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Voorwoord
Voor u ziet u het jaarverslag 2018 van Sarvodaya Nederland.
De terugblik op de projecten en programma’s is gebaseerd
op de projectverslagen en rekeningen uit Sri Lanka en
regelmatig email-contact met de staf en medewerkers van
Sarvodaya Suwasetha.
“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.
Wij danken u voor uw steun en hopen dat we daar ook in
de toekomst op mogen rekenen.
Amsterdam, juni 2019
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.
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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 2018 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”.

In verband met organisatorische problemen en ziekte in de
CBR-staf heeft het programma in de eerste helft van 2018
op een laag pitje gefunctioneerd; medio 2018 is er een
doorstart gemaakt met een kleine nieuwe staf. Twee jonge
stafmedewerkers hebben met enorme energie de CBRactiviteiten opgepakt en uitgebouwd.
De samenwerking met de overheid, en met name met
“social service ofiicers”/sociaal werkers, wordt steeds
belangrijker.
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 draag-

vlak voor de projecten. Sociaal werkers van de overheid rouleren eens in de zoveel tijd, dat gebeurde ook begin 2018.
De samenwerking tussen de nieuwe CBR-staf en de nieuwe
sociaal werkers, moest daardoor “opnieuw uitgevonden
worden”, maar beide partijen zijn ook met veel energie
“samen” verder gaan bouwen aan het CBR.

Door middel van CBR-activiteiten
• is de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen
en jong-volwassenen met een handicap verbeterd
door (para) medische diagnostiek en behandeling en
therapeutische en sociaal-emotionele begeleiding
en coaching in de thuissituatie; daardoor zijn ADLvaardigheden, zelfstandigheid en relaties verbeterd;
• hebben kinderen en jong volwassenen de beschikking
gekregen over hulpmiddelen en faciliteiten, waarmee
hun ontwikkeling, zelfstandigheid en mogelijkheden in
de maatschappij toegenomen zijn;
• 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 revalidatie
mogelijkheden. 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 22 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.
• werden 9 voorlichtings-programma’s georganiseerd
voor ouders/verzorgenden en betrokkenen. Het ging
om voorlichting over onder andere psychologische
begeleiding, psychiatrie, gynaecologie, fysiotherapie en een
korte EHBO-training, onder supervisie van het Rode Kruis;
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• z ijn zelfhulpgroepen opgezet van mensen met een
handicap, waarmee de krachten gebundeld worden om
barrières te slechten en empowerment te versterken.
In 2018 zijn ruim 600 kinderen/jong-volwassenen via het
CBR-programma bereikt en ondersteund.
In het begin van 2018 kreeg Sarvodaya Nederland een
donatie van ruim 11.000 euro van Stichting Mi Corazon.
Daarmee konden alle activiteiten van het CBR-programma
in 2018 gefinancierd worden. Omdat in de eerste helft van
2018 de CBR-activiteiten op een laag pitje stonden is met Mi
Corazon afgesproken de donatie te besteden aan de CBRactiviteiten van medio 2018 tot medio 2019.
Wanneer u meer gedetailleerd wilt lezen wat door middel
van het CBR is gerealiseerd, leest u dan de jaarrapportage
2018 (engels).
2.2. Warakagoda en Thalpawilla
In het dagcentra van Thalpawilla en Warakagoda worden kinderen en jongeren met een beperking opgevangen. In Thalpawilla
12 en in Warakagoda 13 kinderen. De deelnemers worden begeleid door bijzonder betrokken en creatieve “teachers”.
Door het programma van de dagcentra wordt de ontwikkeling van de kinderen bevorderd. Er is aandacht voor ADLtraining, 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 , om kinderen
zoveel mogelijk “bagage” mee te geven om mee te kunnen
doen in de maatschappij. En er is veel aandacht voor creativiteit en muziek.

ontwikkel- en trainingsprogramma’s ook thuis aan de slag
te gaan. De ontwikkeling van de kinderen wordt vervolgens
zorgvuldig gemonitord met een periodieke gezondheidsen ontwikkelingscheck.

Ook door middel van activiteiten, zoals sport, samen met
kinderen uit het regulier onderwijs, wordt de integratie van
de kinderen in de maatschappij bevorderd.

