Jaarverslag 2021 van het Secretariaat
Het bestuur - bestaande uit Christien Duhoux-Rueb (voorzitter), Rien van Beekhoven
(penningmeester) en Corine Duhoux (secretaris) - heeft zes keer vergaderd waarvan 5x telefonisch,
omdat het vanwege covid-19 niet mogelijk was om ‘live’ te vergaderen. Tussen de vergaderingen
door was er druk e-mail verkeer over lopende zaken. Het bestuur heeft in niet met de
contactpersonen en de webmaster kunnen vergaderen, maar ook hier is veel e-mail verkeer geweest.
Met weinig mensen proberen we zo efficiënt mogelijk ons werk te doen. John Heesters is
contactpersoon voor Bandarawela, Rien van Beekhoven idem voor Kattankudy en Mannar en
Christien Duhoux-Rueb idem voor Akkaraipattu, Thalaiyaddy en Achuvely waar geen schrijfouders
zijn, maar waar we wel projecten hebben. Op dit moment hebben we nog steeds geen
contactpersoon voor Lunugala.
Er zijn in 2021 twee nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle donateurs, sponsors en
schrijfouders plus enkele relaties worden toegestuurd. Natuurlijk zijn hieraan kosten verbonden,
maar die worden uit de algemene middelen betaald, omdat het bestuur het belangrijk vindt dat
iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is over wat de Stichting doet. Daarnaast krijgen de
schrijfouders twee keer per jaar – indien nodig vaker - een nieuwsbrief over ‘hun tehuis’ van de
contactpersoon. Er zijn dit jaar kerstkaarten gestuurd naar relaties, donateurs en schrijfouders in
Nederland en buiten Nederland en naar de tehuizen in Sri Lanka.
We zijn heel blij dat Tjalda de Schepper-de Haas tijd in de website steekt. Sinds 2013 heeft de
Stichting een ANBI-status – zodat giften ook aftrekbaar zijn voor de belasting. Op de website is de
nodige informatie te vinden, zoals doel, acties, bereikte resultaten, jaaroverzicht van het secretariaat
en het financieel jaaroverzicht zodra dat is goedgekeurd door het bestuur. U kunt het vinden op de
homepage onder ‘ANBI en financiële informatie’ onderaan de bladzijde. Op het financieel
jaaroverzicht is te zien, dat de kosten om geld over te maken steeds hoger worden. De Stichting
betaalt die kosten op dit moment uit de algemene middelen, zodat al het geld van de schrijfouders
voor hun schrijfkind of een project ook daar terecht komt. Twee keer per jaar maakt de
penningmeester geld over naar de tehuizen. Ook dit jaar was het voor het bestuur niet mogelijk om
een werkbezoek af te leggen. Dit werkbezoek staat nog steeds wel op de planning en zal zodra covid19 het toelaat, doorgaan.
Sr Rosalind zit nog steeds in Banderawela. Dit jaar is de omheining gerepareerd zodat zwerfhonden
niet meer het terrein op kunnen. Één keer per jaar maakt de penningmeester ook de ‘kleine kas’
over. Met dit geld kan sr. Rosalind direct kleine aankopen doen voor de studie van de kinderen,
zonder dit eerst via het bestuur te hoeven aanvragen. Aan het einde van het jaar heeft ze een
uitgebreid overzicht gegeven van de uitgaven zodat alle kosten verantwoord zijn. Sr Helen zit nog
steeds in Kattankudy. Na het bouwen van het varkenshok en het repareren van het irrigatiesysteem,
zijn we in 2021 begonnen met het bouwen van een omhuizing voor de waterpomp. Dit project liep
door corona flinke vertraging op. Het project zal komend jaar verder worden afgerond.
In Lunugala zit Sr Thevanesam. Het contact met haar is goed. Zij heeft, net als Sr Rosalind in
Banderawela, de beschikking over een ‘kleine kas’. Daarnaast maakt de Stichting het salaris over van
een aantal docenten.
Met de Sr Sayanthi in Thalaiyaddy is weinig contact geweest. Het klooster heeft de beschikking over
een ‘kleine kas’ en er is met het klooster afgesproken dat zij contact opnemen met het bestuur zodra
er hulp nodig is.

Sr Pushparani zit nog steeds in Achuvely en het contact met haar is goed. Door de lockdown was er
het afgelopen jaar weinig mogelijk. Zodra de scholen weer open gaan, zullen we meer leermiddelen
toesturen. Verder heeft ook sr Pushparani de beschikking over een kleine kas. Deze werd in nov. naar
haar overgemaakt
In maart 2021 heeft het bestuur geld overgemaakt naar Fr. Anton. Hij werkt in het Mannar District en
hij zet zich in voor de gehandicapten. Deze mensen worden vaak aan hun lot overgelaten waardoor
ze vroegtijdig overlijden of kansarme zwervers worden. Fr. Anton coördineert een omvangrijk project
waarbij o.a. protheses gemaakt worden en er voorlichting in de dorpen wordt gegeven om
gehandicapte kinderen zo snel mogelijk op te sporen. In nov 2021 heeft het bestuur besloten om ook
in 2022 geld te doneren.

We blijven ons ook in 2022 inzetten om de kansen van ‘onze’ kinderen in Sri Lanka te helpen
vergroten. Ze hebben onze steun en aandacht nog steeds nodig. Corine Duhoux, Secretaris

