
 



 
 
 

  



 
 

Sponsorproposities 

www.weeshuissrilanka.nl 

3 

Inhoudsopgave 
 

 Pagina 

Stichting Weeshuis Sri Lanka in het kort 4 

Sri Lanka: Facts & Figures 5 

Inleiding 6 

Stichting Weeshuis Sri Lanka 7 - 10 

U bent in goed gezelschap 11 

De partners 12 

Sponsorproposities – toelichting 13 

Basis levensbehoeften 14 

Onderwijs 15-16 

Medische Zorg 17 

Sport, recreatie en cultuur 18 

Infrastructurele zaken 19 – 20 

Algemene voorzieningen 21 - 22 

Andere sponsormogelijkheden 23 

Toon uw betrokkenheid 24 

Somawathi Home 2005 - 2010 25 

Thank you for being our friend 26-27 

  

 
 
 

 

 
 
 

  



 
 

Sponsorproposities 

www.weeshuissrilanka.nl 

4 

Stichting Weeshuis Sri Lanka in het kort:  
 

 

Rechtsvorm In Nederland: Stichting 

Raad van Toezicht 

Dagelijks Bestuur 

Comité van Aanbeveling 

 

In Sri Lanka: Trust & NGO 

Somawathi Trust in Sri Lanka 

Landelijke NGO 

Projectmatig Onder Sri Lankaanse leiding met toezicht en 

financiële steun vanuit Nederland 

Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften 

Regiofunctie met faciliteiten voor de nabije 

omgeving 

Looptijd Zolang er in Sri Lanka behoefte is aan 

kinderopvang. Dit wordt jaarlijks besproken met 

lokale kinderbescherming. 

Organisatie Particulier hulpverleningsproject 

Alle bestuursleden en trustees werken 

onbezoldigd . 

Capaciteit 150 kinderen inwonend onder voogdijschap 

25 zorgmoeders 

 

Registratie 
&  
Erkenning 

CBF Erkend Goed Doel  

ANBI-status 

Winnaar Transparant Prijs 2009 + 2010 

Landelijke NGO-status in Sri Lanka 

Beste kindertehuis van Zuid Sri Lanka  

Missie Het creëren van een door lokaal management 

gerunde liefdevolle en veilige omgeving voor 

kinderen. Waar zij kunnen opgroeien en zich 

ontwikkelen tot gezonde, verantwoordelijke en 

goed opgeleide bewoners van de samenleving; 

met respect voor de cultuur en tradities. Vrijwilligers & 
Professionals 

Versterken op allerlei fronten en met 

verschillende expertises in het bestuur. 

Visie Somawathi Home biedt ieder kind perspectief 

door maatwerk en diversiteitsprogramma's. De 

Stichting Weeshuis Sri Lanka werft fondsen om 

dit mogelijk te maken. De geboden faciliteiten 

worden (deels) ook ter beschikking gesteld aan 

de regio. 

Fondsenwerving 
 

Geworven fondsen 

exclusief rente: 

2005 2.526.000 

2006    612.000 

2007    401.000 

2008   354.000 

2009   427.000 

2010   355.000 

2011   247.618 

2012   273.666 

2013   232.696 

2014   185.589 

2015   326.000 

2016   278.454 

2017 

2018 

  295.989 

  118.710 

 

  Overheadkosten: 

  2005-2018 : 3,1% 

Zelfredzaam-
heid 

Op kleine schaal worden groenten en fruit 

verbouwd en worden zelfgemaakte kunstwerken 

verkocht aan bezoekers.  

 

Tevens worden met regelmaat ‘almsgivings’ 

gedoneerd, waarbij bezoekers een lunch of 

maaltijdenpakket aanbieden. De installatie van 

zonnepanelen heeft er toe geleid dat de kosten 

voor energie met 30% zijn verminderd. 

Besteed aan 
doelstelling 
2005-2018 

Bouw, infrastructuur en operationele kosten:  

€ 4.689.166 

 

Faciliteiten In het Kinderdorp Somawathi Home wordt hulp 

geboden en worden faciliteiten verstrekt aan: 

• 85 kinderen inwonend onder voogdijschap 

• 85 spaarbankboekjes met Rs. 500,- per maand 

• 45 peuters en kleuters op de Montessori  

• 1.500 patiënten voor gratis medische zorg 

• 52 lokale en betaalde medewerk(st)ers, 

waaronder 32 FTE’s en 20 parttimers 

 

Operationele  
kosten per jaar 

Ca. € 225.000 per jaar 

(inflatie gebonden) 

Bestemmingsreserve 
 
 
 

Ultimo 2018 € 2.378.229. Benodigd voor de 

komende jaren en onderdeel van de garantie 

aan de Kinderbescherming in Sri Lanka. 

. 

Financiële controle With Accountants  

SMJS Deloitte Sri Lanka 

Politiek Behoudens de samenwerking met de Nationale 

Kinderbescherming zijn er geen politieke 

invloeden. 

Bouw management Twynstra Gudde voor aanbestedingen en 

certificering gebouwen. 

Toekomst  De Stichting en de Trust hebben zich 

gecommitteerd aan de Nationale 

Kinderbescherming om zorg te dragen voor de 

inwonende kinderen tot tenminste hun 18e 

levensjaar en indien noodzakelijk voor de 

komende generaties kinderen die opvang 

behoeven. 

