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Voorwoord
Voor u ziet u het jaarverslag 2017 van Sarvodaya Nederland.
In dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen het jaar 2017
in het kort te verslaan. De terugblik op de projecten en
programma’s is gebaseerd op de projectverslagen en rekeningen
uit Sri Lanka, bezoeken van bestuursleden ter plekke en
regelmatig email-contact met de staf en medewerkers van
Sarvodaya Suwasetha.
De plannen en de projectverslagen die we uit Sri Lanka krijgen
worden van steeds hogere kwaliteit.
In een bottom-up proces met alle medewerkers van Suwasetha
heeft Suwasetha in 2014 een strategisch 5-jarenplan opgesteld.
In dat plan verschuift de focus van hulp als liefdadigheid
naar hulp en ondersteuning op basis van de rechten van
kinderen en volwassenen. In het strategische 5 jaarplan
formuleert Suwasetha per doelgroep en per zorgvoorziening
wat ze elk jaar wil bereiken en een maakt plannen voor een
fondsenwervingsstrategie die “duurzaam” is. De jaarplannen,
begrotingen en verslagen worden daarmee helderder.

“Sarvodaya maakt mensen in Sri Lanka krachtig” is het motto.
Dit is het perspectief van waaruit Sarvodaya Nederland en
de mensen in Sri Lanka de handen ineenslaan.
Niet “mensen in het algemeen” maar kinderen en volwassenen
in Sri Lanka die minder kansen hebben in de Sri Lankaanse
samenleving. Omdat ze arm zijn, een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben of om andere redenen veilige
zorg nodig hebben. Sarvodaya maakt mensen in Sri Lanka,
vooral diegenen die dat het hardste nodig hebben, krachtig.
Sarvodaya Nederland staat daarvoor, maar kan dat niet alleen.
Wij rekenen op uw steun in de toekomst.
juli 2018
Frederike Lether, voorzitter

In 1981 is de vereniging Sarvodaya Nederland opgericht,
die in 2002 is omgezet in de stichting Sarvodaya
Nederland.
De kernactiviteit van Sarvodaya in Sri Lanka (opgericht
in 1958) is gericht op het krachtig maken van arme
mensen in de dorpen. Dit wordt vooral bereikt door
het versterken van dorpsgemeenschappen waarin
gewerkt wordt aan het realiseren van de 10 basic
human needs. De 10 basic human needs zijn: voldoende
en zuiver drinkwater, water voor de landbouw, voeding,
kleding, huisvesting, riolering, gezondheidszorg,
scholing en opleiding, cultuur.
Sarvodaya wordt geïnspireerd door Mahatma Gandhi:
Sarvodaya betekent “groeien door te delen”.
Sarvodaya heeft een welzijns organisatie: Suwasetha.
Sarvodaya Nederland werkt vooral samen met
Suwasetha, die de programma’s die Sarvodaya
Nederland ondersteunt.

4

SARVODAYA • JAARVERSLAG 2017

1. Sarvodaya Nederland
Sarvodaya Nederland ondersteunt programma’s van Sarvodaya
Suwasetha door fondsen te werven, acties te organiseren
en kennis te delen. Uitgangspunten in de samenwerking
met Suwasetha zijn “empowerment”, “autonomie” en
“zakelijke transparantie”. Onze ondersteuning is erop
gericht dat Suwasetha minder afhankelijk wordt van
buitenlandse ondersteuning en in toenemende mate
gebruik maakt van middelen in Sri Lanka zelf.
De speerpunten van onze ondersteuning zijn programma’s
voor kinderen/jong volwassenen met een handicap, het
tienermoederhuis Ma Savena en het jongens(wees)huis
in Balapitiya. Onze inzet is dat de positie van kinderen en
jongeren met een handicap, van tienermoeders en van
weeskinderen wordt verbeterd. Dat zorg en begeleiding
niet meer gezien wordt als een kwestie van liefdadigheid,
maar wordt opgevat als een recht. Dat uitgangspunt is ook
door Suwasetha benoemd in haar strategisch vijfjarenplan,
met als het doel een duurzame sponsorstrategie te
ontwikkelen.

