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Inleiding.
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting “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. Het jaarverslag is tevens een eerbetoon aan allen die
op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de diverse activiteiten die de stichting in 2019 heeft
ontplooid.

Bestuur en organisatie.
In 1986 werd op initiatief van pater dr. H. Van der Looij en de boeddhistische monnik Banagala
Gunarathana Thero een ‘nursery-schooltje’ Dutch van der Looij School gesticht in Baddegama, district
Galle, in een zeer arm gedeelte van Sri Lanka onder de naam “van der Looij Welfare Fund.” Later
werden op het schoolcomplex ook nog andere welfareactiviteiten ontwikkeld. Tot 2004 had de stichting
geen rechtspersoonlijkheid en werd voornamelijk gerund door pater van der Looij zelf. Om de “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 voor Zuid Limburg onder nummer: 10482385.
Pater Van der Looij werd daarvan de eerste voorzitter.
In 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter: Leo Jaspers
Vicevoorzitter: Maria van Delft- Van der Looij
Penningmeester: Anny Schobers
Secretaris: Robbert Dautzenberg
Bestuurslid: Dré Rademacher
Bestuurslid: Arthur Wouters
Bestuurslid: Job Heusschen
Bestuurslid: Jan Buttolo
Bestuurslid: Werner Sieben
In Sri Lanka staat de school en het gehele welfarecomplex onder leiding van de boeddhistische monnik
Banagala Gunarathana, die als directeur van het complex het aanspreekpunt voor onze organisatie is.
Het Welfarecomplex is in Sri Lanka officieel geregistreerd onder de naam “Van der Looij Educational &
Social Services Foundation Baddegama Sri Lanka”, onder nummer BADD/DSO/NGO/2005/8
Die Sri Lankaanse stichting herbergt intussen de navolgende onderdelen:
- De nursery Dutch van der Looij School voor leerlingen van 4 tot 8 jaar
- Een medical center
- Een schoolkantine
- Een bibliotheek
- Senehasa, een opvangtehuis voor alleenstaande bejaarden
- Sambodihuis, een tehuis voor gehandicapte meisjes
- Lotus Hill, een tehuis voor gehandicapte volwassenen dames
- Robs Educational Farm, een kleinschalige boerderij met landbouwonderwijs

Thans genieten ruim 350 kinderen uit de omgeving van Baddegama onderwijs op het welfare complex.
Er worden op het complex aan de volwassenen diverse cursussen aangeboden. 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 of worden naar draagkracht
bekostigd.
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Doelstellingen.
De stichting stelt zich ten doel de in Baddegama gevestigde “Van der Looij Educational & Social
Services Foundation Baddegama” financieel en materieel te ondersteunen. Prioriteit heeft daarbij het
reilen en zeilen van de nursery-Dutch van der Looij School, maar de stichting zal indien gevraagd ook
andere onderdelen van harte ondersteunen binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden. Alle
activiteiten van “’van der Looij Educational & Social Services Foundation Baddegama” zijn erop gericht
de kansarmen (van jong tot oud) onder de bevolking van Baddegama en omstreken een kans te
bieden op een menswaardiger bestaan in de toekomst. In dat kader is ook Robs Garden gecreëerd, een
kleinschalige boerderij waar aankomende jonge agrariërs het vak kunnen leren en waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan o.a. de schoolkinderen van de Dutch van der Looij school om hen
een lunch te kunnen serveren.
Sinds maart 2018 is daar ook de zorg bij gekomen voor de nieuw geadopteerde school Bembada
Primary Schoool in Yatalamata. Dit plaatsje ligt ca. 25 km ten noordoosten van Baddegama. Die school
met 80 leerlingen tussen 6 en 12 jaar en een kleuterklas van 15 leerlingen tussen 3 en 6 jaar oud,
heeft via onze contactpersoon monnik Banagala Gunarathana bij ons aangeklopt voor hulp. De school
is zwaar getroffen door een grote overstroming van de daar stromende rivier. Kantoortje, de 5
klaslokalen, toiletten en de speelplaats kwamen onder water te staan en praktisch alle
schoolbenodigdheden waren onbruikbaar geworden. Bovendien zijn door deze omstandigheden de
meeste van de (theeplukkende) ouders zonder werk komen te zitten, waardoor de kinderen niet de
noodzakelijke gezonde voeding ontvangen. Reden voor ons bestuur de helpende financiële hand te
reiken,waardoor de kinderen nu in elk geval dagelijks een glas melk (noodzaak volgens de schoolarts
ter plekke) krijgen.
Verdere hulpverlening in de vorm van realisatie van een overstromingsbestendig multifunctioneel
klaslokaal op een hoger gelegen terreinniveau, is eind 2019 ter hand genomen. We hebben dartoe een
bedrag van € 5000,- overgemaakt. We denken in 20020 het karwei te klaren met een geraamde
bijdrage van nog eens € 10.000,-.