Communicatie • Website: www.weeshuissrilanka.nl  

E-mailverkeer: info@weeshuissrilanka.nl 

• Digitale nieuwsbrieven 

• Jaarverslagen  

• Social Media Facebook-Twitter-Instagram 
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Sri Lanka 
Oppervlakte: 65.610 km² (1,5x Nederland) 

Hoofdstad: Colombo 

Inwoners aantal: 20 miljoen 

Bevolkingsdichtheid: 304,8 inwoners per km² 

Godsdienst: Boeddhist 69,1%, Hindu 7,1%, 

Christen 6,2%, Moslim 7,6% 

Taal: Sinhala (officiële taal), Tamil en Engels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KINDERBELEID IN SRI LANKA 
  
Feiten 

In Sri Lanka wonen ruim 15.000 kinderen in tehuizen, staatsinstellingen. Hiervan is 8% wees; ruim 50% is 

opgenomen vanwege armoede en familieomstandigheden. De overigen vanwege crimineel gedrag, misbruik of 

een handicap. Voor minimaal 50% van deze kinderen heeft de overheid bepaald dat opname in pleeggezinnen 

veel beter is dan opgroeien in een tehuis. Voor de overige kinderen is geen oplossing gevonden in de 

gemeenschap. Dit aantal is als gevolg van de tsunami met nog eens bijna 5.000 getroffenen verhoogd. 

 

Vangnetfunctie  
Op verzoek van en in overleg met de kinderbescherming (National Child Protection Authority) in Galle werft  

Stichting Weeshuis Sri Lanka fondsen om een vangnetfunctie te kunnen bieden voor: 

 

• kinderen die niet geplaatst kunnen worden bij pleeggezinnen of waarvan de plaatsing  

uiteindelijk is mislukt. De rechter beslist of de voogdijschap wordt overgedragen en aan welk instituut 

of verzorger. 

• Uitwonende kinderen geplaatst in een pleeggezin , die financiële steun, naschoolse opvang, 

educatie en medische zorg ontvangen van de Stichting. 
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Inleiding 
 

 

 

Het begon met het brengen van 24 dozen medicijnen in het door de Tsunami zwaar getroffen Sri Lanka. 

Initiatiefneemster Marja van Leeuwen stapte in het vliegtuig om een bevriende arts in Sri Lanka te helpen en 

kwam terug met een wens: een kindertehuis in Sri Lanka om kinderen een toekomst te bieden. 

Geheel op eigen krachten ontstond er een mooi particulier initiatief: Stichting Weeshuis Sri Lanka. Opgericht 

om fondsen te werven voor het kinderdorp Somawathi Home Holland House of Hope. Een kinderdorp dat is 

opgericht in samenwerking met een Sri Lankaanse familie die een grondstuk van 40.000 m2 beschikbaar stelde. 

 

Het particulier initiatief is inmiddels een gevestigde naam en een door het CBF erkende instelling. Honderden 

vrijwilligers dragen bij, vele professionals bieden hun expertise aan, de Raad van Toezicht controleert de 

handelswijze en menig gerenommeerd bedrijf en organisatie doneert of adopteert één van de vele faciliteiten 

die het kinderdorp biedt. 

 

Het Somawathi Home Holland House of Hope in Sri Lanka wordt door de overheid gezien als een 

schoolvoorbeeld van kindertehuizen. In het kinderdorp zijn twintig paviljoens gebouwd en zijn nieuwe gezinnen 

ontstaan. Honderden kinderen volgen de naschoolse lesprogramma’s. Menig peuter en kleuter uit de regio 

bezoekt dagelijks de Montessori Scholen op het terrein en de medische post biedt gratis zorg aan ruim 1.000 

patiënten.  

 

De ontwikkeling en de begeleiding van kinderen is een proces van jaren. Stichting Weeshuis Sri Lanka heeft zich 

gecommitteerd om de zorg te bieden die nodig is om de kinderen op hun 18e levensjaar op eigen benen te 

laten staan.  

 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt ook ú bijdragen. U biedt daarmee niet alleen 

de kinderen een kans op een betere toekomst, maar ook alle mensen die hier ter plaatse bij betrokken zijn.  

Het Somawathi biedt bouwvakkers werk, een groot aantal kinderen vele faciliteiten, tientallen medewerkers 

een vaste dienstbetrekking, medische zorg voor de mensen in de regio, studiebeurzen aan studenten en de 

lokale middenstand profiteert van de vele noodzakelijke dagelijkse inkopen. 

 

 

Help de Stichting Weeshuis Sri Lanka helpen!  

Meer informatie vindt u op: www.weeshuissrilanka.nl. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Sponsorproposities 

www.weeshuissrilanka.nl 

7 

Stichting Weeshuis Sri Lanka 
 

De Stichting is opgericht na de Tsunami en heeft als doel de getroffen kinderen in Sri Lanka een betere 

toekomst te geven. Om de continuïteit te garanderen is financiële steun nodig. Steun om hen een plek te 

geven, hun mondjes te vullen, hen naar school te laten gaan, hen een vak te kunnen leren en hen een kans 

te geven op een betere toekomst. 
 

 

 
Het begin 

Daags na de Tsunami startte Marja van Leeuwen met het inzamelen van 24 dozen 

medicijnen en verbandmiddelen, op verzoek van een bevriende arts in Sri Lanka. 

Op 30 december was zij terug in Nederland met een nieuw doel in haar leven: het 

bouwen van een kindertehuis. In een televisie-uitzending bij Karel van de Graaf 

sprak zij op Nieuwjaarsdag haar wens uit en daarmee startte een particulier 

project hulpverlening dat na 100 dagen werd geopend.  

