Hadraplan - Marieke van der Schaar 
Harry Mens Vastgoed 
Havenbedrijf Rotterdam 
Hebo Kozijnen - Hengevelde 
Het Meidenhuis - Hoofddorp 
Hilde Huisman 
Hogeschool TIO 
Holland Casino’s 
Huigen- Malden 
IKEA 
In Concert for Asia - Terneuzen 
ING Bank 
ICT Opleiding ROC/Aventus/Nova College 
Itds Groep - Naarden 
Jaap van Essen 
Jan Keijser 
Jim van Nispen 
Joh. Mourik & Co – Groot Ammers 
Joop van den Ende Theaterproducties 
Judith Spruijt 
Katholiek onderwijs – Hoogwoud 
Katholiek Voortgezet Onderwijs - Breda 
Kids voor Vianen 
Kidslabel 
KNMP – Den Haag 
Koningin Wilhelminaschool - Apeldoorn 
Koninklijke Auping 
Korff de Gidts Makelaars 
Lectron b.v. 
Leeuwarder Montessorischool 
Leo van den Pol 
Libelle - damesblad 
Lions Club Den Helder 
Lions Club Rotterdam 
Lions Club Woerden 
Maaike Kraaijeveld 
Manuela Werneke 
Margriet - damesblad 
Marijke en Jacques de Ridder 
Marjolein Meerburg 
Mark van de Laar 
Markenhage – Breda 
Marktland College – Oudenbosch 
Martijn van Cooten 
Martin Veldman 
Martinair  
Meals and More Catering - Barendrecht 
Media Choice 
Meeùs Assurantiën 
Meeuwenoord Vervoer 
Merkenburo Bouma 
Metabo Nederland B.V. - Breukelen 
Meubelbeurs Nieuwegein 
NATO – Gerrie van Tol 
Nederlandse Ambassade - Sri Lanka 
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Nederlandse Club Costa del Sol 
Nederlandse Rode Kruis 
Niels Adegeest – Deloitte 
 
Nobel van Dijk - Naarden 
Nokkiebeurs – Vlaardingen 
Notariskantoor Ellens & Lentze – Den Haag 
NVR Holiday 
Openbare Basisschool Zaandijk 
OFIR - Delft 
Old Burger Weeshuis 
Old Fellows – Arnhem 
Omber Visuals - Poeldijk 
Ommer Business Club 
Oranjeschool Apeldoorn 
PGZ - Nieuwegein 
Paagman – Den Haag 
Padvinderij Elburg 
Pamely Tijthoff 
Patrick Lankhuizen 
Patrick Selbach 
Paula Scholtens 
Pentascope en Vidomes 
Peter de Groot 
Peter Derks 
PNO Design 
Podium b.v. - Hardenberg 
Postbank 
PvdA Jongerenfractie Amsterdam 
RABO Bank  
Rabosecurities 
Rexel Nederland – Cecil Nieuwenhuis 
Royal P&O Nedlloyd  
Ruro Handelsonderneming B.V. Nieuwegein 
Ruud Wenting  
$am-$am Business- en Beleggingsclub 
Schmidt Agenturen - Melissant 
Scholtens – Sittard 
Sjaak Faassen † 
SJMS Deloitte - Colombo 
Slavenburg Bouwbedrijven B.V 
Smit & de Wolf – Den Haag 
Spelers Hoevelaken 
Spieringshoek - Schiedam 
Spinningmarathon - Strijen 
Sri Lankan Airlines 
Stage Holding 
Stg. ICT Education Centre Sri Lanka 
Stg. J.A. Fentener van Vlissingen 
Stg. Jans Lyceum – Den Bosch 
Stg. Bevordering Gez. Ontwikkelingsland  
Stg. Bimbam 
Stg. Focus on education 
Stg. Helping Hands  
Stg. Katholiek Voorgezet Onderwijs Breda 
Stg. NCDO 
Stg. Westland voor Azië  
Stg. Belangen – Elburg 
Stichting Grootste Familie helpt … 
Stroopwafelactie Benschop 
Studenten ROC, Nova en Aventus 
Swimlanka 
Technag – Alphen aan de Rijn 
Telstar – Harderwijk 
Ten Cate 
Theater Diligentia – Den Haag 
Titia Streutker 
TPG 
TROS Omroepvereniging 
TSN 
Tsu Trust SL 
Turbo Els 
Turing Foundation 
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers 
Unicorn Webdesign - Venhuizen 
Van der Sluis 
Van der Valk Hotels en Restaurants 
Van Geel le Grand – René van Rij 
Ventura Business – Nieuwegein 
Vincent van Stijn - Deloitte 
Vivend 
Westerschool Bellingwoude 
Weybridge 
Willem van Oranjeschool – Apeldoorn 
Woerden helpt Stichting Weeshuis Sri Lanka 
Z@ppelin 
Zebra Management Consulting 
 

