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Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Net zoals overal kreeg 
Sarvodaya te maken met Covid-19. De Covid-pandemie 
heeft Sarvodaya Suwasetha hard geraakt; door een totale 
lockdown van 2 maanden viel een deel van de inkomsten 
uit giften (dana’s) weg en kwamen programma’s als het CBR 
en de dagverblijven voor kinderen met een handicap stil te 
liggen. Door de overheidsmaatregelen bij de tweede Covid-
golf zijn scholen en dagverblijven vanaf begin oktober 
opnieuw gesloten. 

Gelukkig heeft Sarvodaya Nederland met het beschikbaar 
stellen van een crisisbudget Suwasetha kunnen helpen, 
met dank aan onze donateurs in Nederland. In de loop 
van 2021, misschien wel 2022 zal duidelijk worden of de 
Covid-pandemie ook structurele gevolgen heeft voor de 
voorzieningen van Suwasetha.

In 2020 bestond Sarvodaya Nederland 40 jaar; al 40 jaar 
hebben we nauw contact met Sarvodaya en Suwasetha 
en ondersteunen we de programma’s van Suwasetha. 
Deze mijlpaal wilden we eind maart 2020 vieren met een 
bijeenkomst in Utrecht. Een bijeenkomst met vrienden 
van Sarvodaya; met informatie over onze programma’s en 
discussie over de toekomst. Vanwege Covid hebben we deze 
bijeenkomst uiteraard af moeten blazen. 

Het werk dat Suwasetha verzet is indrukwekkend. 
Suwasetha doet de goede dingen. Er blijft niets aan een 
strijkstok hangen. De meest kwetsbare kinderen in Sri Lanka 
hebben weer een toekomst.
Sarvodaya Nederland ondersteunt dat met hart en ziel.

Wij danken u voor uw steun en hopen dat we daar ook in 
de toekomst op mogen rekenen. 

Hilversum, juli 2021

Frederike Lether, voorzitter

Voorwoord

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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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 waren in 2020 
de programma’s voor kinderen/jong volwassenen met 
een handicap (Community Based Rehabilitation (CBR), 
de dagverblijven Thalpawilla en Warakagoda, het 
tienermoederhuis Ma Savena en het Nutrition Centre 
(opvang voor baby’s en jonge kinderen). 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 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	duur	en	
omvang van de ondersteuning.

•	 	Het	gaat	om	“health	through	empowerment”	in	plaats	 
van “health through compassion”.

1. Sarvodaya Nederland

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 2020 ondersteunde Sarvodaya Nederland 
•	 Het	Community	Based	Rehabilitation	Project	(CBR)
•	 	De	dagverblijven	voor	(verstandelijk)	gehandicapte	

kinderen en jongvolwassenen in Thalpawilla en 
Warakagoda

•	 Het	tienermoederhuis	Ma	Savena	in	Lunawe
•	 Het	Nutrition	Centre	in	Moratuwa

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 CBR-
matrix 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”.

Vanaf maart 2020 heeft het CBR programma grotendeels 
stilgelegen, wat een hard gelag was voor de kinderen en hun 
families die met het CBR-programma ondersteund worden.
Door de opeenvolgende lock-downs was het voor de twee 
stafleden van het CBR-programma niet mogelijk om te 
reizen en hun cliënten te bezoeken. Ook waren clinics en 
bijeenkomsten niet mogelijk. In de eerste maanden van 
2020 zijn de twee vaste stafleden van het CBR-programma 
vertrokken naar een baan elders. De contracten van twee 
nieuw geworven stafleden waren nog niet getekend, op het 
moment dat de lock-down in maart startte, en zijn vervolgens 
opgeschort. Suwasetha heeft voor het CBR-programma 
dan ook nauwelijks personeel hoeven doorbetalen. De 

fysiotherapeuten, artsen, logopedisten etc die voor het CBR-
programma worden ingezet, doen dat gratis of worden op 
freelancebasis betaald.  

Vanaf oktober moest het CBR werk geheel worden stilgelegd. 
Het was ook erg moeilijk om met de cliënten in contact te 
blijven, omdat zij vooral in landelijke gebieden wonen, waar 
de dekking voor mobiele telefonie gebrekkig is. Pas in maart 
2021 zijn een aantal activiteiten weer opgestart, maar in april 
moesten deze alweer worden stopgezet vanwege de derde 
Covid golf. 