Naast steeds nauwere samenwerking met partijen als de
overheid (niet alles zelf doen), wil Suwasetha meer lokale
inkomsten genereren (de directe omgeving van de verschillende
voorzieningen nog meer betrekken), inkomsten realiseren
door land te verkopen en de opbrengst in het Suwasetha-fonds
te stoppen en gebouwen die Suwasetha bezit, geschikt
maken voor verhuur (permanente verhuur of als hostel).
Bij steun aan programma’s werken we, net als Suwasetha
dat doet, toe naar een toestand van zelfvoorzienendheid
en ondersteuning door de Sri Lankaanse samenleving. De
uitgangspunten van onze ondersteuning zijn:
• De continuïteit van voorzieningen hoeft niet altijd door
Sarvodaya Sri Lanka zelf geleverd te worden, die kan ook van
andere samenwerkingspartners zoals de overheid komen.
• We maken met Suwasetha afspraken over de maximale
duur en omvang van de ondersteuning.
• Het gaat om “health through empowerment” in plaats
van om “health through compassion”.

UW HULP
IS HARD
NODIG!

Stichting
sarvodaya nederland
MAakt MENSEN in
Sri Lanka KRACHTIG!
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2. Resultaten
van projecten en programma’s.
In 2017 ondersteunde Sarvodaya Nederland
• Het Community Based Rehabilitation Project (CBR)
• De dagverblijven voor (verstandelijk) gehandicapte
kinderen en jong volwassenen in Thalpawilla en Warakagoda
• Het tienermoederhuis Ma Savena
• Het jongens(wees)huis in Balapitiya
• Het meidenweeshuis in Kosgama
2.1. Community Based Rehabilitation (CBR)
Community Based Rehabilitation, is vrij vertaald “herstellen
met hulp van je buurt”. Dit idee gaat uit van gewone mensen
in de samenleving die speciale behoeften hebben, in plaats
van mensen die “gehandicapt zijn”. Als gewone mensen
nemen ze zoveel mogelijk deel aan dorps- en gemeenschapsontwikkelingsprojecten.
Binnen het CBR-programma is geen ruimte voor onderscheid op basis van je handicap, maar wordt gekeken naar
individuele behoeften.
In de CBR-aanpak wordt gebruik gemaakt van de CBRmatrix van de World Health Organisation; deze matrix geeft
praktische handvatten waarmee kinderen en volwassenen
ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling en zelfstandigheid. De WHO geeft aan dat de matrix de verschillende
aspecten en levensgebieden laat zien waarin mensen met
een handicap hulp kunnen gebruiken. Het gaat erom de
meest praktische invalshoek te kiezen en “gewoon maar
ergens te beginnen”.

Door middel van CBR-activiteiten
• is de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen
en volwassenen met een handicap verbeterd door (para)
medische diagnostiek en behandeling en therapeutische en
sociaal-emotionele begeleiding in de thuissituatie; daardoor
zijn ADL-vaardigheden, zelfstandigheid en relaties verbeterd;
• wordt de toegankelijkheid van voorzieningen voor kinderen
en volwassenen met een handicap verbeterd en worden hun
maatschappelijke participatie en gelijke rechten bevorderd;
• is er steun aan de “community-workers”: op dorps- en
regionaal niveau wordt gewerkt aan kennis van verstandelijke en/of lichamelijke handicaps en begrip voor
mensen met een handicap en hun revalidatiemogelijkheden.