 

 
De vrijwilligers in de loods in Noordwijkerhout 
De vrijwilligers op werkvakantie in Sri Lanka 
De Ambassadeurs van St. Weeshuis-Commissie Klankbord 
Alle donateurs en adoptanten 

 

De Raad van Toezicht 
De heer E. Jongepier  
De heer C.A.C.M. Schellens  
De heer K. van Doodewaerd  
De heer J.D. van Dalen 
De heer W.L. Boone  
De heer C.J. Vrolijk 
Geassisteerd door de heer J.A. de Monchy 
 
 
Comité van Aanbeveling 
De heer Drs. W.J. Deetman 
De heer K. van de Graaf 
De heer H. Vergeer 
 
 
Beschermvrouwe 
Pia Douwes 
 
 
Trust Members 
Mevrouw R. Saparamadu 
De heer D. Saparamadu 
De heer N. Illeperuma 
De heer M.Saparamadu 
Mevrouw L. Boteju 
De heer H. Gamage 
De heer Th.H.M. Broeke 
 
 
En heel veel anderen 
 
 
 
 
Bedankt namens het Dagelijks Bestuur 
Marja van Leeuwen 
Saskia Pahud de Mortanges 
Marianne van den Bosch 
Daniëlle Appel 
Frederiek van Lookeren-Hoogeboom 
 
Geassisteerd door:                    
Jacqueline Keetman-van den Bosch 
Martin Appel  
Wil van Riet 
Arend J. Meerburg 
Elly Loots 
Paulien Feentra 
Petra Brand 
Hyacinthe van Emst 
Greetje Willemsma 
Thom Kiesewetter 
Jeroen Appel 
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DEEL III: FINANCIËLE PROGNOSE 2007-2011 

 
 BUDGET 2007 - 2011   

  2007 2008 2009 2010 2011 

Baten uit eigen fondsenwerving € € € € € 

Adoptieplan 50.000 50.000 55.000 55.000 60.000 

Donaties, giften, schenkingen 280.000 225.000 205.000 200.000 195.000 

Rente uit eigen vermogen 65.000 65.000 70.000 70.000 70.000 

Totaal baten eigen fondsenwerving 396.000 340.000 330.000 325.000 325.000 

 

Kosten eigen fondsenwerving 

  

Kantoorkosten 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 

Reiskosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Accountant 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Bank- en verzekeringskosten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Lidmaatschappen  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Marketing/PR 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Totaal kosten eigen fondsenwerving 20.000 20.000 21.000 21.000 21.000 

 
In % van baten eigen fondsenwer-

ving 

 

5,0%  

 

5,8 % 

 

6,3% 

 

6,4% 

 