Aan het dagverblijf in Warakagoda is een trainingscentrum
voor beroepsonderwijs gekoppeld. Negen jongvolwassenen
met een beperking wordt beroepstraining aangeboden.
Met de productie en verkoop van potten, tapijten, wierook
en lontjes voor olielampen verdienen ze inkomsten waarmee hun zelfstandigheid verbetert en de kans op werk
elders toeneemt.

Ouders worden intensief bij het programma betrokken;
naast periodieke ouder-staf bijeenkomsten zijn er jaarlijks
verschillende fysiotherapie en logopedie-clinics voor ouders of
verzorgers en de staf van de dagverblijven. Op die manier
worden ouders gestimuleerd om met op maat gemaakte

In november 2018 deed Wim Walgers, gepensioneerd fysiotherapeut, die een aantal jaren in Sri Lanka heeft gewerkt,
samen met een fysiotherapeut van Suwasetha, een fysiotherapie-clinic in het dagverblijf in Warakagoda.

De uitgebreide engelse jaarverslagen van Warakagoda en
Thalpawilla 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 grootste groep tienermoeders, die door de kinderbescherming bij Ma Savena worden geplaatst zijn 14 à 15 jaar
oud, ze zijn meestal halverwege hun middelbare schoolcarrière en vaak nog volop in de pubertijd. Ma Sevana heeft
capaciteit voor maximaal 20 moeders en hun kinderen. De
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tienermoeders wonen gemiddeld een jaar in Ma Savena.
Ma Sevana biedt de tienermoeders en hun kinderen:
• Veilige opvang, bed, bad en brood
• Juridische ondersteuning gedurende de procesgang
voortvloeiend uit de verkrachting
• Structurele 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
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. In 2018 gingen 4 van de 13 baby’s
die Ma Savena verlieten met hun moeder mee. In het jaar
dat de tienermoeders in Ma Savena wonen wordt er op allerlei manieren aandacht gegeven aan de re-integratie van
de tienermoeders in de maatschappij. De moeders worden,
hoewel Ma Savena geen formeel onderwijs biedt, gestimuleerd aandacht te geven aan hun schoolvakken. In 2018 deed
een van de tienermoeders zelfs eindexamen nadat Sarvodaya
een examentraining voor haar regelde en ze de ruimte kreeg
om te studeren doordat haar mede-tienermoeders en de staf
van Ma Savena voor haar baby zorgden. Naast aandacht voor
schoolvakken biedt Ma Savena ook ICT-onderwijs, engelse les
en beroepsonderwijs, als kleding naaien en brood bakken,
alles om de kansen van de tienermoeders in de maatschappij
zo groot mogelijk te maken.
In 2018 is de ziekenruimte van Ma Savena opgeknapt met
steun van Sarvodaya Nederland en zijn zonnepanelen geïnstalleerd waarmee de (hoge) kosten van elektriciteit fors
verminderd worden. 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
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“I never thought that I will have to get admitted to
Masewana Home. But it happened. Anyway I thank to
everyone who made me comfortable to live. I like the
classes held in the centre, especially English. Because I
liked English when I went to school. I knew many words
and used few words among our friends.
The English teacher here is also very friendly and she started teaching us with an easy lesson. Also she always test
our vocabulary. I liked it very much.

kinderhuizen wonen de kinderen, ze eten en slapen er, 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.
2.5 Meiden(wees)huis Kosgama
In 2017 kruiste 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. Via de anonieme donor heeft Sarvodaya Nederland
het meidenhuis in Kosgama ondersteund met 10.000 euro.
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 het jaarverslag van Kosgama.
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3. Activiteiten in Nederland
Sint voor Sarvodaya
Ook in 2018 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 bijzonder
gebeurtenis.
Anonieme donateurs
Regelmatig krijgt Sarvodaya bijdragen van een anonieme
donor; in 2018 ging het om € 10.000,-.

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 2018 is het geld besteed
aan huisvesting, kleding, onderwijs en beroepstraining,
medische en psychologische behandeling en renovatie van
het gebouw.
				