Daardoor veranderen houding en vaardigheden van
community-workers;
• is de kennis van gehandicapte kinderen en hun ouders/
verzorgers over hun handicap verbeterd, waardoor ze
hun rechten en mogelijkheden begrijpen;
• werden 34 clinics gehouden door fysiotherapeuten en
logopedisten. Het doel van deze clinics is screening en
het opstellen van revalidatieplannen, trainen van ouders,
verzorgers en vrijwilligers om de revalidatie-aanpak in de
thuissituatie te kunnen voorzetten.
• zijn zelfhulpgroepen opgezet van mensen met een handicap,
waarmee de krachten gebundeld worden om barrières te
slechten en empowerment te versterken.
In 2017 zijn er 317 mensen via het CBR-project geholpen
(243 kinderen en jongeren en 74 volwassen);
zij hadden de volgende klachten en aandoeningen
 aandoeningen in het bewegingsapparaat
92
 zicht problemen
4
 gehoor problemen
30
 verstandelijke beperking
39
3
 epilepsie
 meervoudige beperking
144
 anders
5
In de verschillende rapportages over het CBR project wordt
duidelijk dat de samenwerking met de overheid steeds vanzelfsprekender wordt. Steeds meer participeert de overheid in
de uitvoering van het CBR-programma en wordt Sarvodaya
ingeschakeld om expertise te leveren. Er ontstaat hierdoor
een breder draagvlak voor de projecten.
Trainingscentrum CBR in Balapitiya
Eind 2016 kon Sarvodaya starten met de inrichting van een
trainingscentrum voor kinderen met een handicap en hun
ouders in het gebouw van een weeshuis voor jongens (die
naar het gebouw ernaast verhuisd zijn). In januari 2017 zijn
oefenmaterialen aangeschaft met steun van studievereniging
Lamento en was de inrichting compleet: het trainingscentrum
werd geopend, hoewel het gebouw zelf nog wel een op-

6

knapbeurt kon gebruiken. Met steun van Stichting KOOK werd
eind 2017 ook begonnen met het opknappen van het gebouw:
dak, muren en deuren gerenoveerd en geschilderd. In het
centrum worden clinics gegeven, krijgen ouders begeleiding,
kunnen kinderen oefenen en oefenmaterialen lenen.
Tuk Tuk challenge
In april 2017 reden twee Sarvodaya Nederland teams, in
samenwerking met onze sponsor Singha Reizen, mee met
de sponsortocht Tuk Tuk challenge. Van de opbrengst kocht
Sarvodaya in Sri Lanka een tuk tuk voor het dagverblijf
Thalpawila; hierover later meer. Met de overige opbrengst
konden rolstoelen voor 100 kinderen passend gemaakt worden.
Op 2 mei 2017 werden op feestelijke wijze de rolstoelen
gebruiksklaar gemaakt.
Wanneer u meer gedetailleerd wilt lezen wat door middel
van het CBR is gerealiseerd, leest u dan de jaarrapportage
2017 (engels).
2.2. Warakagoda en Thalpawilla
In het dagcentrum in Thalpawilla, uitsluitend voor kinderen met
een beperking, werden in 2017 negen kinderen opgevangen.
De deelnemers worden begeleid door bijzonder betrokken,
gepassioneerde en creatieve “teachers”.
Door het programma van de dagcentra wordt de ontwikkeling
van de kinderen bevorderd. Er is aandacht voor ADL-training,
het trainen van mobiliteit, voor gedrag en communicatie
(onder andere met logopedie) en voor beweging. Er wordt
aandacht gegeven aan cognitieve vaardigheden, begrip,
aandacht en basaal lezen en schrijven. En er is veel aandacht
voor creativiteit en muziek. Daarnaast wordt de gezondheid
van de leerlingen zorgvuldig gemonitord en krijgen de
kinderen minimaal een jaarlijkse medische-gezondheids- en
ontwikkelingscheck.
Ouders worden intensief bij het programma betrokken onder
meer door training van dagelijkse vaardigheden en logopedie
en fysiotherapie clinics. Hierdoor worden ouders gestimuleerd
de vaardigheden in de thuissituatie verder te oefenen.
Met de opbrengsten van de Tuk Tuk challenge kon voor de
kinderen van het dagverblijf Thalpawila een tuk tuk gekocht
worden. De kinderen van het dagverblijf hoeven nu geen
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lange busreis meer te maken om bij het dagverblijf te komen.
De tuk tuk chauffeur rijdt 11 kinderen naar en van het dagverblijf; dagelijks rijdt één van de ouders mee voor de veiligheid van de kinderen. Tussen het brengen en halen van de
kinderen rijdt de chauffeur betaalde ritjes voor reizigers in
de regio. Op die manier worden exploitatie en onderhoud
van de tuk tuk voor een groot deel gedekt.
In het dagcentrum in Warakagoda worden kinderen en (een
aantal) jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
opgevangen, in 2017 in het totaal 18.
Aan 7 jongvolwassenen in Warakagoda wordt beroepstraining aangeboden. Daarmee wordt hun zelfstandigheid
verbeterd en neemt de kans op werk en inkomen toe.
De uitgebreide engelse jaarverslagen van Warakagoda en
Thalpawila leest u onder de links.