6,4% 

Aandeel acties derden - - - - - 

Totaal beschikbaar voor doelstelling 376.000 320.000 309.000 304.000 304.000 

 
Bestedingen aan de doelstelling   

Somawathi Home Sri Lanka       

Salarissen 33.000 50.000 55.000 60.000 65.000 

Voedsel incl. lunch kleuterschool 25.000 30.000 35000 35.000 37.000 

Foster “out-home” kinderen + bankboekje 42.000 47.000 49.000 50.000 50.000 

Buitenschoolse activiteiten+ lessen 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 

Gas/ water/ Elektra 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 

Kleding/ linnengoed  5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 

Schoonmaakkosten 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 

Kantoorkosten / telefoon/ internet 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 

Beveiliging 15.000 15.000 16.000 16.000 17.000 

Onderhoud 4.000 5.000 6.000 6.000 7.000 

Afschrijvingen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Vervoer 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000 

Spaarbankboekjes “in-home” kinderen 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 

Medische kosten 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 

Verzekeringen/ bankkosten/accountant 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 

Uitvoeringskosten Stichting Weeshuis Sri 
Lanka 

8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Totaal te besteden aan doelstelling 232.000 272.000 291.000 302.000 317.000 

 
Totaal bestedingen  
Nederland en Sri Lanka 

252.000 292.000 312.000 323.000 338.000 

Saldo 144.000 48.000 18.000 2.000 -13.000 



 

 58

 
LIQUIDITEITENOVERZICHT  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Balans per 1 januari 2.300.000 1.764.000 1.862.000 1.930.000 1.982.000 

Balans boekjaar 144.000 48.000 18.000 2.000 -13.000 

Investeringen nieuwbouw en renovatie 730.000 - - - - 

Afschrijvingen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Balans per 31 december 1.764.000 1.862.000 1.930.000 1.982.000 2.019.000 

Rente percentage 3,7 3,5 3,6 3,5 3,5 

Interest 65.000 65.000 70.000 70.000 70.000 

 
 
TOELICHTING  

Adoptieplan De maandelijkse donaties bordje/bekertje/bedje/schoolbank 

Verwachte donaties Aannames 

Interest Prognose met aanname rentestijging 

Besteding aan doelstelling Gebaseerd op een oplopend kinderaantal van 150 inwonende 
en 150 uitwonende kinderen. 

Spaarbankboekjes Voor ieder kind zowel in- als uitwonend is een spaarbankboekje 
geopend waar maandelijks Rps. 500 op wordt gestort. Beschik-
baar voor de kinderen vanaf hun 18e jaar. 

Afschrijvingen Gebouwen  > 25 jaar 

Inrichting  > 10 jaar 

Apparaten etc.            > 15 jaar 

ICT    > 05 jaar 

Verzekeringen Ziektekosten verzekeringen voor stafmedewerkers in  
Sri Lanka 

Inflatie Jaarlijkse inflatie van 5 – 7% 
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INVESTERINGEN   

 
Renovatie bestaande gebouwen 

 
€   

 
Inrichting 

Bungalow 1 + 2  ( Hoofd gebouwen) 30.000 Hulpgoederen 

Bungalow 3 Kleuterschool 20.000 8.000 

Bungalow 4 Peuterschool 20.000 8.000 

Bungalow 5 behuizing voor staf 30.000 Hulpgoederen 

Bungalow 6 afgebroken - - 

subtotaal 100.000 16.000 

 
Nieuwbouw €  Inrichting 

19 woonpaviljoens 650.000 50.000 

Staf kwartier/ behuizing 80.000 Hulpgoederen 

Beveiliging post 30.000 Hulpgoederen 

Medische post 200.000 p.m. 

Sanitaire faciliteiten 15.000 - 

Ommuren van gehele terrein 15.000 - 

Sportveld 40.000 4.000 

Elektriciteit generator / water voorzieningen 30.000 - 

Tuinaanleg/ speeltuin en speelfaciliteiten 10.000 Hulpgoederen 

subtotaal 1.070.000 54.000 

 
Externe nieuwbouw  Government school €  Inrichting 

 
8 nieuwe klaslokalen 

 
60.000 

 
p.m. 