 

 
 

 
Meer dan een kindertehuis alleen 

Het bieden van een bed, eten, drinken en kleding is één. Het opzetten van een 

kindertehuis, de medische en psychologische zorg, de ontwikkeling van de 

kinderen en de continuering voor de lange termijn is een jarenlang proces. Hierin 

worden keuzes gemaakt, ingespeeld op de behoeftes en vindt er met regelmaat 

bijsturing plaats.  

 

 

 
De Grootste Familie van Sri Lanka 

Op een terrein van ruim 45.000 m2, veilig gelegen op een heuvel aan het Koggala 

Meer is een project gebouwd dat faciliteiten biedt aan: 

150 kinderen inwonend; onder volledig voogdijschap 

 50  kinderen uitwonend; onder begeleiding en met financiële support  

25 zorgmoeders 

 
 

 

 
De missie 

Het creëren van een door lokaal management gerunde liefdevolle en veilige 

omgeving voor kinderen, waar zij kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot 

gezonde, verantwoordelijke en goed opgeleide bewoners van de samenleving 

met respect voor de cultuur en tradities. 

 

 
 

Visie 

Somawathi Home biedt ieder kind perspectief door maatwerk en 

diversiteitsprogramma's. De stichting werft fondsen om dit mogelijk te maken. De 

geboden faciliteiten worden (deels) ook ter beschikking gesteld aan de regio. 

 
 

Toekenning en toelating van kinderen 

Alle kinderen in het Somawathi vallen onder National Child Protection Authority 

(NCPA). NCPA is de officiële instantie die de tehuizen inspecteert en kinderen 

toekent of via de rechter plaatst in een tehuis. Het Somawathi voldoet aan de 

eisen van de Oahsa-normering.  
Voor aanvullende informatie: www.reliefweb.int en www.childprotection.gov.lk.  
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De kinderen 
De inwonende kinderen worden toegewezen door de officiële 

Kinderbescherming en worden via de rechter geplaatst in het tehuis. Het 

Somawathi Holland House of Hope is hun “thuis” tot tenminste hun 18e 

levensjaar en zij in staat zijn om op eigen benen te staan. De leeftijd van de 

kinderen die word toegewezen ligt tussen de 3 en 9 jaar. Voor oudere / jongere 

broertjes of zusjes wordt een uitzondering gemaakt. 

 

 
 

Een groep van uitwonende kinderen maakt deel uit van de Somawathi familie. 

Deze kinderen wonen in de regio, hebben één of beide ouders verloren en 

leven in hun eigen community. Deze groep kinderen - toegewezen door de 

Kinderbescherming - krijgt maandelijks financiële support, medische en 

psychische begeleiding en neemt deel aan het naschoolse 

onderwijsprogramma.  

 

Een aantal getalenteerde kinderen uit de regio ontvangt een studiebeurs. Een 

maandelijkse toelage om hun studie te kunnen vervolgen aan de Hoge School 

of Universiteit elders in het land. Zo zijn er studenten die rechten studeren, 

geneeskunde, accountancy, e.d. 

 

De staf 
Het Somawathi Holland House of Hope is een Boeddhistisch tehuis. De 

verantwoording over de kinderen en de begeleiding is volledig in handen van 

de lokale staf. Iedere medewerker (m/v) ontvangt maandelijks een salaris en is 

verzekerd voor ziektekosten. 

 

 

 

De zorgmoeders dragen de verantwoording over hun eigen woonunit. Hier 

wonen acht kinderen met hun zorgmoeder. De zorgmoeders krijgen een 

maandelijks salaris en wonen in het tehuis. Zij krijgen trainingen, volgen 

groepsessies, bespreken de problematiek van de kinderen met de matron, het 

hoofd opvoedkunde. 

 

 
 

Woonpaviljoens 

In totaal zijn twintig woonpaviljoens gebouwd. Een volledig ingericht woonhuis 

waarin vier tot acht kinderen wonen met hun zorgmoeder. Jongens en meisjes 

wonen gescheiden. De zorgmoeder draagt de zorg  voor “haar gezin”. Helpt 

met het huiswerk, leert de kinderen koken, het huis schoonhouden, doet 

gezamenlijk de inkopen en wordt door de kinderen Ama (moeder) genoemd en 

als zodanig door de kinderen ervaren.  

 

 

 

Onderwijs 

De kinderen vanaf vijf jaar bezoeken dagelijks de naastgelegen Government 

School. In schooluniform vertrekken zij dagelijks om half acht ’s morgens naar 

school. Voor de peuters en kleuters is een Montessori kleuterschool op het 

terrein. Deze Montessori wordt ook bezocht door de kinderen uit de regio. Dit 

om vriendjes en vriendinnetjes te maken en de kinderen in de regio deze 

faciliteit te bieden. 

 

 

 

Vocational Training   
Vakgericht onderwijs, zoals computerlessen, huiswerklessen, Engelse les, 

naailes, muziek- en dansles en onderricht in diverse handvaardigheden van 

tekenen en plakken tot timmeren. De eerste kinderen hebben inmiddels hun 

zwemdiploma. Door het bieden van een breed scala aan programma’s leren de 

kinderen zichzelf ontwikkelen, hetgeen weer bijdraagt aan zelfvertrouwen en 

emotioneel evenwicht. 
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Infrastructureel 
Op het terrein zijn de volgende faciliteiten aangebracht: 

• Hoofdgebouwen 

• Klaslokalen 

• Montessori peuter- en kleuterschool 

• Medische post 

• Twintig woonpaviljoens 

• Speeltuin, openlucht theater en Somawathi  shop 

• Sportveld 

• Stroomgenerator 

• Eigen waterbronnen 

• Security posten 

• Stafkwartier  

• Eetvoorziening voor 300 personen 

• Woning voor management 

 

 

De organisatie 

Stichting Weeshuis Sri Lanka kent een Dagelijks Bestuur, een Raad van Toezicht 

en een Comité van Aanbeveling. Aangevuld met Ambassadeurs en diverse 

vrijwilligers met verschillende expertise. Allen werken onbezoldigd. De Stichting 

heeft geen enkele betaalde kracht. Er wordt vanuit huis gewerkt om de kosten 

te beperken.  

