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Inleiding. 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 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 2020 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 2020 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 
 
Sinds 2018 hebben we ook de Bembada Primary-school uit het plaatsje Yatalamata (ca. 30 km verwijderd 
van Baddegama} geadopteerd. Deze school met voornamelijk kinderen van Tamil-komaf, werd in 2018 
zwaar getroffen door een overstroming en vroeg via onze contacten in Sri Lanka om onze hulp. Deze hulp 
heeft intussen een structureel karakter gekregen.  
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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 2020 bijna gereed gekomen. We hebben daartoe een bedrag van 
€ 10.000,- overgemaakt. Begin 2021 denken we het multifunctionele klaslokaal te kunnen openen.  
 
Activiteiten 
 
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 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 2020 zijn alle scholen gelukkig weer open gegaan 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,-. 
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Doelstellingen 2021 
 
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 2021 
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 gele 
inzamelcontainers bij boerderijwinkel Géron aan de Pastoor Ruttenstraat 2 in Mechelen en aan de R.K. 
Basisschool Witheim, Hilleshagerweg 32 in Mechelen. In 2020 werden we tevens weer verblijd met 
bijzondere inkomsten via fans van de voetbalclub UNA uit Zeelst, de club van ons veel te jong overleden 
bestuurslid Piet van Delft. Ook PMC Waalre, geboorteplaats van onze pionier pater van der Looij, maakte 
een mooi 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 is. 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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Verslag inzake de financiële verantwoording 2020 
 
 
 
Mechelen, 29 april 2021 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
 
 
 
Op verzoek van de heer L. Jaspers en  mevrouw A. Schobers van uw bestuur heeft ondergetekende 
een onderzoek ingesteld naar de financiële verantwoording van de Stichting van der Looij 
Foundation Sri Lanka over het boekjaar 2020. Dit onderzoek is ingesteld op basis van mijn kennis en 
expertise op het gebied van ( het voeren van) financiële administraties alsmede de administratieve 
organisatie en de hierin begrepen interne beheersingsmaatregelen. Bij de uitvoering van deze 
opdracht heb ik de vereiste objectiviteit in acht genomen. Op grond van de door mij verrichte 
werkzaamheden kan ik u als volgt berichten. 
 
De financiële administratie van de stichting is slechts beperkt van omvang en bestaat uit een 
tweetal bankrekeningen en een aantal inkoop- en kostenfacturen en contracten met betrekking tot 
de uitgaven van de stichting.  
De administratie wordt nauwgezet gevoerd op basis van de bancaire ontvangsten- en 
uitgavenstromen. Dit houdt in dat de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de 
ontvangsten c.q. betalingen hebben plaats gevonden en derhalve niet aan de periode waarop de 
baten en lasten betrekking hebben. Deze werkwijze kan echter gezien de aard en de omvang van de 
stichting als toereikend en voldoende inzichtelijk worden aangemerkt en leidt niet tot materiele 
afwijkingen ten opzichte van de in Nederland algemeen geaccepteerde verslaggevingsregels. 
 
 
 
De grootste jaarlijkse uitgavenpost betreft de donaties aan de belanghebbenden en begunstigden 
van de stichting in Sri Lanka. De juistheid en de gegoedheid van deze belanghebbenden worden als 
bekend verondersteld en zijn in het kader van mijn werkzaamheden niet nader onderzocht.  
De overige uitgavenposten worden gedekt door bescheiden die voldoen aan de daaraan te stellen 
eisen en verschaffen het vereiste inzicht. De volledigheid van de ontvangsten is gezien de beperkte 
omvang van de organisatie niet zonder meer vast te stellen; de juistheid is vastgesteld aan de hand 
van de verstrekte bankafschriften en onderliggende bescheiden. Met betrekking tot de kosten kan 
worden opgemerkt dat hieronder op geen enkele wijze beloningen of vergoedingen aan de huidige 
bestuurders of voormalige bestuurders zijn begrepen. 
 
 
Ten aanzien van het vermogen van de stichting, corresponderende met de aanwezige geldmiddelen, 
dient te worden vermeld dat op het eind van 2020 voor een bedrag van € 8.000 aan 
onvoorwaardelijke verplichtingen jegens de overheid van Sri Lanka zijn aangegaan en verder heeft 
het bestuur zichzelf de verplichting opgelegd om een bedrag van € 7.500 te oormerken voor 
projecten die in 2021 en verder zullen worden uitgevoerd. Dit betekent dat van het aanwezige 
vermogen ten bedrage van € 27.920,31 nog rond  € 12.400 resteert als vrij beschikbaar vermogen. 
Dit bedrag wordt voldoende geacht om de continuïteit van de stichting op langere termijn te 
kunnen garanderen.  
 



 

 

Samengevat, en in enkele gevallen gesaldeerd, ziet de financiële  verantwoording over het boekjaar 
2020 uit als volgt:  

 
           
Overzicht van het vermogen          
( alle bedragen luiden in Euro's)         

    
31 dec. 
2020  31 dec. 2019     

           
Rekeningnummer 102284091  1.920,31  1.423,13     
Rekeningnummer 133302448  26.000,00  29.600,00     
             
Totaal    27.920,31  31.023,13     

           
Het verloop van het vermogen is   2020  2019     
als    
volgt:           
Stand aan het begin van het jaar  31.023,13  32.451,28     
Resultaat 2020 resp. 2019  -3.102,82  -1.428,15     
             
Stand aan het einde van het jaar  27.920,31  31.023,13     

           
Samenstelling van het resultaat  2020   2020  2019   2019 
( alle bedragen luiden in Euro's)         
Ontvangsten          
Sponsoren en donaties    6.401,15    6.397,24 
Giften       0,00    0,00 
Kleding- en vettenactie    5.535,30    5.440,50 
Bankrente     3,23    3,03 

             
totale ontvangsten     11.939,68    11.840,77 

           
Uitgaven           
Bijdrage Rob's Garden  0,00    1370,00   
Bijdrage school- en welfare projecten 6.900,00    6.500,00   
Organisatiekosten   648,11    279,54   
Bankkosten   119,39    119,38   
Bijdrage infrastructuur school  5.500,00    5.000,00   
Voedselpakketten   1.875,00    0,00   
             
totale uitgaven     15042,50    13268,92 

             
Resultaat     -3102,82    -1428,15 

             
Mechelen, 29 april 2021 
 
 
w.g. R.H.L. Werker 