2.3. Tienermoederhuis Ma Sevana
Seksueel misbruik is helaas ook in Sri Lanka nog steeds een
veel voorkomend verschijnsel. In 1981 startte Sarvodaya met
de opvang van tienermoeders. In het opvangcentrum Ma
Sevana worden jonge meisjes opgevangen en begeleid die
als gevolg van verkrachting en incest zwanger zijn geraakt.
De opgevangen tienermoeders worden steeds jonger. Op dit
moment is de grootste groep die door de kinderbescherming
bij Ma Sevana worden geplaatst tussen 12 en 15 jaar. Ma
Sevana heeft capaciteit voor maximaal 20 moeders en hun
kinderen. Ma Sevana biedt de tienermoeders en hun kinderen:
• Veilige opvang, bed, bad en brood
• Juridische ondersteuning gedurende de procesgang
voortvloeiend uit de verkrachting
• Begeleiding bij traumaverwerking
• Zwangerschapsbegeleiding en opvoedingsondersteuning
• Onderwijs, beroepsscholing en zelfredzaamheidtrainingen
• Kinderopvang
• Begeleiding bij re-integratie.
Naast agogische en psychosociale ondersteuning en onderwijs speelt veiligheid een grote rol. Vaak worden de meisjes
bedreigd en onder druk gezet zolang de dader vrij rond
loopt en/of nog niet is veroordeeld. Ongehuwde moeders
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hebben een slechte positie in Sri Lanka en dat geldt helemaal
voor deze tienermoeders. Het is voor ongehuwde moeders
met een kind heel moeilijk om een partner te vinden. Om hun
toekomst enigszins veilig te stellen zijn veel jonge moeders
gedwongen hun kinderen te laten plaatsen in kindertehuizen
of ter adoptie aan te bieden. Wanneer een moeder in haar
eigen levensonderhoud kan voorzien kunnen moeder en
kind soms samen leven. Hoewel de Sri Lankaanse overheid
grote waarde hecht aan opvangcentra als Ma Sevana en de
moeders op voordracht van het “Department of Probation
and Child Care Services” worden geplaatst, biedt zij slechts
geringe financiële steun. Het voortbestaan van het tienermoederhuis is dus afhankelijk van giften en fondsen vanuit
Sri Lanka zelf en andere landen. Wilt u meer lezen over dit
programma leest u dan het engelse jaarverslag.
2.4 Jongens(wees)huis Balapitiya
Sarvodaya heeft een aantal kinderhuizen, of Child Development
Centers, zoals ze binnen Sarvodaya genoemd worden. Er zijn
altijd aparte huizen voor jongens en meisjes. De jongens en
meisjes die in een kinderhuis wonen kunnen wees zijn, door
ouders achtergelaten, kind van een tienermoeder of hebben
ouders die niet voor hen kunnen zorgen. Een kinderhuis
wordt geleid door een “matron”, een “tehuismoeder”. In
de kinderhuizen wonen de kinderen, ze eten en slapen er,
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maken huiswerk, doen spelletjes, voetballen in de tuin,
helpen met huishoudelijke klusjes en tuinieren. Ze gaan
naar “gewone” scholen in de omgeving en nemen deel aan
maatschappelijke activiteiten buiten het huis. Sarvodaya
Nederland steunt het jongens(wees) huis Balapititya. Voor
meer informatie leest u het verslag van Balapitiya.
2.4 Meiden(wees)huis Kosgama
In 2017 kruisde een “anonieme sponsor” het pad van
Sarvodaya Nederland. De sponsor was op zoek naar een
programma, project of voorziening dat, zonder verdere
steun, dreigde “om te vallen”. In overleg met Suwasetha
kwam daarvoor het meisjes(wees)huis in Kosgama in beeld.
Het meisjeshuis was jarenlang ondersteund door dezelfde
sponsor maar die had zich teruggetrokken. Zonder financiële
steun was het meisjeshuis “at risk”, maar met de ondersteuning
van onze “anonieme sponsor” kreeg Suwasetha nog een
jaar de tijd om een “reddingsplan” te maken. Net als in het
jongenshuis in Balapitiya wonen de meisjes in het huis in
Kosgama. Ze eten en slapen er, maken huiswerk, doen
spelletjes, ze knutselen en handwerken en helpen met
huishoudelijke klusjes en tuinieren. Ze gaan naar “gewone”
scholen in de omgeving en nemen deel aan maatschappelijke
activiteiten buiten het huis. Voor meer informatie leest u
een voortgangsrapport van Kosgama.
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3. Activiteiten in Nederland
Tuk Tuk challenge
In april 2017 hebben twee Sarvodaya/Singha Reizen teams
meegedaan aan de Tuk Tuk Challenge. Een Tuk Tuk ‘puzzeltocht’ over meer dan 1000 km door het miden en noorden
van Sri Lanka. Afgezien van het feit dat dit een erg leuke
en uitdagende reis was, heeft de Tuk Tuk Challenge € 9.610
opgebracht. Deze opbrengst is besteed aan de aanschaf van
een tuk tuk voor het dagcentrum in Thalpawilla, inclusief
een jaar exploitatiekosten. Uit verslagen van Suwasetha lazen
we dat in toenemende mate ouders moeite hebben hun
kinderen naar het dagcentrum te brengen; ze hebben zelf
geen vervoer, moeten al vroeg naar hun werk, openbaar
vervoer is niet aangepast voor mensen met een beperking
en een taxi/tuktuk is veelal te duur. De verwachting is dat
de exploitatiekosten van de tuk tuk kunnen worden terugverdiend door de tuk tuk driver tijdens de openingstijden
van het dagcentrum ‘commerciële’ ritten te laten uitvoeren.