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 zuid-westen
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 2018 zitting:
• Frederike Lether, voorzitter
• John Dietz, penningmeester
• Ruud Souverijn, algemeen bestuurslid
• Ada Visscher, algemeen bestuurslid
• Jan Berndsen, algemeen bestuurslid

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 2018 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 2019.
In 2019 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 2018 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 “smalltalk-stories”, de kleine gebeurtenissen die sponsors
helpen een 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

Geplande acties 2019
• In Twente wordt in 2019 weer een Sinterklaas actie
gehouden georganiseerd voor de dagverblijven
Thalpawila en Warakagoda
• De groep “Samen voor Ma Sevana” sponsort ook in
2019 het tienermoederhuis. Ook in 2019 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 Savena gekeken
waar het sponsorgeld het komende jaar voor gebruikt
kan worden.
• Voor onderdelen van het CBR-programma wordt een
subsidie-aanvraag bij Wilde Ganzen voorbereid.
• Sarvodaya is in gesprek met een anonieme sponsor;
dit heeft bij het schrijven van dit jaarverslag inmiddels
geresulteerd in de toezegging van een sponsoring van
het CBR-programma voor 4 jaar (voor € 10.000 per jaar).
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5. Resultaten
5.1.. De jaarrekening van 2018
jaarrekening 2018
werkelijk

begroting

werkelijk

2018

2018

2017

160,00

250,00

190,00

23.459,98

10.000,00

8.687,62

70,47

0,00

9.610,64

BATEN
baten uit eigen fondswerving
Donaties algemeen
Donaties CBR
Tuk Tuk Challenge (CBR)

140,00

400,00

150,00

Donaties gehandicapten Warakagoda

Donaties gehandicapten Thalpawilla

1.946,05

6.500,00

4.434,40

Donaties Kosgama

1.000,00

0,00
26.776,50

0,00
17.150,00

23.072,66

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

5.700,32

6.000,00

0,00

0,00
5.700,32

5.158,54
0,00
6.000,00

5.158,54

baten uit acties derden
Balapitya (Tjallinga weeshuisfonds)

7.250,00

7.000,00

7.000,00

Kosgama (anonieme donateur)

