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Jaarverslag 2016 van het secretariaat
Het bestuur is zeven keer bij elkaar geweest en tussen de vergaderingen door was
druk e-mail verkeer over lopende zaken.
Het bestuur heeft twee keer vergaderd met contactpersonen en webmaster, terwijl
met hen ook geregeld e-mailcontact was tussen de vergaderingen door. Met weinig
mensen proberen we zo efficiënt mogelijk ons werk te doen. John Heesters is
contactpersoon voor Bandarawela, Rien van Beekhoven idem voor Lunugala en
Kattankudy en hij heeft contact met Akkaraipattu waar geen schrijfouders zijn,
maar waar we wel projecten hebben.
Er zijn conform bestuursbesluit 2 nummers (was 3) 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 ook dit jaar weer kerstkaarten gestuurd naar relaties en donateurs in
Nederland en naar de tehuizen en Mother Provincial in Sri Lanka.
Wij zijn heel blij dat Mw Tjalda de Schepper-de Haas tijd in de website steekt,
ondanks de geboorte van dochter Joline die wel heel klein was en dus veel zorg en
aandacht nodig had. Sinds 2013 heeft de Stichting A New Life een ANBI-status –
zodat giften ook aftrekbaar zijn voor de belasting. Op de website is de nodige
informatie te vinden, zoals doel, acties, bereikte resultaten, jaaroverzicht van het
secretariaat en het financieel jaaroverzicht zodra dat is goedgekeurd door het
bestuur. U kunt het vinden op de homepage onder ‘help ook’ onderaan de bladzijde.
Van de belastingdienst kregen we een nummer. 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.
De penningmeester legde – op eigen kosten – weer een werkbezoek af aan de
diverse tehuizen om de stand van zaken door te nemen en naar wensen en
mogelijkheden te informeren.
In Bandarawela zijn de nieuwe matrassen gekocht en de gammele bedbodems
vervangen. Ook financierden we de bruiloft, bruidsjurk en schoenen, boeket en een
stukje uitzet van Anita, een zg werkmeisje, dat daarvoor zelf niet genoeg geld had.
E.e.a. kon weer mede gefinancierd worden door de activiteiten van de familie van
Leeuwen, die een scholengemeenschap en vele andere mensen uit Pijnacker en
omgeving wisten te inspireren om aan acties mee te doen. De mogelijkheden zijn
onderzocht om tot een goedkopere watervoorziening te komen, maar we zoeken
nog sponsors voor we hiermee aan de slag gaan. Sr Selveranee wordt in januari
2017 vervangen door Sr Rosaline.
Sr Helen uit Kattankudy heeft haar wensen voor de varkenshokken aangepast en
we wachten nu op nieuwe bouwtekeningen en kostenraming. Met een teruglopend
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aantal schrijfouders is er een structureel tekort voor de bijlessen. We hebben
besloten dit jaar de tekorten aan te vullen uit de algemene middelen, maar zoeken
naar een meer structurele oplossing. Een bijkomend probleem is dat het hier om
uithuis geplaatste kinderen gaat met een groot verloop. Dat maakt het lastig om
schrijfouders te vinden, want voor je het weet is ‘je kind’ vertrokken. We bekijken
de mogelijkheid om een studiefonds op te zetten waarvan alle kinderen kunnen
profiteren zolang ze in de Ashram zitten. Daaraan zitten nogal wat haken en ogen,
dus hebben we het doorgeschoven naar 2017.
Sr Gertrude is vertrokken uit Akkaraipattu en vervangen door Sr Theresa. Zij wil
een naaiproject opstarten en vraagt geld voor naaimachines, patroonpapier, garen
en scharen. We onderzoeken de mogelijkheid om hier een microcredit project van
te maken. Maar dat zal pas in 2017 spelen.
In Lunugala is de omheining van de speelplaats gerepareerd, de dakplaten van de
school zijn verlengd zodat het niet meer inregent en er zijn nokken op het dak
gekomen zodat het niet meer lekt. Ook is het insectengaas voor de ramen
vervangen. Sr. Adelina verhuist naar Colombo en krijgt een vervangster.
Er veel bereikt in 2016 wat projecten betreft. We mochten dit jaar een aantal
nieuwe schrijfouders verwelkomen, maar namen ook afscheid van enkele ‘ouwe
trouwe’. We zoeken nog steeds naar nieuwe bestuursleden en contactpersonen,
maar hebben goede hoop dat dit in 2017 in orde komt.
We blijven ons ook in 2017 inzetten om de kansen van ‘onze’ kinderen in Sri Lanka
te helpen vergroten. Ze hebben onze steun en aandacht nog steeds nodig.
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