STICHTING
“VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA”
JAARVERSLAG 2007

INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de “Van der Looij Welfare Foundation Sri
Lanka”.
Met dit jaarverslag wil het bestuur iedereen duidelijk informeren en
verantwoording afleggen naar alle vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen.
Voor alles is dit jaarverslag echter een eerbetoon aan allen die op enigerlei wijze
betrokken zijn geweest bij de diverse activiteiten zonder wie dit alles vorm heeft
gekregen en anders niet mogelijk was geweest.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Begin 1980 werd op initiatief van de R.K. Pater dr. H. Van der Looij en de
Boedhisstische monnik Ven. B. Gunaratana Thero een schooltje gesticht in een
zeer arm gedeelte van Sri Lanka onder de naam “Van der Looij Welfare fund”.
De stichting is reeds nu meer dan 25 jaar een bekend begrip in Sri Lanka en zeker
in de omgeving van Baddegama, district Galle, waar het Welfare complex
gevestigd is en had tot 2004 geen rechtspersoonlijkheid. Om dit fund te
continueren en de complexiteit van de activiteiten het hoofd te bieden werd op 20
oktober 2004 de “Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka” officieel opgericht
en op 25 oktober 2004 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer; 14082385.
De samenstelling van het bestuur is per 01 januari 2007
Pater dr. H. Van der Looij, voorzitter
L. Wetzels-Mullenders, secretaris
J. Sijstermans, penningmeester
P. van Delft, bestuurslid
L. Jaspers, bestuurslid
A. Rademacher, bestuurslid
J. Buttolo, bestuurslid
M. Creusen-Loop, bestuurslid
M. Turken, bestuurslid
Het welfare complex te Baddegama staat onder leiding van Ven. B. Gunaratana
Thero die als directeur van het complex het aanspreekpunt voor onze organisatie
is. Het Welfare complex is in Sri Lanka officieel geregistreerd onder “Van der
Looij Educational & Social Services Foundation Baddegama Sri Lanka” onder
nummer BADD/DSO/NGO/2005/8.
Het welfare complex herbergt de navolgende faciliteiten:
- een nursery school met 7 klaslokalen
- een medical center
- een computerlokaal
- een naailokaal
- schoolkantine
- bibliotheek(je)

Op 31 december 2007 genieten 351 kinderen uit de omgeving van Baddegama
onderwijs op het welfare complex.
Er worden aan de volwassenen diverse cursussen aangeboden alsmede voedsel
en/of drank verstrekt aan de armste. Ook ontvangt men indien nodig sociale en/of
medische hulp. Het genieten van onderwijs of het gebruik maken van andere
diensten die door het complex worden aangeboden zijn in principe gratis.

DOELSTELLINGEN
De stichting stelt zich ten doel het financieel en materieel ondersteunen van het
In Baddegama gevestigde “Van der Looij Educational & Social Services
Foundation Baddegama”.
-

Ondersteunen schoolproject Baddegama
Ondersteunen sociaal – maatschappelijke projecten in de regio
Beschikbaar stellen van kennis en organisatie
Het realiseren van ouderenhuisvesting i.s.m. Stichting Sevagram.

PROJECTEN 2007
Alhoewel er geen duidelijke scheiding is te maken tussen school- en welfare
projecten zijn de verschillende projecten toch gescheiden beschreven.
Onderstaande projecten / activiteiten zijn, mede door de inzet van diverse
vrijwilligers uit Nederland in Sri Lanka, gerealiseerd in 2007:

SCHOOL PROJECTEN
1) Melkproject: dit al jaren lopende project in samenwerking met basisschool
“a gene Wienberg”, waarbij alle kinderen enkele keren per week
getrakteerd worden op een glas melk en/of eten, werd gecontinueerd.
2) Renovatie keuken
3) De salarissen van het personeel werden verhoogd met 1500 Rps per
maand. (ongeveer 10 euro).
4) Ook dit jaar hebben weer diverse vrijwilligers het complex voor langere tijd
bezocht en hebben de diverse projecten geheel vrijwillig ondersteund.
5) Verlenen van 200 studiebeurzen aan arme studenten
SOCIAAL- MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
1) Naaiklas project: het in stand houden van een naaiklas alwaar werkeloze
vrouwen les krijgen van een professioneel docente die tevens de
coördinatie heeft over de naaiklas. De gemaakte producten kunnen door de
“leerlingen” zelf worden verkocht.
Tevens wordt getracht om de leerlingen te voorzien van een naaimachine
waardoor men zelf in hun levensbehoefte kan gaan voorzien.

BESCHIKBAAR STELLEN KENNIS EN ORGANISATIE
1) Naar aanleiding van de tsunami-ramp werd onze stichting door
zorgstichting “Sevagram” verzocht de behoefte te peilen tot het realiseren
van een bejaardenopvangcentrum in de regio. De Sri Lankaanse regering
reageerde positief en stelde een stuk grond in Baddegama gratis
beschikbaar. Twee bestuursleden van onze stichting participeren in een
door Sevagram opgerichte werkgroep. Een bouwtekening van het nieuwe
bejaardencentrum is inmiddels gereed.
De definitieve tekening, na diverse aanpassingen, is inmiddels gereed.
De offertes zijn in december 2007 vanuit Sri Lanka aangeleverd.
In 2007 zijn diverse acties opgestart om de benodigde gelden te verwerven.