 

 
 

 
Somawathi Trust 
In Sri Lanka is de Somawathi Trust opgericht, bestaande uit negen trust 

members (zes Sri Lankanen en drie Nederlanders), allen onbezoldigd. In de 

Trust zijn ondermeer de grond (45.000 m2) en de gebouwen ondergebracht. 

Vanuit de Trust worden de operationele kosten betaald. De bouw gaat op basis 

van vooraf afgestemde begrotingen. Maandelijks maakt de Stichting geld over 

aan de Trust om de operationele kosten en bouwkosten te dekken. 

 

 

 
Controle en begeleiding 

Twynstra Gudde Nederland begeleidt het project bouwkundig en draagt zorg 

voor de certificering van de gebouwen. Deloitte Sri Lanka en Deloitte 

Nederland controleren de jaarrekeningen van zowel de Trust als de Stichting en 

stellen de accountantsverklaring op. Somawathi Trust is geregistreerd in 

Colombo als landelijk NGO.  

 

 

 

Jaarverslagen 

Onze Jaarverslagen vindt u in PDF-formaat op onze website 

www.weeshuissrilanka.nl.  
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CBF-Keur 
Per 25 september 2008 is aan Stichting weeshuis Sri Lanka het keurmerk voor 

goede doelen toegekend door Centaal Bureau Fondsenwerving, het CBF. In 

januari 2013 is het keurmerk omgezet in het Certificaat voor Goede Doelen. 

 

 

 

 

 

Uw schenking en de fiscus 
Met de invoering van de nieuwe regelgeving inzake schenkingen en fiscale 

aftrekbaarheid hebben wij door de Belastingdienst de status als ANBI instelling 

gekregen. 

 
 

Transparant Prijs 
Vanaf de oprichting sturen wij ons Jaarverslag in om mee te dingen naar de 

Transparant Prijs. Een prijs die wordt toegekend voor de beste charitatieve 

verslaglegging. Voor de Jaarverslagen 2006, 2007 en 2012 werden wij 

genomineerd. Voor zowel ons Jaarverslag 2008 als 2009 hebben wij de 

Transparant Prijs gewonnen.   

 

 

 
De toekomst 

Stichting Weeshuis Sri Lanka en de Somawathi Trust hebben aan de overheid 

van Sri Lanka - de Kinderbescherming - de garantie gegeven de zorg te zullen 

dragen voor het Somawathi Holland House of Hope. Afhankelijk van de 

behoefte in Sri Lanka en de situatie zal worden bezien of opvang van volgende 

generaties kinderen noodzakelijk is. 
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U bent in goed gezelschap 
 
Om een tehuis met voorzieningen voor 150 kinderen voor de lange termijn te kunnen exploiteren is veel geld 

nodig. Sinds het bestaan van de Stichting hebben wij al vele fondsen en donaties ontvangen, toereikend om het 

tehuis de komende vijf jaar te voorzien van de basisbenodigdheden. Echter voor de continuïteit op lange 

termijn is geld nodig. 

 

De kinderen in het Somawathi Holland House of Hope hebben hun nieuwe bestaan te danken aan de gulle 

donaties van particulieren, scholen, ouderencentra, acties in het land, service clubs, legaten, notariële 

schenkingen en de maandelijkse adopties van een bordje, bekertje, bedje, schoolbankje en studiebeurs, 

alsmede de tomeloze inzet van ruim 350 vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven voelt zich verbonden met het 

initiatief, hetgeen zich uit in het kosteloos aanbieden van diensten in de vorm van management support en 

goederen in natura (van bedden tot drukwerk).  

 

Voor een aantal bedrijven vormt het project onderdeel van hun maatschappelijke betrokkenheid en sponsort 

een specifiek onderdeel van het project, een gelabelde donatie, om bij te dragen aan de continuïteit. 

Regelmatig ontvangen wij vertegenwoordigers van deze bedrijven ter plaatse zodat zij kunnen zien hoe hun 

donaties worden besteed en welke vorderingen worden gemaakt. 

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: 
Mevrouw M.J. van Leeuwen    (voorzitter) 

Mevrouw S.J. Pahud Mortanges   (penningmeester) 

De heer K. Kamphuis   (bestuurslid) 

De heer S. Klein    (bestuurslid) 
 

In de Raad van Toezicht hebben zitting: 
De heer drs. M. de Rooij    Directielid Twynstra Gudde 

De heer drs. J.A. de Monchy   voorheen Director of General Affairs De Lage Landen 

De heer M. Lentze    Notariskantoor Ellens & Lentze 

De heer W.L. Boone - RA   Sector coördinator Accountancy & Financial PUM 

 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: 
De heer A.D. Boer    v/h CEO Koninklijke  AHOLD  

De heer mr. H.F. Doeleman   Advocaat Höcker Advocaten – Oud-deken te Amsterdam - Mediator  

De heer K. van de Graaf   TV presentator - communicatie specialist 

de heer prof. dr. L.C.P.M. Meijs  Bijzonder Hoogleraar Erasmus Universiteit 

De heer mr. drs. C.H.J. van Leeuwen  Voormalig Staatssecretaris - Advocaat - Mediator  
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Sponsorproposities 
 
Om de continuïteit van het Somawathi Holland House of Hope te kunnen waarborgen is er per jaar tenminste  

€ 250.000,- benodigd. De belangrijkste kostenposten zijn:  

 

1. Basis levensbehoeften 

2. Onderwijs 

3. Medische zorg 

4. Sport, recreatie en cultuur 

5. Infrastructuur 

6. Algemene voorzieningen 

 

U bent van harte welkom om één van de vele benodigdheden te adopteren !! 