met Singha naar Sri Lanka zouden reizen werden geïnformeerd
over de reis, het land, de cultuur en de gebruiken en kregen
als voorproefje een “Rice & Curry buffet. De opbrengst van
de avonden kwam ten goede aan het CBR-programma. In
2017 werd ruim € 1200,- bijeengebracht.
Sint voor Sarvodaya
Ook in 2017 vond de jaarlijkse Sintactie plaats, waarbij
Sinterklaas en Pieten met elk bezoek de dagverblijven
Warakagoda en Thalpawilla sponsoren. Er werden allerhande
organisaties en particulieren bezocht, wat € 1.400,- opleverde.
Individuele (acties) donateurs
Met name voor de dagverblijven steunt Sarvodaya Nederland
op een trouwe schare individuele donateurs Zo doneert
een schrijver uit de Achterhoek de revenuen van zijn boekpresentaties aan het dagverblijf Warakagoda. Steeds vaker
zien wij dat betrokken donateur een extra gift doen naar
aanleiding van een jubileum of bijzondere gebeurtenis.
Anonieme donateurs
Regelmatig krijgt Sarvodaya bijdragen van een anonieme
donor; in 2017 ging het om € 1.500,-.

Het bedrag wat hierna overbleef is in overleg met Suwasetha
besteed aan het vervoer van en naar een’wheelchair clinic’
en een lunch voor de deelnemers en hun begeleiders tijdens
die clinic. Deze clinic werd door Suwasetha in samenwerking
met de Cerebral Palsy (hersenverlamming) Lanka Foundation
voor kinderen en jong volwassen. Tijdens deze clinic werden
een 100 tal rolstoelen aangepast en kregen de verzorgers
instructie hoe met de rolstoelen om te gaan.
Singha Reizen
Singha Reizen organiseert reizen met een doel. Mensen die
een rondreis naar Sri Lanka boeken met Singha Reizen dragen bij aan projecten op het eiland. Maximaal 10% van de
bedrijfswinsten van Singha Reizen gaat naar projecten
gericht op kinderen, op onderwijs en de opvang en verzorging
van mensen met een handicap. Onder andere naar het CBR
programma van Sarvodaya Suwasetha.
“Reis & curry”
Voor reizigers naar Sri Lanka organiseerde Sarvodaya samen
met Singhareizen drie “Reis & Curry” avonden: reizigers die