5.000,00

10.000,00

10.000,00

12.250,00

17.000,00

17.000,00

overige baten
Rente bank

4,83

50,00

12,23

bijdragen reiskosten

0,00

0,00

1.835,00

overig

0,00

Totaal baten

50,00
4,83

100,00

1.847,23

44.731,65

40.250,00

47.078,43

LASTEN
CBR

10.000,00

10.000,00

6.000,00

2.500,00

2.500,00

8.250,00

Kinderen met een handicap Warakagoda

2.500,00

2.500,00

1.275,00

Ma Savena

6.000,00

6.000,00

3.000,00

Kinderen met een handicap Thalpawilla

Balapitiya

0,00

7.000,00

17.100,00

Neetha Award

0,00

6.000 0,00

500,00

Kosgama

0,00

Besteed aan doelstelling
Organisatiekosten

10.000,00
21.000,00

95,00

1

10.000,00
38.000,00

46.125,00

1.000,00

303,15

Reiskosten Sri Lanka

0,00

0,00

1.835,00

Overige projecten

0,00

0,00

0,00

Drukwerk brochures

0,00

250,00

0,00

Internetkosten

139,15

150,00

139,15

Bankkosten

221,09

150,00

193,79

0,00

100,00

Overige kosten
Totaal kosten

0,00

455,24

1.650,00

2.471,09

Totaal lasten

21.455,24

39.650,00

48.596,09

Saldo

23.276,41

600,00

-1.517,66
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De begroting van 2018 voorzag voor ruim € 40.000 aan
inkomsten en een vergelijkbaar bedrag aan uitgaven. De
werkelijke inkomsten zijn ruim € 4.000 hoger, terwijl en
uitgaven duidelijk lager zijn dan begroot. Dit laatste komt
niet doordat een of meerdere projecten niet zijn gerealiseerd, maar wel doordat in sommige gevallen de bijdrage
pas laat in het jaar werd ontvangen en daardoor pas begin
2019 naar Sri Lanka is overgemaakt, of door de late ontvangst van het jaarverslag over de vorige periode, waardoor
de betaling van de bijdrage over 2018 ook vertraagd werd.
Bijdragen in 2018 ontvangen en pas in 2019 uitgekeerd aan
Suwasetha betreffen o.a. de bijdragen voor Kosgama en
Balapitiya; in totaal een bedrag van € 17.000.
De baten voor het CBR zijn aanmerkelijk hoger uitgekomen
dan begroot. Dit komt vrijwel geheel voor rekening van een
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aantal eenmalige bijdragen, o.a. van Stichting Mi Corazon,
van een voormalig bestuurslid van Sarvodaya Nederland,
van Culaz beheer en van een anonieme donor.
De bijdragen ten behoeve van de dagverblijven Thalpawilla
en Warakagoda zijn daarentegen lager dan begroot. Deze
ontwikkeling zien we al een aantal jaar. Het aantal (kleine)
bijdragen voor deze voorzieningen wordt steeds minder.
We hebben richting Suwasetha in 2018 aangegeven dat we
de bijdragen voor deze voorzieningen gaan afbouwen.
De bijdrage voor Kosgama is slechts 50% geweest van wat
begroot was. In overleg met de (anonieme) donor is besloten de helft van de toegezegde bijdrage te besteden aan
het CBR.
We zijn er in 2018 in geslaagd de organisatiekosten tot een
minimum te beperken. Deze zijn nog geen € 500 geweest.

5.2. De balans per 1 januari 2019
01-01-2019

01-01-2018

6.526,34

7.621,36

Activa
ING rekening Sarvodaya Nederland
Triodosrekening

28.658,10

ING rentemeerrekening/zakelijke spaarrekening

0,25

2.145,76

ING bonusspaarrekeing

0,00

2.154,04

ASN sparen zakelijk
Totaal activa

17,78

17,78

35.202,47

11.938,94

Passiva
saldo
saldo 01-01
Totaal passiva

De balans laat een positief saldo zien € 27.581,11. Enerzijds
wordt dit veroorzaakt door het pas (begin) 2019 betaalbaar
stellen van de bijdragen aan Kosgama en Balapitiya; anderzijds door een aantal (eenmalige) bijdragen aan Sarvodaya

27.581,11
2018

7.621,36
35.202,47

-1.517,06
2017

13.456,60
11.939,54

Nederland. Dit heeft een duidelijk positief effect op onze
liquiditeitspositie en we hebben hiermee een buffer opgebouwd om eventuele toekomstige tegenvallers op te
vangen.
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5.3. De begroting voor 2019
begroting 2018

begroting 2019

BATEN
Donaties algemeen
Donaties CBR
Donaties Thalpawilla

200,00

100,00

15.000,00

15.000,00

150,00

100,00

Donaties Warakagoda

4.000,00

1.000,00

Donaties Ma Savena

6.000,00

5.500,00

donaties Balapitiya

7.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

10,00

5,00

32.360,00

33.705,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

1.250,00

donatie Kosgama
Rente bank
overig
Totaal baten
Lasten
CBR
Thalpawilla
Warakagoda

2.000,00

1.250,00

Ma Savena

6.000,00

6.000,00

Balapitya

7.000,00

7.000,00

Kosgama

0,00

5.000,00

500,00

500,00

Organisatiekosten
Reiskosten Sri Lanka

0,00

0,00

Overige projecten

0,00

500,00

Drukwerk brochures

0,00

0,00

Internetkosten

150,00

150,00

Bankkosten

175,00

200,00

Overige kosten

100,00

100,00

29.925,00

33.950,00

2.435,00

-245,00

Totaal lasten
Saldo

De begroting voor 2019 is voor wat betreft de inkomsten
kant vrijwel even groot als die van 2018. De verschuivingen
zijn met name een afname van de verwachte bijdragen
voor Thapawilla en Warakagoda en het opnemen van een
bijdrage van € 5.000 voor Kosgama.

De uitgaven zijn hoger dan in 2018 , waardoor er een licht
negatief resultaat ontstaat. Door de toegenomen reserves in 2018
is dit goed op te vangen. De toename in de uitgaven zit hem
vooral in het opnemen van € 5.000 voor Kosgama en het minder
laten dalen van de uitgaven voor Thalpawilla en Warakagoda dan
de daling van de inkomsten voor deze voorzieningen.