Dit kan de dagelijkse maaltijd  zijn of het adopteren van de computerdocent die elke dag aan tientallen 

kinderen ICT lessen geeft. Adopteren kunt u op jaarbasis of voor een langere periode. 

Help Mee !! Zo draagt u bij aan de continuïteit en de toekomst van deze kinderen. 
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BASIS LEVENSBEHOEFTEN 
 

 

 

BASIS LEVENSBEHOEFTEN PER JAAR 
ETEN EN DRINKEN 
Per woonpaviljoen: 

Ontbijt en avondeten voor 9 personen 

€    2.000,- 

 

 

 

Voor 20 woonpaviljoens: 

Ontbijt en avondeten 180 personen 

 

€ 40.000,- 

Gemeenschappelijke lunch voor 180 personen € 15.000,- 

Lunch Montessori school 60 peuters en kleuters €  5.000,- 

Totale kosten per jaar € 60.000,- 

 

KLEDING 

Dagelijkse kleding  

• 250 sets (2 sets per jaar per kind) 

 

€ 3.500,- 

 

Ruim 100 kinderen bezoeken dagelijks de 

Government School. 

 

• 200 schooluniformen (2 sets per kind per jaar) 

• 100 paar schoolschoenen per jaar 

 

 

 

€ 1.000,- 

€ 500,- 

 

 

 

 

€ 1.500,- 

 

Ruim 75 kinderen bezoeken dagelijks de Montessori 

kleuter- en peuterschool. Schoolkleding Somawathi 

Montessori peuter- en kleuterschool 

• 60 sets schooluniformen (1 set per kind) 

• 60 paar schoolschoenen 

 

 

€ 300,- 

€  300,- 

 

 

 

 

 

€ 600,- 

 

Sportkleding 

• 150 sets (1 per kind) 

• 150 paar sportschoenen 

 

€  1.250,- 

€ 1.250,- 

 

 

 

 

€ 2.500,- 

 Totale kosten per jaar €  8.100,- 
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ONDERWIJS 
 

 

KOSTEN VOOR ONDERWIJSPROGRAMMA’S PER JAAR 
SCHOLARSHIPS / STUDIEBEURZEN TOTAAL: 
• 15 scholarships aan scholieren uit de regio 

voor vervolgopleiding en universitaire studie. 

 

€ 4.000,- 

 

 
 
 

 Totale kosten op per jaar € 4.000,- 

 

NASCHOOLSE LESPROGRAMMA’S  
Voor totaal 200 kinderen (inwonend en uitwonend) 

Rekenles 

• Docenten rekenen - 5 middagen per week  

• Lesmateriaal 

 

€ 1.500,- 

€ 1.000,- 

 

 

 

€ 2.500,- 

 

Wiskundeles 

• Docenten wiskunde - 5 middagen per week  

• Lesmateriaal 

 

€ 1.500,- 

€ 1.000,- 

 

 

 

€ 2.500,- 

Engelse les 

• Docenten Engelse les - 5 middagen per week  

• Lesmateriaal 

 

€ 1.500,- 

€ 1.000,- 

 

 

€ 2.500,- 

 

Science (natuur- en scheikunde en biologie) 

• Docenten science - 5 middagen per week  

• Lesmateriaal 

 

€ 1.500,- 

€ 1.000,- 

 

 

 

€ 2.500,- 

 

Computerles (inwonende kinderen) 

• Gateway ICT programma incl. diploma 

• E-learning programma 

 

€ 6.000,- 

€ 1.000,- 

 

 

 

 

€ 7.000,- 

 Totale kosten per jaar  € 17.000,- 
 

 

BIJLESSEN EN INHAALPROGRAMMA’S: 
Voor 50 kinderen met (grote)leerachterstanden 

Rekenen – Lezen – Singalese taal  
€ 2.500,- 

 

 MONTESSORI PEUTER- EN KLEUTERONDERWIJS 

 

Voor 75 peuter en kleuters (inwonend en 

uitwonend) 

• 3leerkrachten en een schoolhoofd   

• lesmateriaal 

 

 

€ 6.000,-  

€ 2.000,-   

 

 

 

 

 

€ 8.000,- 

 
 

SCHOOLBENODIGDHEDEN: 
Voor Basis- en Middelbare school (inwonende kinderen) 

Schriften, pennen, schooltassen, boeken (voor 125 kinderen) 

€ 1.500,- 
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VOCATIONAL TRAINING PROGRAMMA’S: 
Timmerlessen 

• Docent timmeren – 3 middagen per week 

• Materiaalkosten 

 

€    750,- 

€ 1.250,- 

 

 

 

 

€ 2.000,- 

 

Naailessen 

• Docente naailes – 3 middagen per week 

• Materiaalkosten 

 

€    750,- 

€ 1.250,- 

 

 

 

 

€ 2.000,- 

 

Pottenbakken 

• Docent pottenbakken – 2 middagen per week 

• Materiaalkosten 

 

€     500,- 

€  1.000,- 

 

 

 

€  1.500,- 

 

Elektronica  

• Docent elektronica – 2 middagen per week 

• Materiaalkosten 

 

€     500,- 

€  1.000,- 

 

 

€ 1.500,- 

 

 Totale kosten per jaar  €    7.000,- 
TOTALE BESTEDING AAN ONDERWIJS € 40.000,- 
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MEDISCHE ZORG 
 

Somawathi Medical is de medische post op het terrein. De medische voorzieningen worden verstrekt aan 

totaal 1.000 patiënten. De inwonende en uitwonende kinderen, de leerlingen van de school, de staf, de 

monniken en de mensen uit de directe omgeving. 
 

