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Het werk dat de instelling doet
Het werk van de instelling richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar en probeert hen een toekomst te geven. Dit
doen wij via drie pijlers, nl. adoptie op afstand (schrijfouderschap), studiefinanciering en projecthulp. De
stichting werkt samen met verschillende tehuizen/kloosters.

de manier waarop de instelling geld werft
De stichting werft geld via donateurs, sponsors en daadkrachtigere, grote fondsverstrekkende organisaties.
Natuurlijk dragen ook de schrijfouders maandelijks bij voor hun schrijfkind. De stichting staat ook op markten
en braderieën.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur en staat op een rentegevende spaarrekening.
Er wordt niet mee op de beurs gehandeld.

De besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de stichting is toereikend genoeg om in een noodgeval direct financiële hulp te kunnen
bieden. De tehuizen kunnen bij het bestuur een aanvraag indienen voor een project. Het bestuur besluit,
eventueel samen met de contactpersoon van het betreffende tehuis, of deze aanvraag gehonoreerd wordt.

Het honoreringsbeleid
Het beloningsbeleid bij Stichting A New Life is makkelijk te omschrijven. Het is er niet omdat zowel bestuur als
contactpersonen geen beloning krijgen. Alles wordt op vrijwillige basis gedaan. Er bestaat wel een vorm van
onkostenvergoeding maar hier wordt zelden of nooit gebruik van gemaakt. Een uitzondering hierop is het
werkbezoek, eens per 2 jaar, aan de projecten in Sri Lanka. De persoon die gaat krijgt €1000,00
onkostenvergoeding. Gaat men met meerdere personen dan wordt dit bedrag verdeeld.

De doelstelling
Stichting A New Life stelt zich ten doel in algemene zin de armste kinderen in Sri Lanka een zo goed mogelijke
start in het leven te geven door financiële en morele ondersteuning in de vorm van schrijfouderschap (één op
één), studiefinanciering (studiefonds) en projecthulp (bijvoorbeeld het repareren van een lekkend dak,
aanschaf van ondersteunend schoolmateriaal, voedsel op kleuterschool). Het werkterrein van de stichting
beperkt zich tot hulp aan kinderen die (half)wees zijn of tot de allerarmsten behoren en op de één of andere
manier verbonden zijn met kloosters in Bandarawela, Lunugala en Kattankudy.

Het bestuur
Voorzitter: Christien Dhuhoux-Rueb
Secretaris: Corinne Duhoux
Penningmeester: Rien van Beekhoven