Sanitaire faciliteiten staf 6.000 - 

Sanitaire faciliteiten leerlingen 7.000 - 

subtotaal 73.000 0 

Totaal investeringen 1.243.000 70.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BENODIGD BUDGET VOOR 15 JAAR   

Operationele kosten: €  

2005 - 2010: 1.500.000 

2011 – 2020: 3.600.000  

Investering renovatie en nieuwbouw 1.300.000  

Totaal benodigd budget 6.300.000  
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DEEL IV: JAARREKENING 2006 
 
Balans per 31 december 2006  
na bestemming baten en lasten 
      

ACTIVA 31.12.06  31.12.05 

     

    €    €  

1.1 Voorraden     

 Voorraad kalenders  9.911   

      

2.1 Overige vorderingen     

 - Te vorderen rente        35.396         20.197  

      

2.2 Liquide middelen     

 - Opzegbare deposito's 2.195.262    1.201.921   

 - Rekeningen-courant     149.809      898.975   

    2.345.071    2.100.896  

      

    2.390.378   2.121.093  

      
      

PASSIVA   31.12.06  31.12.05 

    €    €  

2.3 Eigen vermogen     

 - Vrij besteedbaar vermogen     

 - Stichtingskapitaal               -               -   

 - Voor projecten  2.386.186    2.117.951   

    2.386.186    2.117.951  

2.4 Schulden op korte termijn     

 - Nog te betalen kosten       -  4.192       -  3.142 

         -         -  

      

   2.390.378  2.121.093  
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Staat van baten en lasten 2006 
 
 
 

 
 

BATEN  

   2006 werkelijk  2006 begroting  2005 werkelijk 

   €  €  € 

        

 Baten uit eigen fondsen-
werving 

      

3.1 Schenkingen 611.927  545.000  2.526.406  
        

 Totaal baten uit eigen 
fondsenwerving 

  
611.927  

   
545.000  

  
2.526.406 

        

 Kosten eigen fondsenwer-
ving 

      

  
Verwervingskosten 

  
-  

   
-  

  
- 

 

 
3.2.1  

 
Kosten betalingsverkeer 

  
480  

     
1.470 

 

3.2.2  Uitvoeringskosten 10.097      11.829  

        

 Totaal kosten eigen fond-
senwerving 

   
10.577 

   
28.000  

  
13.829 

        

        

 (in % van baten uit eigen 
fondsenwerving) 

 
1,73% 

  
5,1% 

   
0,53% 

        

 Resultaat eigen fondsen-
werving 

  
601.350 

   
517.000 

  
2.513.107 

        

 Beschikbaar uit fondsen-
werving 

   
601.350 

   
517.000 

  
2.513.107 

        

 Rente-inkomsten       

3.3 Rente-inkomsten  65.710  42.000  41.435 
        

        

 Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 

  
667.058 

   
559.000 

  
2.554.542 
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LASTEN  

   2006 werkelijk   2006 begroting   2005 werkelijk 

   €  €   € 

 Besteed aan doelstelling       

        

 Structurele Hulp       

 
3.4 

 
Verstrekte steun/subsidies 

   
392.000  

    
159.000  

  
436.591 

 

 Totaal  392.000  159.000  436.591 

          

3.2.2 Uitvoeringskosten 6.825                -                 -   

   6.825                -                 -  

          

 Totaal bestemd voor doel-
stelling 

 398.825  159.000  436.591 

        

 af: totaal beschikbaar voor  
doelstelling 

 
 

667.060  559.000  2.554.542 

          

 Saldo staat van baten en 
lasten 

 268.235  400.000  2.117.951 

        

         

 Saldo is gemuteerd via:       

 Vrij besteedbaar vermogen        

 - toegevoegd aan vrij besteed-
baar vermogen voor projecten 

  268.235      400.000     2.117.951   

     268.235   400.000  2.117.951 

        