 

 KOSTEN VOOR MEDISCHE ZORG PER JAAR 
HUISARTS – EERSTE HULP POST 
Dag en nacht service van een arts en een verpleegkundige € 5.000,- 

 

TANDARTSPOST 
De aanwezigheid van de tandarts gedurende twee dagen per 

week 

Inclusief materiaalkosten 

 

€ 3.000,- 

 

 

APOTHEKERSPOST 
De aanwezigheid van een apotheker gedurende 6 dagen per 

week 

Inclusief reguliere medicijnverstrekking 

 

€ 2.000,- 

 

 

PSYCHOLOGISCHE ZORG 
De aanwezigheid van een psycholoog - 1 dag per week -  voor 

het begeleiden van kinderen, die psychologische hulp nodig 

hebben bij het verwerken van hun traumatische achtergrond  

 

 

€ 1.000,- 

 

 

OPTICIËN 
De aanwezigheid van een opticien gedurende 3 dagen per week 

om oogmetingen te doen en voor het verstekken van gebruikte 

brillen uit Nederland 

 

 

€ 2.000,-  

 

LABORATORIUM 
Voorzieningen ter ondersteuning van de huisartsenpraktijk om 

basis urine en bloed testen uit te kunnen voeren; inclusief de 

aanwezigheid van een laborant 

 

€ 2.000,- 

 

 

VACCINATIECENTRUM 
Het verstrekken van vaccinaties aan ( nieuwe ) kinderen 

conform WHO richtlijnen 

€ 2.000,- 

 

MEDICAL CAMPS  
Het - per kwartaal - organiseren van medical camps voor de 

regio, waarbij diverse specialisten kunnen worden 

geconsulteerd 

 

€ 1.000,- 

 

Totale kosten per jaar € 18.000,- 
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SPORT, RECREATIE EN CULTUUR 
 

 

 

KOSTEN VOOR SPORT, RECREATIE EN CULTUUR PER JAAR 
SPORT- EN SPELINSTRUCTEUR 

2 Activiteitenbegeleiders voor sport 

en spelactiviteiten. Drie middagen per week.  

 

€ 1.500,- 

 

MUZIEK- EN DANSLES 
Een docent muziekles en een docent dansles 

3 Middagen per week 
 

€ 1.500,- 

 

FIETSEN VOOR DE KINDEREN 

De aanschaf van 50 fietsen voor de kinderen 

In diverse maten en uitvoeringen; voor de kleine en de grotere 

kinderen 

 

 

€ 2.500,- 

 

 

TEMPELBEZOEK 

Iedere zondag bezoekt het merendeel van de kinderen de nabij 

gelegen Boeddhistische tempel. De kosten voor de traditionele 

witte sarongs en sari’s bedragen: 

 

€ 500,- 

 

DE SOMAWATHI BAND 

De kinderen hebben hun eigen muziekband gevormd en treden 

met regelmaat op tijdens festiviteiten in het kinderdorp en daar 

buiten. De kosten voor kleding, schoenen en witte (!) panty’s: 

 
 

€ 500,- 

 

RECREATIERUIMTE 
Televisie en Engels talige DVD’s kijken 

• Aanschaf groot beeld televisie 

• Aanschaf DVD speler 

• Aanschaf DVD’s 

 

€ 800,- 

€ 100,- 

€ 100,- 

 

 

 

 

€ 1.000,- 

 

AQUARIA 

De aanschaf van aquaria, vissen en het onderhoud  € 400,- 
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INFRASTRUCTUUR 
 

  KOSTEN VOOR INFRASTRUCTURELE ZAKEN PER JAAR 
 

 

ENERGIEVOORZIENING 

Om het hele kinderdorp te voorzien van elektriciteit is – 

naast de normale stroom aansluiting op het gemeentelijk 

netwerk – een stroomgenerator aangekocht. Dagelijks valt 

de stroom wel uit en zorgt de generator voor benodigde 

elektriciteit. 

De kosten voor elektra en diesel voor de generator 

bedragen: 

 

 

 

 

€ 17.500,- 

 

WASSERIJ VOORZIENING 

Dagelijks draaien de wasmachines op volle toeren. 

Handdoeken, beddengoed, schooluniformen en kleding 

dienen in tropische omstandigheden dagelijks te worden 

gewassen. De kosten voor elektra, water en waspoeder 

bedragen:  

 

 

 

 

€ 1.500,- 

 

COMMUNICATIEKOSTEN (TELEFOON, FAX EN INTERNET)  
De kosten voor telefoon, fax en de ADSL verbinding met 

internet zijn relatief hoog in Sri Lanka. De kosten bedragen 

op jaarbasis:  

€ 4.000,- 

 KOSTEN VOOR INFRASTRUCTURELE ZAKEN EENMALIG  
 

 

 MULTI FUNCTIONEEL HOOFDGEBOUW 
De bouw van een multifunctioneel hoofdgebouw, waarin 

onder gebracht: garage, magazijn levenmiddelen, kantoren, 

sanitaire voorzieningen en twee klaslokalen. Inclusief het 

verleggen van de waterhuishouding en afvoerputten. 