DOELSTELLINGEN 2007
1)
2)
3)
4)
5)
6)

updaten computerlokaal (structureel)
onderhoud naailokaal (structureel)
structurele financiële steun aan onderwijsprogramma
realiseren tsunami bewustwordings programma
steun aan welfare activiteiten in de regio
hulp bij verwezenlijken nieuw zorgcentrum voor ouderen met opleidingsfaciliteiten in samenwerking met stichting Sevagram.
7) begeleiding uitzending vrijwilligers
8) geven van voorlichting aan diverse instellingen en organisaties

FONDSENWERVING
Tot oktober 2004 werd er weinig gedaan aan actieve fondsenwerving. Na de
tsunami-ramp kwam dit thema hoog op de agenda. Giften, zowel financieel als
materieel waren afkomstig van particulieren, bedrijven, instellingen en
organisaties die charitatieve doeleinden nastreven.
De stichting ontvangt voor haar activiteiten geen overheidssubsidie.
De stichting werkt alleen met vrijwilligers waardoor de structurele
overheadkosten uitkomen op ongeveer 3 % van de inkomsten. Incidenteel zijn de
overheadkosten in 2007 hoger i.v.m. de extra kosten die het Senehasaproject met
zich meebrengt
Om de continuïteit van de hulp te verzekeren zijn er diverse acties opgestart.
1) Informatie / voorlichtingscampagne aan scholen, instellingen en
verenigingen
2) Opstarten kledingactie
3) Persoonlijke benadering van donateurs
Ad 1: Door een bestuurslid wordt op aanvraag een power-point presentatie gegeven. Deze
presentatie handelt over het sociaal – maatschappelijk leven in Sri Lanka en geeft een beeld

van de activiteiten van de stichting. Deze presentatie is zowel voor volwassenen als voor
kinderen (basisschool- middelbare school) geschikt.
Ad 2: De opgestarte kledingactie is inmiddels een groot succes en is een belangrijke
inkomstenbron voor de stichting. Door enkele bestuursleden wordt dit project
gecoördineerd.
Elke 1e zaterdag van de maand kan er op een vast inzamelpunt textiel en schoenen worden
afgegeven. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze Stichting.
Tevens werd er bij boerderijwinkel Geron te Mechelen onder eigen beheer, een
kledingcontainer geplaatst.
Ad 3: Het persoonlijk benaderen van mogelijke donateurs door de diverse bestuursleden
heeft een groot aantal donateurs opgeleverd.

JAARREKENING 2007
Hieronder treft u de vereenvoudigde jaarrekening 2007 aan.
Lezers die vragen hebben over deze jaarrekening kunnen deze stellen via
info@projectsrilanka.nl
Samenvatting jaarrekening:
Inkomsten:
Donaties school/welfare

€

12.016,00

Uitgaven:
Bijdrage school- en welfare projecten
€ 8100,=
Kosten Ned Lanka huizenproject
€ 2000,=
Organisatiekosten + extra kosten opstarten senior home € 1146,28
------------------- --------------€

12.016,00

€ 11.246,28

Positief saldo per 31-12-2007: € 10.439,71
Nadere toelichting op de hoofdposten
Donaties school- en welfare projecten:
Dit bedrag is in 2007 aanzienlijk hoger vanwege het 50-jarig
priesterjubileum van Pater H. van der Looij.

School- en Welfare betreffen:
- schoolkosten zoals salarissen van leraressen en ander personeel
- kosten onderhoud gebouwen
- kosten melkproject
- updaten computers en herinrichting computerlokaal
- inrichten naaiklas
- reparatie- en servicekosten gereedschap en naaimachines

Kosten Ned Lanka huizenproject betreffen:
- kosten bouwmaterialen
- kosten aannemer

Organisatiekosten betreffen:
- portokosten
- telefoonkosten
- campagne / voorlichtingskosten
- bankkosten
- website
- Kamer van koophandel

BEGROTING 2008
INKOMSTEN
positief saldo 2007
vaste donateurs
incidentele inkomsten/donaties
kledingactie
Positief saldo kas

UITGAVEN
€ 10.382,03
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 57,68
welfare programma
schoolprogramma
organisatiekosten
melkproject
onderhoud
computers
onderhoud naaiklas
€ 24.439,03

€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 800,00
€ 1.000,00
€ 3000,00
€ 500,00
€ 12.300,00

€ 12.139,71

Opmerkingen bij begroting 2008:
1) De Stichting streeft ernaar om een reserve op te bouwen om eventuele tegenvallende
jaren te kunnen opvangen waardoor de diverse projecten doorgang blijven vinden.
2) De post incidentele inkomsten/donaties zal in 2008 hoger uitvallen dat in 2007. Dit
is het trieste gevolg van het overlijden van de oprichter en voorzitter van de “Van
Der Looij Welfare foundation” Pater Dr. H. Van Der Looij.

Namens de “Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka”
J.C. Sijstermans
Penningmeester
Jaar- en financieel verslag goedgekeurd door bestuur tijdens vergadering op 5 juni 2008.