2.2.  Warakagoda en Thalpawilla 
De dagcentra van Thalpawilla en Warakagoda bieden zorg, 
ondersteuning en onderwijs voor kinderen en jongeren met 
een beperking, de sfeer in de dagverblijven is vrolijk, warm 
en ondersteunend. In Thalpawilla worden 12 kinderen 
en in Warakagoda 10 kinderen en 7 jongvolwassenen 
opgevangen.
 
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. 
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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. 
Ouders worden intensief bij het programma betrokken; 
naast periodieke ouder-staf bijeenkomsten zijn jaarlijks ver-
schillende 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 
ontwikkel- en trainingsprogramma’s ook thuis aan de slag 
te gaan. De ontwikkeling van de kinderen wordt vervolgens  
zorgvuldig gemonitord met een periodieke ontwikkelings-
check en krijgen de kinderen minimaal een jaarlijkse medische-
gezondheids- en ontwikkelingscheck. 

Aan het dagverblijf in Warakagoda is een trainingscentrum 
voor beroepsonderwijs gekoppeld. 7 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.

Vanaf maart 2020 waren de beide dagverblijven gesloten, 
zowel staf als de kinderen en hun families waren vanwege 
de lockdown niet in staat om te reizen en naar het 
dagverblijf te komen. 

Later in het jaar zijn beide dagverblijven van tijd tot tijd 
wel open geweest, maar het aantal kinderen dat naar de 
dagverblijven ging was erg gering. Ouders wilden hun 
kinderen niet blootstellen aan het verhoogde risico om het 
virus op te lopen. De stafleden bleven zo goed mogelijk 
telefonisch met de ouders in contact om hen zoveel 
mogelijk bij te staan.

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 Sevana worden geplaatst zijn  
14 à 15 jaar oud, ze zijn meestal halverwege hun middelbare 
schoolcarrière en vaak nog volop in de pubertijd. De 
tienermoeders wonen een aantal maanden in Ma Sevana. 

Ma Sevana biedt de tienermoeders en hun kinderen: 
•	 Veilige	opvang,	bed,	bad	en	brood
•	 	Juridische	ondersteuning	gedurende	de	procesgang	

voortvloeiend uit de verkrachting
•	 Individuele-	en	groepscounseling
•	 	Behandeling	(bij	traumaverwerking)	(door	een	klinisch	

psycholoog en zo nodig door een psychiater)
•	 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 rondloopt 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 samenleven. 
In het jaar dat de tienermoeders in Ma Sevana wonen 
wordt er op allerlei manieren aandacht gegeven aan de 
re-integratie van de tienermoeders in de maatschappij. 
De moeders worden, hoewel Ma Sevana geen formeel 
onderwijs biedt, gestimuleerd aandacht te geven aan hun 
schoolvakken.

Naast aandacht voor schoolvakken biedt Ma Sevana 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.

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. 

Ma Sevana heeft capaciteit voor maximaal 20 moeders en hun 
kinderen, maar omdat de vraag groter is, was het de bedoeling 
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om in 2020 de zwangere tieners en de tienermoeders in 
aparte gebouwen op hetzelfde terrein te huisvesten. Dat werd 
mogelijk gemaakt door de verhuizing van het ‘transit home’ 
naar een andere locatie. Echter, toen gekeken werd naar hoe 
het oorspronkelijke gebouw kon worden aangepast, bleek 
dat in zo’n slechte staat te verkeren dat het moest worden 
afgebroken. Alle tienermoeders wonen nu in het voormalige 
transithome gebouw.

Het aantal tienermoeders is in 2020 gedaald omdat de 
kinderbescherming vanwege Covid minder zwangere 
tienermeiden doorverwijst omdat zij gezien worden als 
kwetsbare groep.

2.4 Het Nutrition Centre
Het Nutrition Centre kon gelukkig tijdens de pandemie 
blijven functioneren, hoewel er uiteraard wel beperkingen 
waren. Lokale donoren continueerden hun bijdragen in 
natura (de ‘dana’s). Hoewel de kok niet naar het Nutrition 
Centre kon komen, waren de stafleden in staat om de 
maaltijden zelf te maken, zodat de 25 kinderen de juiste 
voeding kregen. Het is dan ook mooi te zien dat er in 2020 
geen ziektes gemeld zijn. 