 

 

€  75.000,- 

 

 

 

VERVANGEN TOEGANGSHEKKEN 

Vanaf de openbare weg zijn er momenteel 3 ingangen in 

gebruik. De oude toegangshekken zijn dringend aan 

vervanging toe. De hekken bij de ingangen voor de medische 

post en de kleuter- en peuterschool zijn geheel verouderd 

en moeten worden vervangen. 

 

 

 

 

€ 2.500,- 

 

 

WATERMANAGEMENT 

Aanleg nieuwe grote waterput om te voorzien in de 

dagelijkse waterbehoefte . Tevens aansluiten op 

leidingnetwerk naar de verschillende woonpaviljoens. 

 

 

Ca.  

€ 9.000,- 

 

 

ZONNEPANELEN 

Aanleg zonnepanelen voor opwekken energie voor 

stroomvoorziening. 

 

Ca.  

€ 15.000,- 

 

  

GEADOPTEERD
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AANLEG TUIN EN GROENVOORZIENING 
Het terrein ligt op een heuvel en heeft een tropische vegetatie. 

Voor de bouw is al veel gesnoeid en er worden zo min mogelijk 

bomen gekapt. Er is een plan gemaakt om het terrein goed in te 

richten. 

 

 

 

€ 3.000,- 

 

 

AANLEG SPORTVELD 

De aanleg van het sportterrein tegenover het kinderdorp. Het 

terrein moet worden geëgaliseerd, van gras worden voorzien en 

er zal o.a. een cricket-pit worden aangelegd. Natuurlijk zal het 

terrein voor diverse sportactiviteiten worden gebruikt en alle 

kinderen van de regio kunnen hieraan meedoen. 

 

 

 

 

€ 5.000,- 

 

 

INRICHTING TWEEDE SPEELTUIN EN FIETSTERREIN  

Vlak achter de woonpaviljoens 1 en 2 is een nieuwe speeltuin 

gepland want er komen steeds meer kinderen op het terrein 

van het weeshuis wonen en spelen! Hier is een geschikt vlak 

terrein waar de kinderen tevens naar hartenlust kunnen fietsen! 

Voor deze nieuwe speeltuin zijn klimrekken, schommels, een 

zandbak etc. nodig. 

 
 
 
 

€ 2.000,- 

 
 
 

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD
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ALGEMENE VOORZIENINGEN 
 

 KOSTEN ALGEMENE VOORZIENINGEN EENMALIG  
 AANSCHAF SCHOOLBUS   

 

Het aantal kinderen en bewoners in het weeshuis neemt toe. 

Vervoer van groepjes kinderen in de omgeving van Habaraduwa 

en Galle is dagelijks aan de orde. Daarnaast wordt in het groot 

inkopen gedaan. Na schooltijd en in de weekends wordt op het 

weeshuis Engelse les en computerles gegeven aan de meer dan 

100 uitwonende kinderen. Ook voor hen wordt transport 

verzorgd. De aanschaf van een schoolbus is noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

€ 30.000,-- 

 

 

INRICHTING GEZAMENLIJKE EETZAAL 

Op doordeweekse dagen, direct na school, staat er rijst met 

curry voor de kinderen klaar. De lunch wordt gezamenlijk 

gegeten in de grote eetzaal. In het weekend zijn er vaak vele 

extra monden te vullen. De uitwonende kinderen komen naar 

het weeshuis voor computer les en Engelse les en eten dan 

natuurlijk mee. De gemeenschappelijke eetzaal heeft extra tafels 

en stoelen nodig die speciaal door een lokale timmerman 

worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

€ 2.500,-- 

 

 

INRICHTING WOONPAVILJOENS  

In totaal zijn 20 woonpaviljoens gebouwd. In iedere unit wonen 

8 kinderen samen met hun zorgmoeder. Een woon annex 

eetkamer, keuken, badkamer, twee slaapkamers voor de 

kinderen en een aparte slaapkamer voor de zorgmoeder. Heel 

basic ingericht. Een welkome aanvulling zijn ondermeer: een 

koelkast en een radio. Kosten per paviljoen: € 600,- 

 

 

 

 

 

€ 12.000,-- 

 

VOOR IEDEREEN EEN EIGEN KASTJE 

De vier jaar geleden gefabriceerde houten kastjes door de lokale 

timmerman staan op instorten en zijn dringend aan vervanging 

toe. Om de duurzaamheid te waarborgen in dit vochtige klimaat 

wordt de voorkeur gegeven aan een stalen kast met diverse 

opbergmogelijkheden voor schooluniform, kleding, knutselwerk 

en andere schatten. 150 Stalen kastjes van € 70,- ieder. 

 

 

 

 

 

€ 10.500,- 

 

 

INRICHTING HOBBY- EN KNUTSELLOKAAL VOOR PEUTERS 

Op het terrein van het weeshuis is voor 35 peuters in een nieuw 

gebouw naast de Montessori kleuterschool een aparte 

ochtendopvang gerealiseerd. Ook hier zullen peuters van het 

dorp samen met onze eigen peuters een eigen lesprogramma 

volgen.  

 

 

 

€ 2.000,-- 

 

COMPUTERS 
Ter vervanging van de inmiddels verouderde computers: de 

aanschaf van 30 nieuwe computers, beeldschermen en 

keyboards. Windows gestuurd, inclusief software, en met de 

mogelijkheid om van internet gebruik te kunnen maken.  

