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Jaarverslag 2017 van het secretariaat
Het bestuur bestond ook dit jaar uit penningmeester Rien van Beekhoven
en voorzitter-secretaris ChristienDuhoux-Rueb en kwam zes keer bij elkaar. Daarnaast was er geregeld e-mailcontact tussen bestuursleden,
contactpersonen, schrijfouders met vragen en de tehuizen in Sri Lanka.
Het bestuur vergaderde twee keer met contactpersonen en webmaster.
John Heesters is contactpersoon voor Bandarawela, Rien van Beekhoven
idem voor Kattankudy en Jan van der Kolk voor Lunugala en Christien
Duhoux-Rueb heeft contact met Akkaraipattu waar geen schrijfouders
zijn, maar waar we wel projecten hebben. Mw Tjalda de Schepper-de Haas
os onze webmaster. Ze is bezig de website geheel te vernieuwen.
De voorzitter-secretaris bracht een werkbezoek aan alle tehuizen, de
penningmeester bracht samen met contactpersoon Jan van der Kolk een
bezoek aan Lunugala en Bandarawela en reisde zelf door om ook de
andere tehuizen te bezoeken en contactpersoon John Heesters bezocht
Bandarawela. Alle werkbezoeken worden voor eigen rekening gedaan, dwz
gedeclareerd en vervolgens als gift teruggestort op rekening van A New
Life.
Er zijn weer 2 nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle donateurs, sponsors en schrijfouders, plus enkele relaties worden toegestuurd.
De kosten die hieraan verbonden zijn, worden uit de algemene middelen
betaald, omdat het bestuur het belangrijk vindt dat een goed contact
wordt onderhouden. Daarnaast krijgen de schrijfouders minimaal twee
keer per jaar een nieuwsbrief over ‘hun tehuis’ van de desbetreffende 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.
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 – doel, projecten, financieel overzicht, e.d. - te vinden op de
home pagina onder de knop ‘help ook’.
Op het financieel jaaroverzicht is te zien, dat de kosten om geld over te
maken steeds hoger worden. De Stichting betaalt die kosten 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.
In Bandarawela zijn kastje voor persoonlijke bezittingen van de meisjes
aangeschaft en er wordt gewerkt aan de watertanks. E.e.a. kon weer mede gefinancierd worden door de activiteiten van de familie van Leeuwen,
mensen uit Pijnacker en omgeving wist te inspireren om aan acties mee te
doen. Sr Selveranee is opgevolgd door Sr Rosalind.
De varkenshokken van Sr Helen uit Kattankudy zijn aangepast voor de
veiligheid van biggetjes en beter beveiligd tegen diefstal van varkens. Ze
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wil graag een nieuw kippenhok, maar daarover zijn nog te veelvragen op
dit moment.
Met een teruglopend aantal schrijfouders is er een structureel tekort voor
de bijlessen. Evenals vorig jaar vulden we de tekorten aan uit de algemene middelen, maar zoeken we naar een meer structurele oplossing.
Omdat het om uit huis geplaatste kinderen gaat met een groot verloop, is
het lastig om schrijfouders te vinden, want voor je het weet is ‘je kind’
vertrokken. We willen een studiefonds opzetten waarvan alle kinderen
kunnen profiteren zolang ze in de Ashram zitten, maar we moeten zorgen
dat Jeugdzorg waaronder dit tehuis valt, er de hand niet op kan leggen.
In Akkaraipattu heeft Sr Theresa Noeline haar naaiproject afgeblazen
wegens concurrentie van een vergelijkbaar overheidsproject. Ze heeft nu
een kopieerapparaat gevraagd waarmee ze tegen geld voorderden kopieert.
In Lunugala treffen we Sr Pushparani die graag een studiefondsje voor
theeplantagekinderen wil opstarten. Daar wordt aan gewerkt. Ze heeft ook
(kleuter)school materiaal gekregen.
Er is veel bereikt in 2017 wat projecten betreft. We kregen een aantal
nieuwe schrijfouders en namen ook afscheid van enkele ‘ouwe trouwe’.
We hebben per 1 januari 2018 een secretaris als zeer welkome aanvulling
van het bestuur en hebben (nu nog vaag) zicht op een contactpersoon.
Ook in 2018 gaan we er weer voor want we zien dat onze inzet – hoe
kleinschalig ook – echt helpt en daar doen we het dus voor.
Christien Duhoux-Rueb, voorzitter/secretaris