Sinds het begin van de pandemie konden de kinderen 
helaas maar beperkt buiten spelen. Een ander gevolg 
van de pandemie was dat kinderen onder normale 
omstandigheden na hun derde jaar in één van de andere 
Child Development Centres worden geplaatst. Echter, de 
procedures die hiervoor nodig zijn, konden niet worden 
uitgevoerd vanwege de sluiting van overheidskantoren. 
Daardoor blijven nu ook 4-jarigen in het Nutrition Centre, 
wat uiteraard voor de staf een extra belasting is. 
Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de kinderen te laten 
spelen, tekenen, naar kinder-tv programma’s te laten kijken 
enz., om voor hen een zo prettig mogelijke omgeving te 
creëren. 

Suwasetha heeft er veel aan gedaan om een Covid uitbraak 
in het Nutrition Centre te voorkomen. Immers met 25 heel 

jonge kinderen en 12 verzorgenden in een relatief kleine 
ruimte was dit risico niet ondenkbaar. Maatregelen die 
werden genomen waren o.a.:
•	 	Het	opstellen	van	richtlijnen	en	procedures	om	een	

uitbraak te voorkomen
•	 	Het	organiseren	van	vervoer	voor	niet	residentiele	

verzorgenden om het gebruik van het openbaar vervoer 
te voorkomen. Toen de situatie verergerde bestond er de 
mogelijkheid van doorbetaald verlof

•	 	Een	verbod	op	bezoekers	van	buitenaf
•	 	Het	maken	van	een	‘loket’	voor	giften	in	natura	buiten	

het gebouw.

Ook het vervoer van kinderen naar ziekenhuizen vormde, 
en vormt nog steeds, een risico. De Suwasetha tuk-tuk 
was vaak 24/7 bezet en dan moest er worden uitgeweken 
naar een Sarvodaya ambulance. Toen de Covid situatie 
verergerde moest vervoer helemaal worden stopgezet. 
Gelukkig kon worden gebruik gemaakt van ‘e-health’, 
waarbij dokters via whatsapp aan verzorgenden advies 
en instructie gaven. Hoewel dit voor de verzorgenden 
een geheel nieuwe ervaring was, werd dit enthousiast 
ontvangen.
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Individuele (acties) donateurs
Met name voor de dagverblijven leunt Sarvodaya Nederland 
op	individuele	donateurs.		Zo	doneert	een	schrijver	uit	de	
Achterhoek de revenuen van zijn boekpresentaties aan het 
dagverblijf Warakagoda.
Steeds vaker zien wij dat betrokken donateurs een extra 
gift doen naar aanleiding van een jubileum of bijzonder 
gebeurtenis.

Anonieme donateurs
Regelmatig krijgt Sarvodaya bijdragen van een anonieme 
donor; in 2020 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. 
Die 5-jaar termijn liep eind 2019 af, maar een deel van 
de groep continueert de ondersteuning in 2020. Ook de 
Metternich-stichting doneerde € 2.000.
    

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. Tjallinga heeft tot en met 2019 het jongenshuis in 
Balapitiya gesponsord met € 7.000 per jaar. 
In 2020 heeft Tjallinga besloten om nogmaals voor 5 jaar 
een voorziening van Suwasetha te sponsoren, deze keer 
het “Nutrition Centre”. Het Nutrition Centre is een huis 
voor baby’s en jonge kinderen. Het Nutrition Centre bestaat 
al meer dan 40 jaar en is Suwasetha’s langst bestaande 
residentiële voorziening.

3. Activiteiten in Nederland
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4.1 Sarvodaya Nederland
In het bestuur hadden in 2019 zitting:
•	 Frederike	Lether,	voorzitter
•	 John	Dietz,	penningmeester
•	 Ruud	Souverijn,	algemeen	bestuurslid
•	 Ada	Visscher,	algemeen	bestuurslid
•	 Jan	Berndsen,	algemeen	bestuurslid

Zowel	bestuursleden	als	overige	betrokkenen	doen	het	
werk op vrijwillige basis. Het bestuur vergaderde in 2020 
tweemaal, in de maanden januari en februari. Omdat na 
maart ook in Sri Lanka alles stillag, heeft het bestuur niet 
online vergaderd.  