3.2. Ma Sevana
In 2015 hebben heeft een vriendengroep besloten Ma Sevana
voor 5 jaar te steunen voor jaarlijks rond € 6.000,-. In overleg
met de medewerkers van Ma Sevana wordt tijdens de jaarlijkse
sponsoravond besloten waar het geld aan besteed wordt. In
In 2017 is het geld besteed aan huisvesting, kleding, onderwijs en medische en psychologische behandeling.
3.3. Stichting Tjallinga weeshuis
In 2015 kwam Sarvodaya Nederland in contact met een
bestuurslid van de Stichting Tjallinga weeshuis. Het Tjallinga
Weeshuis is ingesteld in 1541 en steunt projecten die tot
doel hebben het leven te verbeteren van jongeren die het
maatschappelijk en/of economisch moeilijk hebben. Bij
voorkeur gaat het hierbij om opvoeding, opleiding en studie.
Na en bezoek aan Sri Lanka en Sarvodaya besloot het bestuur
van Stichting Tjallinga weeshuis de totale exploitatie van
het jongenshuis van Sarvodaya in Balapitiya, in het zuidwesten van Sri Lanka voor minimaal 5 jaar te gaan dragen.
Het gaat om een bedrag van circa € 7.000,- per jaar.
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4. Bestuur
4.1. Sarvodaya Nederland
In het bestuur hadden in 2017 zitting:
• Frederike Lether, voorzitter
• John Dietz, penningmeester
• André Ladenius, algemeen bestuurslid
• Ruud Souverijn, algemeen bestuurslid
• Ada Visscher, algemeen bestuurslid
André Ladenius stopte eind 2017 als bestuurslid.

beeld te krijgen van de projecten die zij ondersteunen en
betrokken te blijven. Het bestuur heeft veel energie gestoken
in het bespreken van het belang van dit soort informatie
voor onze sponsoren. Wij merkten dat afgelopen jaar wij
steeds vaker ook small-talk stories toegestuurd kregen.
Om de PR in Nederland te verbreden, om sponsoracties
meer interactief en de resultaten sneller inzichtelijk te maken
is Sarvodaya Nederland aangesloten bij het fondsenwervings
en crowdfundingplatform Pif-world.

Zowel bestuursleden als overige betrokkenen doen het werk
op vrijwillige basis. Het bestuur vergadert zes tot acht keer
per jaar. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.
Daarnaast waren er in 2017 vrijwilligers en sympathisanten
die éénmalig of vaker betrokken wilden zijn bij het werk van
Sarvodaya Nederland via donaties en activiteiten in zowel
Nederland als Sri Lanka.

4.3. Plannen en speerpunten in 2018
In 2018 heeft Sarvodaya Nederland 3 speerpunten:
• 200 kinderen en jong-volwassenen met een handicap
ondersteunen, zowel via het CBR als de dagverblijven in
Thalpawilla en Warakagoda.
• Het tienermoederhuis Ma Savena
• Het jongens(wees)huis in Balapitiya

4.2. Communicatie en PR
De website is een belangrijk communicatiemiddel,
www.sarvodaya.nl wordt zeer regelmatig bezocht en is
daarmee een belangrijk visitekaartje.
Via korte berichten geven we informatie over actuele ontwikkelingen binnen Sarvodaya en over acties die we vanuit
Nederland ondernemen. Daarnaast stuurden we aan donateurs
en belangstellenden in 2017 3 nieuwsbrieven.
Het bestuur van Sarvodaya Nederland is met Suwasetha Sri
Lanka voortdurend in gesprek over PR. Via de jaarplannen,
begrotingen en (financiële) verslagen voor de projecten die
wij ondersteunen, wordt de besteding van de gelden uit
Nederland voldoende verantwoord door Suwasetha.
Lastiger is het om op de hoogte te blijven van “small-talkstories”, de kleine gebeurtenissen die sponsors helpen een