 Toegevoegd/onttrokken aan 
vrij besteedbaar vermogen 

   268.235   400.000  2.117.951 

        

        

 Verloop vrij besteedbaar 
vermogen voor projecten 

      

 Stand per 1 januari 2.117.951  2.117.951  -  

 - toevoeging c.f. de staat baten 
en lasten 

  268.235   400.000  2.117.951  

        

 Stand per 31 december  2.386.186  2.517.951  2.117.951 
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Waarderingsgrondslagen 
 

Algemeen 

Het financiële verslag is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellin-
gen. Deze Richtlijn is opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme 
wijze de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zichtbaar te maken en is 
sinds 1999 

geïncorporeerd in de richtlijn ‘Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslagge-
ving 1). 

Alle bedragen zijn vermeld in Euro. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de pas-
siva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze 
betrekking op hebben.  
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaar-
heid. 
 
Passiva: Eigen Vermogen 
 
Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan het eigen vermo-
gen. De opbrengsten van het eigen vermogen, evenals het eigen vermogen zelf, worden aangewend 
ten behoeve van het weeshuis. 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen gel-
den en waarden uit hoofde van de giften en bijdragen. 
 
Kosten van eigen fondsenwerving 
 
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven 
van fondsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de reis en verblijfkosten, evenals de bankkosten.  
De toedeling van de kosten aan de doelstelling of fondsenwerving is gebaseerd op de geschatte tijds-
besteding hieraan van de medewerkers. 
 
Bestedingen aan de doelstelling 
 
Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en bijdragen, welke in 
het boekjaar zijn toegekend in het kader van de hulp. 
Toekenningen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin de betaling is verricht.  

 

 
1) Richtlijn 650
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Toelichting op de balans per 31 december 2006 
 

 
1.1 Voorraden 
 
De post voorraden bestaat uit de waarde van ingekochte kalenders. Deze worden vanaf 2007 via 
de webshop verkocht.  
 
2.1 Overige vorderingen 
 
De post overige vorderingen bestaat uit een vordering betreffende de te ontvangen rente 
(€35.396) is een bedrag dat is samengesteld uit de opgaven van diverse bancaire instellingen, 
evenals een berekening van overige vastgelegde gelden 
 
2.2 Liquide middelen 
 
Deze post betreft gelden die op kortlopende deposito’s zijn geplaatst, evenals de saldi van rekenin-
gen-courant en kasgelden.  
Stichting Weeshuis Sri Lanka is niet in het bezit van aandelen en belegt niet.  
 
2.3 Eigen vermogen 
 
2.3.1. Vrij besteedbaar vermogen 
 
Het deel van het vrij besteedbaar vermogen voor projecten staat per 31 december 2006 op  
€ 2,386 miljoen.  
   
Ad c. Het verloop van het vrij besteedbaar vermogen voor 
projecten 

2006 2005 

 € € 
Stand per 1 januari 2.117.951 - 
Toevoeging c.f. de staat van baten en lasten 268.235 2.117.951 
   
Stand per 31 december 2.386.186 2.117.951 
 

 
2.4 Kortlopende schulden 
 
Deze post betreft nog te betalen kosten accountantskosten met betrekking tot het boekjaar 2006 
en overige nog te betalen kosten. 
 
