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Inleiding. 
 
Beste lezer, 
 
Wij presenteren u de beleidsvoornemens van de stichting “Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka” 
voor 2020. Met dit beleidsplan willen wij iedereen duidelijk informeren over onze doelstelling en 
activiteiten voor 2020. Tevens hopen wij u met dit beleidsplan te mogen enthousiasmeren om ons ook 
in 2020 te ondersteunen om de kansarme bevolking in Sri Lanka te helpen. 
 
Missie. 
 
Voor het opstellen van dit beleidsplan is als basis de in onze statuten (artikel 2 lid 1) vastgelegde missie 
gebruikt: 

 
“Het verhogen van de levensstandaard van de bevolking  

in de regio Baddegama in Sri Lanka” 
 

Onze missie verstrekt ons daarbij de mogelijkheid om alle handelingen te verrichten die met het 
verhogen van deze levenstandaard verband houden en/of deze levenstandaard kunnen bevorderen. 
 
Deze missie is mede tot stand gekomen door de stichtingsgeschiedenis, die hieronder samengevat 
wordt verwoord: In 1986 werd op initiatief van pater dr. H. Van der Looij en de boeddhistische monnik 
Banagala Gunarathana Thero een ‘nursery-schooltje’ gesticht in Baddegama, Sri Lanka onder de naam 
“van der Looij Welfare Fund.” Deze activiteiten hebben zich in de afgelopen decennia uitgebreid op het 
gebied van social services. 
 
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 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 
 
Doelstelling. 
Op basis van onze missie en de met de lokale organisatie gemaakte afspraken is er voor 2020 een 
drieledige doelstelling opgesteld: 
 

• Het verlenen van morele- en financiële ondersteuning aan de Van der Looij Free 
Nursery school voor kansarme kinderen in Baddegama. 

 
Deze school maakt onderdeel uit van de lokale organisatie Van der Looij Social Services en is 
gevestigd op het Van der Looij Welfare complex. De steun voor 2020 bestaat daarbij uit een 
financiële bijdrage van 5.000 Euro. Deze bijdrage wordt ingezet voor het verstrekken van 
uniformen en maaltijden aan de schoolkinderen en onderhoud aan het schoolgebouw. In 2020 
dient er tevens behoorlijk wat geld aan onderhouden van de gebouwen te worden besteed. Als 
bestuur hebben we daarvoor nog eens een extra bijdrage van € 5000,- gereserveerd. 
 

• Het verder ontwikkelen van onderwijsinitiatieven voor het bevorderen van de land- en 
tuinbouwcultuur in de regio Baddegama. 
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Hiervoor werken wij nauw samen met stichting Senehasa uit Valkenburg a/d Geul. Dit heeft 
geleid tot het gezamenlijk bouwen van een kleinschalige boerderij genaamd Robs Educational 
Farm. 
 
Op deze boerderij worden nu onder andere kaneel, bananen, mango’s en groenten verbouwd 
door kansarme jongeren, die daarnaast landbouwonderwijs volgen. Wij hebben aan de 
totstandkoming van dit project € 28.250,- Euro bijgedragen. Voor 2020 verwachten wij een 
verhoogde exploitatie van de boerderij te kunnen realiseren. We investeren daarom € 1200,- in 
de aanleg van een waterleiding, zodat de vervuilde waterput overbodig wordt.  
 

• Het verlenen van steun aan de nieuw geadopteerde Bembada Primary School in 
Yatalamata. 
 
Deze school heeft na een grote overstromingsramp om onze steun gevraagd. Naast materiële 
steun voor het bouwen van een nieuw overstromingsbestendig klaslokaal en de aanschaf van 
diverse schoolbenodigdheden, wordt hier ook aandacht geschonken aan de verbetering van de 
voeding van de schoolgaande kinderen, Op aanraden van de plaatselijke schoolarts ontvangt 
elke leerling dagelijks een gratis glas melk via onze stichting. Daarmee is een bedrag van € 
3000,- op jaarbasis gemoeid. Voor de realisatie van het nieuwe multifunctionele is voor 2020 
een bedrag van € 7000,- gereserveerd.   
 