Geplande acties 2018
• In Twente wordt in 2018 weer een Sinterklaas actie
gehouden georganiseerd voor de dagverblijven
Thalpawila en Warakagoda
• De groep “Samen voor Ma Sevana” sponsort ook in 2018
het tienermoederhuis. Ook in 2018 wordt weer een bijeenkomst voor deze groep georganiseerd. Onder het
genot van een hapje eten wordt verantwoording afgelegd
over de uitgaven van het afgelopen jaar en wordt in
overleg met de leiding van Ma Sevana gekeken waar het
sponsorgeld het komende jaar voor gebruikt kan worden.
• Voor onderdelen van het CBR-programma wordt overwogen
een subsidie-aanvraag bij Wilde Ganzen voor te bereiden.
• Sarvodaya is, voor de ondersteuning van een van de
programma’s, in gesprek met een anonieme sponsor.
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5. Resultaten
5.1 De financiën
5.1.1 De jaarrekening van 2017
Jaarrekening 2017
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2017

2017

BATEN
baten uit eigen fondswerving
Donaties algemeen

300,00

250,00

190,00

Donaties CBR

4.009,49

10.000,00

8.687,62

CBR / Tour de France

5.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.610,64

Tuk Tuk Challenge
Donaties gehandicapten Thalpawilla

1.180,00

400,00

150,00

Donaties gehandicapten Warakagoda

6.281,85

6.500,00

4.434,40

17.241,34

17.150,00

23.072,66

baten uit gezamenlijke acties
Ma Savena (Den Dolder groep)
Ma Savena (Spontaan)
CBR (Singha Reizen)

6.186,74

6.000,00

0,00

0,00

2.425,00

0,00
8.611,74

5.158,54

6.000,00

5.158,54

baten uit acties derden
Balapitya (Tjallinga weeshuisfonds)

7.000,00

Kosgama

7.000,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

17.000,00

17.000,00

overige baten
Rente bank

26,27

50,00

12,23
1.835,00

bijdragen reiskosten

0,00

0,00

overig

0,00

50,00

Totaal baten

26,27

100,00

1.847,23

32.879,35

40.250,00

47.078,43

LASTEN
CBR
gehandicapten Thalpawilla

14.735,00

10.000,00

6.000,00

3.275,00

2.500,00

8.250,00

gehandicapten Warakagoda

3.422,00

2.500,00

1.275,00

Ma Savena

6.000,00

6.000,00

3.000,00

0,00

7.000,00

17.100,00

500,00

6.000 0,00

500,00

10.000,00

10.000,00

Balapitya
Neetha Award
Kosgama
besteed aan doelstelling
organisatiekosten
reiskosten Si Lanka