 
2.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
De Stichting Weeshuis Sri Lanka is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling als be-
doeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.  
De Stichting Weeshuis Sri Lanka heeft een verzoek tot vrijstelling gekregen voor 2005 en tevens 
een verzoek ingediend voor 2006 en wacht nog op toekenning hiervan. Op grond hiervan is in de 
jaarrekening geen rekening gehouden met een post te betalen successierechten.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2006 
 

3.1. Analyse bij de staat van baten en lasten over 2006 
 
Hulpverlening 
 
Stichting Weeshuis Sri Lanka is opgericht daags na de Tsunami ramp en heeft één hulpverlenings-
doelstelling te weten het bouwen en exploiteren van een weeshuis in het zuiden van Sri Lanka. In 
de eerste helft van 2006 heeft de nadruk gelegen op het bouwen van woonpaviljoens voor de ge-
troffen kinderen. De tweede helft van 2006 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de infrastruc-
tuur van het terrein en verbetering van de interne organisatie in Sri Lanka. Per december 2006 
biedt het Somawathi Home permanente behuizing aan 77 kinderen, dagopvang op de Montessori 
kleuterschool aan 25 kinderen uit de regio, en maandelijks financiële ondersteuning aan 106 uit-
wonende kinderen en 15 studenten. Aan alle kinderen, zowel inwonend als uitwonend, worden op 
het terrein van het weeshuis buitenschoolse educatieve programma’s geboden. 

Voorlichting en Bewustmaking 

De Stichting bestaat 2 jaar en heeft landelijke bekendheid gekregen door TV uitzendingen. Gedu-
rende 2006 hebben de landelijke geschreven pers en verschillende maandbladen aandacht ge-
schonken aan het project en interviews met de initiatiefneemster van het project geplaatst. Voor-
lichting door de Stichting verloopt grotendeels via de website:www.weeshuissrilanka.nl 

Giften in natura door bedrijven van producten en diensten hebben ertoe geleid dat de bouw van de 
website en het continue beheer gratis is aangeboden. Veel drukwerk inclusief benodigd materiaal 
voor voorlichtingsactiviteiten is tevens gedurende 2006 aangeboden. 

Fondsenwerving 

De Stichting heeft haar inkomsten in 2006 verkregen vanuit verschillende inkomstenbronnen: par-
ticuliere donateurs, bedrijfsleven, scholen, verenigingen, instellingen, service clubs en anderen. 
Ter spreiding van de inkomsten zijn ook de overheid en gelieerde instanties benaderd. Dit heeft 
geresulteerd in een subsidie van NCDO. Hoewel er gedurende het afgelopen jaar een behoorlijk 
bedrag van ruim € 600.000, - is opgehaald, is het maar de vraag hoe groot de geefbereidheid van 
particulieren en bedrijven in de toekomst blijft. De focus zal komen te liggen op het zoeken van 
bedrijven, fondsen en instellingen die zich voor langere termijn willen committeren aan het project. 
 
Baten 

Alle baten zullen worden aangewend ten gunste van de enige hulpverleningsdoelstelling van de 
Stichting te weten het Somawathi Home Holland House of Hope, Habaraduwa, Sri Lanka. 

Baten eigen fondsenwerving 

De baten gerealiseerd in 2006 uit eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden ingedeeld: 

 €  

Donaties < € 5000 91.305 

Donaties > € 5000 450.728 

Donaties adoptieplan d.m.v. incasso en boek 69.894 

TOTAAL BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 611.927 

  

Intrestbaten 65.710 

TOTAAL BATEN 677.637  
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3.2. Kosten eigen fondsenwerving 
 
De totale kosten van eigen fondsenwerving bestaan uit: 
3.2.1. De externe kosten voor betalingsverkeer en accountantskosten.  
3.2.2. De kosten van de eigen organisatie. Deze kosten worden toegedeeld aan de activiteiten  
       projectbegeleiding, voorlichting en bewustmaking, en fondsenwerving; 
 
 
 € 

Verwervingskosten  -  

Contributies, K.v.K. e.d.      44  

Reis- en verblijfkosten Sri Lanka  2.272 

Verzekeringen     428 

Drukwerk  1.492 

Portikosten     807 

Advertentiekosten     719 

Automatiseringskosten     692 

Accountantskosten  3.643 

Totale kosten eigen fondsenwerving 10.097 

 
 
Uitvoeringskosten structurele hulp  6.825 

Totale kosten eigen fondsenwerving 6.825 

 

Kostenpercentage 

Het aandeel “kosten eigen fondsenwerving” in “baten eigen fondsenwerving” van de Stichting 
Weeshuis Sri Lanka bedroeg in 2006 slechts 1,73% en is ruim onder de norm die het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving (CBF) hanteert. Dit lage kostenpercentage is gerealiseerd dankzij de grote 
steun van vele vrijwilligers en bedrijven, die producten en diensten gratis aan de Stichting Wees-
huis Sri Lanka leveren.  
 

