Jaarverslag 2018 van het secretariaat

Het bestuur is zes keer bij elkaar geweest en tussen de vergaderingen door was er druk emailverkeer over de lopende zaken.
Het bestuur heeft twee keer vergaderd met de contactpersonen en de webmaster, terwijl ook met
hen 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 Banderawela, Rien van
Beekhoven idem voor Kattankudy, Jan van de Kolk idem voor Lunugala en Christien Duhoux-Rueb
idem voor Akkaraipattu, waar geen schrijfouders zijn, maar waar we wel projecten hebben.

Er zijn in 2018 2 nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle donateurs, sponsors en
schrijfouders plus enkele relaties worden toegestuurd. Natuurlijk zijn hier kosten aan 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 ook weer kerstkaarten gestuurd naar relaties en donateurs in Nederland en naar de
tehuizen en Mother Provincial in Sri Lanka.
We zijn heel blij dat Mw. 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 vernieuwde
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. 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.
Dit jaar heeft niemand van het bestuur een werkbezoek afgelegd.

In Banderawela is een nieuwe, grote watertank geïnstalleerd. Het tehuis heeft nu weer voldoende
water. Verder zijn er voor elk meisje metalen kastjes gekocht, zodat ze al hun privé bezittingen goed
en veilig kunnen opbergen. Een en ander kon mede gefinancierd worden door de activiteiten van de
familie van Leeuwen die weer een bingo hebben georganiseerd in Pijnacker. Zij wisten op die manier
veel mensen te inspireren om aan de acties mee te doen. Sr Rosalind wordt in januari 2019
vervangen door een andere zuster. Op dit moment is nog niet bekend wie dit wordt.

Met Sr Helen uit Kattankudy is druk gecommuniceerd over het te bouwen varkenshok. De bouw
hiervan schiet behoorlijk op, maar er is meer geld nodig voor het dak. Het bestuur wacht op een
nieuwe begroting voor er meer geld wordt overgemaakt. Een ander punt van aandacht is versleten
irrigatiesysteem. Het bestuur is aan het inventariseren wat de mogelijkheden (en kosten) zijn voor
een nieuw systeem. Dit punt wordt hopelijk in 2019 uitgevoerd.
Sr Theresa Noelin zat het afgelopen in Akkaraipattu. Zij heeft in 2018 geld gevraagd voor de aanschaf
van 2 nieuwe naaimachines. Het bestuur wilde hier graag een microcredit project van maken. De
offertes zijn opgevraagd, maar daarna kwam er geen antwoord meer van Sr Theresa Noelin. Ook zij
wordt begin januari vervangen door een andere zuster. Op dit moment is nog niet bekend wie dit zal
zijn.
In Lunugala zit Sr Pushparani. Het contact met haar is goed, ook al doet de computer in Lunugala het
niet meer. Via het bedrijf van Ronald de Schepper heeft het bestuur een laptop gekregen voor
Lunugala. Op dit moment is het bestuur aan het kijken hoe de laptop het snelst, veiligst en
goedkoopst op de plaats van bestemming kan komen. Er is ook een studiefonds opgezet zodat het
mogelijk is om extra lesmateriaal en begeleiding te kopen. En ook Sr Pushparani wordt begon januari
2019 overgeplaatst (naar Jafna). Haar opvolgster is nog niet bekend.
We blijven ons ook in 2019, een jubileumjaar, 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

