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Wij willen al onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
steun in 2020. In 2021 hopen wij ook
weer op jullie steun te mogen rekenen.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2021.

Onze adoptiescholen

-

Het was veelal kommer en kwel op onze beide scholen in kalenderjaar 2020. Corona teisterde het land
en net als in ons land gingen de scholen dicht. En wel voor een tweetal periodes: april-juni en
september-november! Voor onze ‘van der Looij-nursery school’ in Baddegama was dit een mokerslag.
Nursery-scholen (onze vroegere kleuterscholen) worden in Sri Lanka namelijk draaiende gehouden
door giften van (buitenlandse) stichtingen en bijdragen van vermogende ouders. De bijdragen van de
kansarme ouders worden door onze stichting verzorgd. Van al die bijdragen worden leerkrachten
betaald, kindermaaltijden geserveerd, onderhoud gepleegd, leermiddelen betaald enz. Er is helaas
geen financieel stevige overheid die in geval van coronanood, financieel bijspringt. Is ook niet nodig …
als tenminste alle vermogende ouders hun bijdragen voldoen. Maar daar wringt juist de schoen. Het
merendeel van die ouders heeft zulke toestand van maandenlange schoolsluiting nooit eerder
meegemaakt, komt zelf in de financiële problemen en redeneert nu ‘geen school, geen ouderbijdrage!’.
Dat betekent voor de schoolleiding (en dat is een probleem dat zich op ALLE nursery-scholen in Sri
Lanka manifesteert!) passen en meten om de leerkrachten van een minimumloon te voorzien en
jaarlijks terugkerend onderhoud te plegen. Op 23 november zijn alle scholen gelukkig weer
opengegaan en lijkt het normale schoolleven terug te keren. Reden voor ons bestuur om, samen met
de schoolleiding, de balans op te maken en een frisse start in 2021 te maken.
De Bembada-school in Yatalamatta is een basisschool, welke financieel gerund wordt met
overheidsgeld. Maar… Sri Lanka kent helaas geen ruimhartige overheidssteun in coronatijd. Toen deze
school ook de deuren moest sluiten, betekende dat GEEN salaris voor de leerkrachten!! Deze school
ontvangt wel een bijdrage van onze stichting voor de continuering van het opgestarte melkproject,
waarbij alle schoolkinderen op advies van de schoolarts elke dag een gratis glas melk ontvangen. Dat
jaarbedrag is door de lange schoolsluiting zelfs nog niet opgesoupeerd kunnen worden. Wel hebben we
er dit lopende kalenderjaar een multifunctioneel gebouw kunnen laten realiseren. Kosten totaal
€ 10.000, -. Gelukkig zijn op 23 november 2020 weer alle scholen opengegaan en is hopelijk het
grootste leed geleden. Om alle leerkrachten op onze adoptiescholen toch enig soelaas te bieden,
hebben we als bestuur besloten deze mensen in de maand december te verrassen met een extra
financiële bijdrage.

Bijzondere giften
Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen wij in 2020 ook weer een aantal bijzondere
giften. Zo ontvingen wij een grote bijdrage van PMC Waalre, stichting Rinévé en opnieuw een
fantastische financiële opsteker van een aantal fans van de Zeelster voetbalclub UNA, de club van
onze helaas veel te vroeg overleden oud-bestuurslid Piet van Delft, schoonbroer van de pionier van
de stichting pater van der Looij z.g. Die fans deden daarmee hun belofte gestand tot onze vaste
groep donateurs te blijven behoren. ALLE weldoeners willen we heel hartelijk danken voor hun
bijdrage.
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Kleding- en frituurvetinzameling
Om structureel geld te genereren voor onze projecten houden wij
kledinginzamelingsacties in Mechelen. Bij boerderijwinkel Géron aan de Pastoor
Ruttenstraat 2, vindt u onze permanente kledingcontainer en de eerste zaterdag
van elke maand kan ook kleding worden afgegeven bij onze opslagloods van de
familie Wouters tegenover Hilleshagerweg 98 a. Daarnaast zamelen wij ook op
twee locaties in Mechelen gebruikt frituurvet in. Dit vet kunt u inleveren bij
boerderijwinkel Géron aan de Pastoor Ruttenstraat 2 en bij de basisschool Witheim
aan de Hilleshagerweg 32. Daar staan rode containers voor dit doel geparkeerd.
Behalve dat het goed is voor het milieu, levert het onze stichting tevens een
aardige cent op.

Voedselhulp
Het leed in de plaats Baddegama, waar we al ruim 30 jaren actief zijn, is door corona voor bepaalde
gezinnen schrijnend geworden. Door het wegvallen van een vast inkomen is het een dagelijkse strijd
om te overleven voor die mensen. De boeddhistische monnik Piyananada, één van onze
contactpersonen ter plekke, attendeerde ons op dit betreurenswaardig feit en vroeg ons, in
navolging van de reeds lopende actie ’Voedselhulp Sri Lanka’, om hulp. Die actie, geïnitieerd door
Jo Knubben uit Valkenburg, betaalt en distribueert via monnik Piyananda gratis voedselpakketten
ter waarde van € 12,50 aan gezinnen. Een gezin kan daar dan een week van rondkomen. Ons
bestuur heeft op de noodkreet van de monnik positief gereageerd en geld overgemaakt om 150 van
die pakketten onder de noodlijdende gezinnen te verspreiden.

Robs Educational Farm

Uitgaven 2020

De opbrengsten van Robs Garden zijn
tijdens de Coronacrisis voornamelijk
naar de bejaarden in Senehasa
gegaan. Door de lockdown is namelijk
dit tehuis voor langere tijd volledig
afgesloten voor iedere buitenstaander,
waardoor er geen DANA (gratis
voedsel) meer kan worden afgegeven
door mensen van buitenaf.

Als stichting hebben we in 2020 onze
structurele jaarlijkse bijdragen aan de Dutch
van der Looij School en de Bembada primary
school in Yatalamatta overgemaakt.
Voor een jaarlijks door een onafhankelijke en
ter zake boekhoudkundige gecontroleerd en
gefiatteerd financieel verslag van onze stichting,
kunt u terecht op onze website
www.projectsrilanka.nl

Bezoek projecten
Naast digitaal contact hebben we regelmatig ook lijfelijk contact met onze adoptiescholen en andere
door ons gesteunde projecten in Baddegama en omgeving. Dat persoonlijk bezoeken doen we
uiteraard op eigen kosten. We hechten er namelijk aan op geregelde tijden ook poolshoogte te
nemen van de stand van zaken op onze projecten. We willen graag met eigen ogen zien of onze
overgemaakte donatiegelden ook functioneel en verantwoord besteed zijn. Komend jaar hopen we
dat onze projecten bezocht kunnen gaan worden door een groep vrijwilligers onder leiding van Tiny
Maas uit Mechelen. Zij heeft zich in het verleden al diverse keren, tot grote tevredenheid van
iedereen, uiterst verdienstelijk gemaakt, met het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden op onze
projecten.
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