4.2.  Communicatie en PR.
De website is een belangrijk communicatiemiddel,  
www.sarvodaya.nl wordt 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. 
Aan het begin van de Covid-pandemie stuurden we aan 
donateurs en belangstellenden een nieuwsbrief over de 
impact van Covid op de programma’s van Suwasetha.
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.
Daarin zijn vaker “small-talk-stories” opgenomen, 
persoonlijke verhalen van kinderen die door Suwasetha 
geholpen worden hun toekomst vorm te geven.
Het bestuur heeft veel energie gestoken in het bespreken 
van het belang van dit soort informatie voor onze sponsoren. 
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. 

4.3. Acties in 2020 
Vanwege Covid hebben we in 2020 geen nieuwe acties 
kunnen opzetten. In januari en februari waren we vooral 
ons 40-jarig lustrum aan het organiseren en daarna is alleen 
onze reguliere fondsenwerving doorgegaan. 

4.4. Plannen en speerpunten in 2021
Ook in 2021 zal Covid nog een grote impact op het werk 
van Suwasetha hebben. Voor 2022 hopen we op betere 
tijden.

4. Bestuur

https://www.pifworld.com/nl
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5. De financiële resultaten
5.1. De jaarrekening 2020

jaarrekening 2020

werkelijk begroting werkelijk

2020 2020 2019

  INKOMSTEN

  baten uit eigen fondswerving

Donaties algemeen 0,00 100,00 0,00

Donaties CBR 13.013,28 12.000,00 15.486,95

Donaties MaSavena 0,00 0,00 0,00

Donaties gehandicapten  
Warakagoda en Thalpawilla

2.935,45 2.000,00 3.010,00

Covid noodhulp 976,64 0,00 0,00

16.925,37 14.100,00 18.496,95 

  baten uit gezamenlijke acties

Ma Savena (Den Dolder groep) 3.229,51 3.000,00 4.350,41

3.229,51 3.000,00 4.350,41

  baten uit acties derden

Nutrition centre  
(Tjallinga weeshuisfonds)

7.000,00 7.000,00 7.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00

  overige baten

Rente bank 0,00 0,00 0,00

bijdragen reiskosten 0,00 0,00 3.576,00

overig 0,00 0,00 1.088,74 

0,00 0,00 4.664,74

  

Totaal baten 27.154,88 24.100,00 34.512,10

UITGAVEN

CBR 6.240,00 10.000,00 10.000,00

Gehandicapten Thalpawilla 1.250,00 1.250,00 1.380,00

Gehandicapten Warakagoda 1.250,00 1.250,00 2.880,00

Ma Savena 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Balapitiya 0,00 0,00 7.000,00

Neetha Award 0,00 500,0 0,00 5500,00

Kosgama 0,00 0, 500,00 5.000,00  

Nutrition centre 7.000,00 7.000,00          0,00

Covid noodhulp 12.000,00 0,00          0,00

Besteed aan doelstelling 30.740,00 23.000,00 32.760,00

Organisatiekosten 671,71 400,00 448,39

Reiskosten Sri Lanka 0,00 0,00 3.685,45

Overige projecten 0,00 0,00 0,00

Drukwerk brochures 0,00 0,00 0,00

Internetkosten 129,74 250,00 254,11

Bankkosten 258,21 250,00 230,64

Overige kosten 0,00 100,00 544,37

Totale kosten  1.059,66  1.000,00  5.162,96

Totaal lasten 31.799,66 24.000,00 37.922,96 

   

Saldo -4.644,78 100,00 -3.410,86
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1-1-2021 01-01-2020

AcTIVA

ING rekening Sarvodaya Nederland 0,00 0,10

Triodosrekening 27.128,20 31.773,01

ING rentemeerrekening/zakelijke spaarrekening 0,50 0,47

ING bonusspaarrekeing 0,38 0,25

ASN sparen zakelijk 17,78 17,78

Totaal activa 27.146,86 31.791,61

PASSIVA

Verschil -4.644,75 -3.410,86

saldo 01-01 2020 31.791,61 2019 35.202,47

Totaal passiva 27.146,86 31.791,61

In de begroting van 2020 hielden inkomsten en uitgaven 
elkaar ongeveer in evenwicht en gingen we uit van een 
totaal aan donaties van € 24.100. Aan de uitgavenkant was 
voor feitelijke bijdragen aan projecten en programma’s van 
Sarvodaya Suwasetha € 23.000 begroot en een bedrag van  
€ 1.000 voor organisatie-, bank-, en internetkosten.