 

3.3. Liquiditeitsbeheer en rente-inkomsten 

Stichting Weeshuis Sri Lanka houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening met de mogelijkheid dat 
fondsen bestemd voor het project op korte termijn beschikbaar moeten zijn. Niet direct benodigde 
fondsen worden op rentedragende rekeningen geplaatst. De omvang van de gelden die door het 
jaar heen op renterekeningen kunnen worden geplaatst, kan aanzienlijk fluctueren. 
 

Continuïteitsreserve  

Stichting Weeshuis Sri Lanka heeft zich gecommitteerd voor een periode van minimaal 15 jaar aan 
het financieren van de uitvoeringskosten van het Somawathi Home Holland House of Hope. De 
Stichting hanteert op verzoek van de kinderbescherming van Sri Lanka een continuïteitsreserve die 
de exploitatie van het Somawathi Home voor een periode van 10 jaar garandeert. 
 
 Werkelijk 2006 Werkelijk 2005 
 € € 
Rente opbrengsten 65.710 41.435 
 65.710 41.435 
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3.4. Bestedingen aan doelstelling 

In 2006 is een totaal bedrag van € 392.000 overgemaakt aan de Somawathi Saparamadu Trust.   
Het geld is besteed aan de nieuwbouw van 7 woon paviljoens, een bewakingspost, gedeeltelijke 
bouwkosten van de medische post , aankoop van extra grond, nieuwe stroomgenerator, operatio-
nele kosten van het Somawathi Home en maandelijkse sponsoring van het foster out-home kinde-
ren programma.  
 
SJMS Associates, Chartered Accountants, Colombo, Sri Lanka heeft de jaarrekening van de Trust 
over 2006 gecontroleerd en de jaarrekening van de Trust is op 28 april 2007 vastgesteld.  
De overheadkosten van de Stichting in Nederland is minimaal daar tot op heden door alle betrok-
kenen zonder vergoedingen is gewerkt. Het kantoor van de Stichting is aan huis van de initiatief-
neemster gevestigd, waarvoor gedurende 2006 geen kosten zijn berekend. 
 
De meeste uitgaven vinden in Sri Lanka plaats omdat daar uiteindelijk de kosten worden gemaakt 
met betrekking tot de huisvesting, levensonderhoud en opleiding van de kinderen en tevens de 
salariskosten van medewerkers van het weeshuis en alle verdere bijkomende operationele kosten.  
 
In het jaar 2006 en 2007 worden extra bedragen in Sri Lanka geïnvesteerd vanwege de geplande 
nieuwbouw van 17 woonpaviljoens, een medische post, kleuterschool en peuterschool, huisvesting 
voor de staf, een bewakingspost, aanleg van sportveld en verdere noodzakelijke infrastructurele 
verbeteringen zoals stroomvoorziening, watertanks etc. 
 
Ondertekening door Bestuur op 6 juni 2007: 

   

Marja van Leeuwen     Saskia Pahud de Mortanges 

Voorzitter      Penningmeester 
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Overige gegevens 
 

Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten 
 
Er zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de resultaatsbestemming. 
 

Bestemming saldo baten en lasten 
 
Het saldo van baten en lasten wordt, vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur toege-
voegd aan het Eigen Vermogen.  

Toegevoegd aan vrij besteedbaar vermogen voor projecten € 268.235  
  
 



 

 69  



 

 70