Activiteiten
In 2019 zijn mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers fondsen geworven om de volgende
activiteiten te kunnen ontplooien:
-

Het verstrekken van de jaarlijkse structurele bijdrage van € 5000,- aan de nursery-school.
Een bijdrage van € 3000,- aan de nieuwe, door een overstroming zwaar getroffen adoptieschool
Bembada Primary School in het nabij Baddegama gelegen plaatsje Yatalamata.
Aanzet bouw multifunctioneel klaslokaal Bembada-school € 5000,Aanleg waterleiding naar Robs Garden. Kosten 1290,-.

Doelstellingen 2020
-

-

Continueren van de structurele bijdrage aan de Dutch van der Looij School en het melkproject
op de Bembada-school.
Het verder exploiteren van Robs Educational Farm, waarbij jonge Sri Lankanen praktijkervaring
kunnen opdoen om hun landbouwopleiding te voltooien. Bovendien wordt ernaar gestreefd
meer geld te genereren uit de opbrengst van de oogst aan kaneel, bananen, mango’s en
groenten. Op deze manier hopen we op termijn te kunnen toegroeien naar financiële
zelfredzaamheid van onze projecten in de toekomst. In 2020 wordt daarbij gekeken naar
uitbreiding van Robs Garden met een kippenren.
Afbouwen van het multifunctionele klaslokaal op de Bembada-school in Yatalamata.

Fondsenwerving
Als stichting ontvangen we geen overheidssubsidie en zijn we dus helemaal aangewezen op giften van
donateurs en sympathisanten. Daarnaast verwerven we structureel inkomsten middels een
maandelijkse kledinginzamelingsactie en een permanente frituurvetinzameling. Voor die
frituurvetinzameling staan groene inzamelcontainers met een geel deksel bij boerderijwinkel Géron aan
de Pastoor Ruttenstraat 2 in Mechelen en aan de R.K. Basisschool Witheim, Hilleshagerweg 32 in
Mechelen. In 2019 werden we tevens weer verblijd met bijzondere inkomsten via fans van de
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voetbalclub UNA uit Zeelst, de club van ons veel te jong overleden bestuurslid Piet van Delft. Ook
Stichting Rinévé en het PMC Waalre maakten een prachtig bedrag over.
We blijven ons inzetten om het aantal donateurs en sympathisanten uit te breiden We hebben daarom
opnieuw een kerstnieuwsbrief laten ontwerpen om ons project onder de aandacht van een groter
publiek te brengen. Op aanvraag verzorgen we gratis een Powerpointpresentatie op locatie t.b.v.
geïnteresseerde verenigingen, instellingen, bedrijven enz. Sinds 2015 is ook onze Facebookpagina
vaker ingezet en onze website uitgebreid. Via beide media bieden we mensen de mogelijkheid om als
donateur tot onze stichting toe te treden. Ga naar onze website voor nog meer informatie:
www.projectsrilanka.nl

Samenwerking & Vrijwilligersbeleid
Als stichting werkten wij op het gebied van fondsenwerving en vrijwilligersbeleid nauw samen met Tiny
Maas, die vaker met groepen geïnteresseerden op onze projecten actief zijn. Die groepen werven zelf
fondsen en steken ook letterlijk de handen uit de mouwen om daar behulpzaam te zijn.
Binnen ons projectwerk in Baddegama wordt op organisatorisch gebied ook samengewerkt met
stichting Senehasa.
Onze stichting werkt met louter vrijwilligers, waardoor de overheadkosten praktisch nihil zijn.
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