27.932,00

1

28.000,00

46.125,00

1.202,87

1.000,00

303,15

0,00

0,00

1.835,00
0,00

overige projecten

0,00

0,00

drukwerk brochures

0,00

250,00

0,00

48,40

150,00

139,15

231,20

150,00

193,79

0,00

100,00

Internetkosten
bankkosten
overige kosten

0,00

totaal kosten

1.482,47

1.650,00

2.471,09

Totaal lasten

29.414,47

39.650,00

48.596,09

3.464,88

600,00

-1.517,66

Saldo
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De begroting van 2017 voorzag voor zo’n € 40.000 aan
inkomsten en een vergelijkbaar bedrag aan uitgaven. De
werkelijke inkomsten en uitgaven zijn duidelijk hoger dan
begroot. Dit komt met name door de extra opbrengsten
van de Tuk Tuk Challenge (ruim € 9.000). Daarentegen waren
de inkomsten voor Warakagoda en Thalpawila lager dan
begroot. We zien dat de bijdragen voor de twee voorzieningen
jaar op jaar lager worden. De oorspronkelijke groep donateurs
van deze voorzieningen wordt steeds kleiner. Vorig jaar
hebben we aan Suwasetha dan ook laten weten dat we de
bijdragen aan deze voorzieningen vanaf 2019 gaan afbouwen.
De jaarrekening over 2017 laat een tekort zien van ruim
€15.000. Tekort is wellicht niet het juiste woord; we hebben
€ 15.000 meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Dit
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wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat bijdragen
die in 2016 zijn ontvangen, pas in 2017 hebben geresulteerd
in een bijdrage aan Sri Lanka. Dit geldt o.a. voor de bijdrage
voor het Balapitya boys home, waarvoor de bijdrage pas
eind december werd ontvangen en de bijdrage voor Thalpawila
over 2016.
De uitgaven voor organisatiekosten lijken hoger dan begroot
en ook hoger dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door de
reiskosten voor de Tuk Tuk Challenge. Hier staan echter
inkomsten, specifiek voor deze kosten en voor hetzelfde
bedrag, tegenover. Zonder deze kosten komen de organisatiekosten over 2017 uit op: € 636,09, aanmerkelijk minder dan
begroot.

5.1.2 De balans per 1 januari 2018
01-01-2017

01-01-2018

Activa
ING rekening Sarvodaya Nederland

9.151,25

7.621,36

ING rentemeerrekening/zakelijke spaarrekening

2.140,92

2.145,76

ING bonusspaarrekening

2.146,65

2.154,04

ASN sparen zakelijk
Totaal activa

17,78

17,78

13.456,60

11.938,94

3.464,88

-1.517,66

Passiva
saldo
saldo 01-01
Totaal passiva

De balans laat een negatief saldo zien van -€ 1.517,66 over
2017 op een totaal bedrag aan activa van € 11.938,94. Dit
is onvoldoende om te voldoen aan het beleid dat het eigen
vermogen van de stichting tenminste de verplichtingen van
1 jaar moet kunnen dekken. Los van de projecten waar een
gegarandeerde dekking voor is (Balapitya en Ma Savena)
zouden we een vermogen moeten hebben van € 15.000.

2016

9.991,72
13.456,60

2017

13.456,60
11.938,94

Het is niet gelukt het vermogen van de stichting in
2017 op dit niveau te krijgen. We hebben aan Suwasetha
inmiddels wel laten weten de bijdragen aan Thalpawilla
en Warakagoda vanaf 2019 te gaan afbouwen. Het blijkt
niet te lukken voor deze voorzieningen, die we vanuit
Nederland al jaren ondersteunen, nieuwe donateurs te
vinden.
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5.1.3 De begroting voor 2018
Begroting 2018

Begroting 2017

BATEN
Donaties algemeen
Donaties CBR
Donaties Thalpawilla

200,00

250,00

15.000,00

10.000,00

150,00

400,00

Donaties Warakagoda

4.000,00

6.500,00

Donaties Ma-Savenna

6.000,00

6.000,00

donaties Balapitya

7.000,00

7.000,00

0,00

10.000,00

10,00

50,00

32.360,00

40.250,00

12.000,00

10.000,00
2.500,00

donaties Kosgamma
Rente bank
overig
Totaal baten

50,00

Lasten
CBR
Thalpawilla

2.000,00

Warakagoda

2.000,00

2.500,00

Ma-Savenna

6.000,00

6.000,00

Balapitya

7.000,00

7.000,00

0,00

10.000,00

Kosgamma

500,00

1.000,00

Reiskosten Sri Lanka

organisatiekosten

0,00

0,00

overige projecten

0,00

0,00

Drukwerk brochures

0,00

250,00

Internetkosten

150,00

150,00

Bankkosten

175,00

150,00

overige kosten

100,00

100,00

29.925,00

39.650,00

2.435,00

600,00

Totaal lasten
Saldo

De begroting voor 2018 laat een overschot zien van € 2.435.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door een toegezegde, eenmalige,
bijdrage voor de totale exploitatiekosten van het CBR
programma (voor zover ondersteund vanuit Nederland).
Door dit verwachte overschot en de voor 2019 aangekondigde

vermindering van onze bijdragen aan Thalpawila en
Warakagoda hopen we eind 2018 te kunnen afsluiten met
een voldoende vermogen om tenminste voor 1 jaar een
reserve te hebben.