Activiteiten. 
Om onze doelstellingen voor 2020 te halen, hebben wij de volgende activiteiten voorgenomen die wij 
als stichting en/of in nauwe samenwerking met onze partners zullen uitvoeren: 
 
Fondsenwerving: 
Wij hebben een inspanningsverplichting om in 2020 het aantal donateurs en bijdragen aan onze 
stichting te vergroten of minimaal te consolideren. Onze stichting ontvangt geen overheidssubsidie en 
is volledig aangewezen op particuliere initiatieven. 
 
Daarnaast verwerven we structureel inkomsten middels kleding- en frituurvetinzamelingsacties. Voor 
de kledinginname is een container geplaatst op het erf van boerderijwinkel Géron aan de Pastoor 
Ruttenstraat 2 in Mechelen. Bij de kledingopslagloods van de familie Wouters aan de Hilleshagerweg 98 
kan elke dag kleding worden afgeleverd. Voor het inzamelen van het frituurvet staan groene containers 
met gele deksels bij boerderijwinkel Géron aan de Pastoor Ruttenstraat 2 in Mechelen en bij 
Basisschool Witheim, Hilleshagerweg 32 in Mechelen. 
 
Op aanvraag verzorgt onze stichting gratis een powerpointpresentatie op locatie t.b.v. geïnteresseerde 
verenigingen, instellingen en bedrijven. Daarnaast wordt de sociale media, waaronder onze website en 
Facebookpagina, ingezet om donateurs te werven. 
 
Overheadkosten: 
Onze stichting werkt met louter vrijwilligers waardoor de overheadkosten praktisch nihil zijn. Om ook 
de bankkosten te minimaliseren is ons door een ter zake boekhoudkundige geadviseerd om slechts met 
één bank- en spaarrekening te werken.  
 
Begeleiden van vrijwilligers naar Sri Lanka: 
In een nauwe samenwerking met middelbare scholen begeleiden wij jaarlijks (pro-deo) vrijwilligers op 
hun reis naar Sri Lanka. Deze reis beoogt bij te dragen aan de continuering van onze lokale projecten, 
door financiële ondersteuning en het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden. Daarnaast proberen 
wij daarmee het overdragen van ‘westerse’ kennis te stimuleren en de onderlinge contacten te 
versterken. In 2020 hoopt een vrijwilligersgroep van 15 personen onder leiding van Tiny Maas uit 
Mechelen onze projecten een extra impuls te verschaffen. 
 
Samenwerking: 
Onze stichting werkt nauw samen binnen een projectgroep voor Robs Educational Farm met stichting 
Senehasa. Deze samenwerking proberen we ook in 2020 voort te zetten. Daarnaast vindt er met de 
verschillende organisaties die actief zijn voor “Van der Looij Social Services” overleg plaats om gericht 
de levensstandaard van de lokale bevolking te verhogen. 
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Organisatie. 
 
Per 1 januari 2020 is de samenstelling van het bestuur van “van der Looij Welfare Foundation Sri 
Lanka” 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: Jan Buttolo 
Bestuurslid: Werner Sieben 
Bestuurslid: Job Heusschen 
 
Onze stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 10482385. 
Daarnaast hebben wij de ANBI-status met registratienummer: 814636275 
 
Onze stichting legt financiële verantwoording af middels een boekhoudkundige verklaring die terug te 
vinden is in ons jaarverslag 2019. 
 
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 heeft de volgende projecten onder zich: 
 

- 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 dames en meisjes 
- Lotus Hill, een tehuis voor gehandicapte volwassenen 
- Robs Educational Farm, een kleinschalige boerderij met landbouwonderwijs 

 
Het genieten van onderwijs of het gebruik maken van andere diensten die op het totale 
welfarecomplex worden aangeboden, zijn in principe gratis of worden naar draagkracht bekostigd. 
 
 

Begroting	2020.		
 
 
Begrote	ontvangsten	2020		
Sponsoren	en	donaties	 	 	 €		4.000,00		
Giften		 	 	 	 	 €		2.000,00		
Kledingactie		 	 	 	 €		3.500,00		
Frituurvetactie			 	 	 €						250,00		
	
Totaal		 	 	 	 	 €			9.750,00		
	
Begrote	uitgaven	2019		
Bijdrage	aan	Nursery	school			 	 €		10.000,00	
Bijdrage		Bembada	Primary	School			 €		10.000,00		
Organisatiekosten	 	 	 	€							500,00		
Overige	kosten			 	 	 	€							100,00		
	
Totaal		 	 	 	 	 	€			20.600,00		 	 Begroot	resultaat					 -	€	10.	850,00 