 

 
 
 

€ 20.000,- 

 

 

LEES- EN VOORLEESRUIMTE 

Het inrichten van een leeshoek, waar de kinderen in alle rust 

zelfstandig kunnen lezen en waar zorgmoeders met hun 

kinderen een plaats hebben om te kunnen voorlezen aan grotere 

groepen kinderen van dezelfde leeftijdscategorie. 

Het aanschaffen van tafels en stoelen, leesboeken voor diverse 

leeftijden in Sinhala en in het Engels. 

 

 

 

 

€ 1.000,- 

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD

GEADOPTEERD
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 KOSTEN ALGEMENE VOORZIENINGEN PER JAAR 

 

ONDERHOUD GEBOUWEN 
Voor zowel groot als klein onderhoud is in samenwerking met 

Twynstra Gudde een onderhoudsplan gemaakt. Dit om alle 

gebouwen en voorzieningen in optimale staat te houden. Het 

klimaat, de vochtigheidsgraad en het intensieve gebruik van alle 

faciliteiten maakt jaarlijks onderhoud onontbeerlijk. 

 

 

 

€ 10.000,- 

 

 

WERKGELEGENHEID 

Een zorgmoeder verdient Rs. 12.500,- (€ 75,-) per maand. 

Kosten per zorgmoeder per jaar: 

 

 

€ 900,- 

15 Zorgmoeders 

15 x € 900,- 

 

€ 13.500,- 

 

BEVEILIGING 
De beveiliging is uitbesteed aan een externe organisatie.  

Op het terrein bevinden zich 3 beveiligingsposten, die 24 uur per 

dag worden bemand.  

 

De kosten voor beveiliging bedragen: 

 
 
 
 

€ 20.000,- 

 

VERZEKERINGEN  
Voor het gehele project is een opstalverzekering afgesloten. 

De kosten voor deze verzekering bedragen per jaar: 

 
€ 3.000,- 

Voor alle medewerkers draagt het Somawathi Home bij in het 

sociaal plan (arbeidsongeschiktheid, persoonlijke ongevallen en 

pensioen). De kosten bedragen: 

 

 

€ 7.500,- 

 

 

SPAARBANKBOEKJES 

Voor alle in- en uitwonende kinderen is een spaarrekening 

afgesloten en hierop wordt maandelijks Rs. 500,- (€ 3,00) 

geboekt.  Dit om op hun 18e een startkapitaal te hebben om een 

eigen leven op te bouwen. 

De kosten bedragen per jaar: 

 
 
 
 

€ 5.000,- 
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ANDERE SPONSORMOGELIJKHEDEN 
 
Adoptieplan 
 

 

Stichting Weeshuis Sri Lanka heeft de bewuste keuze gemaakt om geen kinderen te 

laten ‘adopteren’. Immers, alle kinderen hebben recht op ondersteuning en een 

kind dat wordt herenigd met een familielid maakt plaats voor een ander kindje. 

Daarom is gekozen voor een financieel adoptieplan om de 'community' maandelijks 

te kunnen bekostigen in termen van slapen, eten, drinken en educatie. 

 

1 een studiebeurs  € 25,- per maand 

2 een bedje  € 20,- per maand 

3 een etensbordje  € 15,- per maand 

4 een schoolbankje  € 7,50 per maand 

5 een drinkbeker  €   5,- per maand 

         

 

Duimen voor duimen 
 

Een unieke mogelijkheid om het Somawathi Holland House of Hope te 

ondersteunen. Particulieren, verenigingen, serviceclubs, wijkbewoners, scholen, 

ouderencentra en andere instellingen zijn gerechtigd en meer dan welkom 1.000² 

duim te ondersteunen. Indien gewenst kan een naam, beeldmerk of straatnaam in 

het virtuele bouwplan op de website worden vermeld. Per duim betaalt u € 2,50. 

Uw investering komt dus neer op een bedrag van minimaal € 2.500,--.  
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TOON UW BETROKKENHEID 
 
U kunt uw betrokkenheid bij de Stichting Weeshuis Sri Lanka bij uw medewerkers en relaties kenbaar maken 

door hen kleine attenties te schenken, bijvoorbeeld: 

 
 

 
 

 
Verjaardagskalender  

Een prachtige, eeuwigdurende verjaardagskalender in het Nederlands, Engels en 

Singhalees. Elke maand is voorzien van een kleurige tekening van een van de 

kinderen van het Somawathi Holland House of Hope.  

 

€ 9,95 per stuk, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. 

 

 

Boek: Een weeshuis in Sri Lanka 
Het intrigerende en aangrijpende verhaal van en door Marja van Leeuwen. Een 

niet alledaags relaas van een bevlogen vrouw. Laat u meevoeren en lees hoe 

haar droom werkelijkheid werd.  

 

€ 9,95 per stuk, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. 

 
In de webshop op de website van de Stichting Weeshuis Sri Lanka vindt u nog meer attenties waarmee u de 

stichting ondersteunt. Alle opbrengsten van de verkochte artikelen komen ten bate van de Stichting. 

 
 
Helpen in het Somawathi Home 
 
Een bezoek brengen aan het Somawathi Home of daar daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken; u bent 

van harte welkom. Het geven van Engelse les, het organiseren van een sport- en spelmiddag; de kinderen zijn 

blij met alle aandacht. Kijkt u voor meer informatie op www.weeshuissrilanka.nl  
 

HELP ONS HELPEN! 
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Somawathi Home 2005 -2011 
 

Situatie 2005: 
 

    

    

    
 
Heden: 
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Thank you for being our friend ! 
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With love, 
From the Somawathi Kids ! 
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