De donaties uit eigen fondswerving zijn uiteindelijk bijna  
€ 2.825 hoger uitgevallen, terwijl de inkomsten uit gezamen-
lijke acties (Ma Sevana) € 229 hoger waren dan begroot. 
Aan de uitgaven kant was € 23.000 begroot aan uitgaven 
ten goede komend aan de doelstelling van Sarvodaya en  
€ 1.000 organisatiekosten. In het voorjaar heeft Suwasetha 

ons gevraagd om een Covid noodbudget ter beschikking 
te stellen. Wij hebben toen € 12.000 (ongeveer 50% van de 
begroting) als voorschot toegezegd. Hierdoor is in totaal 
€30.740 aan de doelstelling besteed. De organisatiekosten 
zijn iets hoger uitgevallen dan begroot.
Alles bij elkaar genomen is er € 32.760 aan de doelstelling 
besteed, tegen € 23.000 begroot.

Aan de kostenkant zijn vooral de bank- en internetkosten 
hoger uitgevallen. De post overige kosten bevat nu ook de 
kosten van de opmaak van de nieuwsbrief. Tot 2019 werd 
dit gratis gedaan. Helaas konden we deze afspraak niet 
continueren.

5.2. De balans per 1 januari 2021

De balans per 1 januari 2021 vertoont een iets lager bedrag 
in kas dan de balans van 1 januari 2020, maar biedt nog 

steeds de ruimte om aan de toezeggingen aan Suwasetha 
voor tenminste een jaar te kunnen voldoen.
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De begroting voor 2021 ziet er identiek uit als de begroting 
van 2020. Doordat veel van de Suwasetha voorzieningen 
voor kortere of langere tijd gesloten zijn geweest in 
2020 zijn, is het op dit moment nog onduidelijk wat de 
uitgaven in Sri Lanka zijn geweest. Sommige kosten posten 
(salarissen) lopen door, andere kostenposten komen door 
de sluiting veel lager uit, maar ook inkomsten vanuit het 

land zelf (de zogenaamde dana’s) zijn waarschijnlijk veel 
lager. Inmiddels weten we wel dat Suwasetha (nog) geen 
gebruik gemaakt heeft van het Covid noodbudget dat we 
hebben overgemaakt. De komende maanden zal duidelijk 
worden wat er daar over 2020 is overgebleven en wat er 
dus in 2021 gebruikt kan worden.

begroting 2021 begroting 2020

BATEN

Donaties algemeen 100,00 100,00 

Donaties CBR 12.000,00 12.000,00 

Donaties Thalpawilla 1.000,00 1.000,00 

Donaties Warakagoda 1.000,00 1.000,00 

Donaties Ma Sevana 3.000,00 3.000,00 

Donaties nutrition centre 7.000,00 7.000,00 

Rente bank 0,00 0,00 

Overig                0,00                 0,00

Totaal baten 24.100,00 24.100,00 

LASTEN

CBR 10.000,00 10.000,00 

Thalpawilla 1.250,00 1.250,00 

Warakagoda  1.250,00  1.250,00 

Ma Sevana 3.000,00 3.000,00 

Nutrition Centre 7.000,00 7.000,00 

Organisatiekosten 400,00 400,00 

Reiskosten Sri Lanka 0,00 0,00 

Neetha Award 500,00 500,00 

Drukwerk brochures 0,00 0,00 

Internetkosten 250,00 250,00 

Bankkosten 250,00 250,00 

Overige kosten 100,00 100,00 

Totaal lasten 24.000,00 24.000,00 

Saldo 100,00 100,00

5.3. De begroting 2021




