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Sinds maart 2018 ondersteunt onze stichting, naast de ‘Dutch van der Looij School’ in Baddegama, ook 
de Bembada primary school in Yatalamatta, een plaatsje dat landinwaarts ca. 25 km ten noordoosten 
van Galle ligt en ca. 30 km van onze eerste adoptieschool verwijderd is. Beide scholen werken met 
kansarme kinderen. De school in Yatalamatta wordt voornamelijk bezocht door Tamil-kinderen. Hun 
ouders verdienen de kost op de theeplantages aldaar en dat is bepaald geen vetpot. Eind mei 2017 
werd dat schooltje (80 leerlingen en 15 kleuters) zwaar getroffen door een grote overstroming van de 
daar stromende rivier. Het kantoortje, de 5 klaslokalen, de toiletten en de speelplaats kwamen 
helemaal onder water te staan. De schade was groot. De regering  liet er een noodlokaal op een hoger 
plateau (om nieuwe wateroverlast te voorkomen!) aanleggen. In een noodbrief vroeg de 
hoofdonderwijzer van de Bembada school ook onze stichting om de financiële hand te reiken om 
verdere ‘droomwensen’ in vervulling te doen gaan. In dat verband dacht de hoofdonderwijzer aan het 
verschaffen van geld om de kinderen dagelijks een glas melk te kunnen aanbieden (wens van de 
schoolarts, om het gezondheidspeil van de schoolkinderen omhoog te krikken) en het bouwen van een 
multifunctioneel gebouw op een overstromingsbestendig plekje op het schoolterrein. In dat gebouw 
zou hij dan de kleuters kunnen huisvesten (zitten nu onder het afdak bij de entree van het 
noodgebouw!), zouden waardevolle schoolspullen opgeborgen kunnen worden, zouden 
groepsoverstijgende lessen (handenarbeid, dans, muziek) kunnen plaatsvinden en ouders de 
gelegenheid krijgen om kinderactiviteiten te bewonderen. 
In mei 2018 zijn we van start gegaan met het beschikbaar stellen van geld om de kinderen dagelijks 
een glas melk te laten consumeren. Dit jaar hebben we eind oktober € 5000,- overgemaakt om een 
aanvang te maken met de bouw van het multifunctionele gebouw.  
In de loop van 2020 hopen we dit droombeeld van het schoolhoofd te kunnen realiseren. Daar levert u 
als onze donateur dus mede een onmisbare bijdrage aan! 

Wij willen al onze donateurs en 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 

steun in 2019. In 2020 hopen wij ook 
weer op jullie steun te mogen rekenen. 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
toe en een gezond en gelukkig 2020. 

Nieuwe adoptieschool – Bembada primary school 
 - 

Bijzondere giften 
 
Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen wij in 2019 ook weer een aantal bijzondere 
giften. Zo ontvingen wij een grote bijdrage van PMC Waalre, Stichting Steunfonds Rinévé uit Hulsberg 
en opnieuw een fijne financiële opsteker van een groeiend 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. ALLE weldoeners, groot en klein, willen we heel 
hartelijk danken voor hun bijdrage. 



 

 

  

Als stichting hebben we in 2019, naast onze 
structurele jaarlijkse bijdrage aan de 

adoptieschool Dutch van der Looij School, een 
bedrag van € 7500,-  overgemaakt naar de 

nieuwe adoptieschool Bembada primary school 
in Yatalamata. 

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 

Uitgaven 2019 
 

Vrijwilligerswerk 

Het is via onze stichting altijd mogelijk om 
vrijwilligerswerk alleen of in groepsverband op 
één van onze projecten te gaan verrichten. 
Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Hebt 
u interesse, schroom dan niet met onze 
stichting contact op te nemen. Ons mailadres: 
info@projectsrilanka.nl Op onze website 
www.projectsrilanka.nl kunt u onder de kop 
‘organisatie’ ook de adressen en 
telefoonnummers van onze bestuursleden 
vinden. 

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. Ook kunt u 
dagelijks kleding 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 groene containers met een geel deksel voor dit 
doel geparkeerd. Behalve dat het goed is voor het milieu, levert het onze stichting 
tevens een aardige cent op. Het verheugt ons dat steeds meer mensen onze 
stichting in deze een warm hart toedragen en hun spullen bij ons bezorgen. We 
kunnen daar de hulpbehoevende naasten in Sri Lanka weer mee plezieren. 

Naast digitaal contact, bezoeken we regelmatig (uiteraard op eigen kosten) de projecten in 
Baddegama en omgeving. We hechten er wel aan op geregelde tijden ook poolshoogte te nemen 
van het feit of onze overgemaakte donatiegelden ook functioneel en verantwoord besteed zijn. Dit 
jaar bezocht ons bestuurslid Arthur Wouters met zijn gezin onze projecten. Op onze website kunt u 
de ervaringen van zijn werkbezoek lezen. 

Werkbezoek 

Het mooie biologische pareltje Robs Educational Farm, waarvan de opbrengsten naar het 
seniorenhome Senehasa, de Dutch van der Looij School en diverse huizen voor gehandicapten in 
Baddegama en omgeving gaan en waarop ook het vak van agrariër kan worden geleerd, 
functioneert naar onze wens. Dit project hebben wij samen met stichting Senehasa en Porta Goes 
Baddegama opgezet, om onze projecten ( seniorenhome en adoptieschool Baddegama) op termijn 
selfsupporting te maken. Door onze contactpersoon ter plekke, de boeddhistische monnik 
Gunarathana, is intussen gevraagd om de aanleg van een waterleiding naar het complex. Het 
voorhanden zijnde grondwater schijnt namelijk vervuild en ongeschikt voor de teelt te zijn. Als 
bestuur hebben we besloten dit karwei, waarvoor een onkostenraming van € 1500,- staat, te laten 
klaren. 

Robs Educational Farm 
 

Kleding- en frituurvetinzameling 
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