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Voorwoord
In 1981 is de vereniging Sarvodaya Nederland opgericht,
en in 2002 is deze omgezet in de stichting Sarvodaya
Nederland. De kernactiviteit van Sarvodaya in Sri Lanka
(opgericht in 1958) is gericht op het krachtig maken van de
meest kwetsbare mensen in de dorpen. Dit wordt vooral
bereikt door het versterken van dorpsgemeenschappen
(‘communities’) waarin gewerkt wordt aan het realiseren
van de “10 basic human needs”.

Door de overheidsmaatregelen bij de tweede Covidgolf
zijn scholen en dagverblijven vanaf begin oktober 2021
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 2022 zal duidelijk worden of de Covidpandemie ook structurele gevolgen heeft voor de
voorzieningen van Suwasetha.

De 10 menselijke basisbehoeften 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”.

Gelukkig ontvingen wij een aantal verslagen van de
projecten die wij ook gedurende dit corona jaar bleven
ondersteunen. Wij hebben groot respect voor de volharding
van medewerksters (het zijn meestal vrouwen) van de deze
projecten. Het gaat altijd om het werken met en voor
kwetsbare mensen, baby’s, tiener moeders, schoolkinderen,
ouderen en gehandicapten.

Sarvodaya heeft ook een welzijns organisatie: Suwasetha.
Sarvodaya Nederland werkt vooral samen met Suwasetha,
door verschillende programma’s en projecten te ondersteunen.
Meer informatie over het werk van Sarvodaya in Sri Lanka is
te vinden op www.sarvodaya.org.
Het jaar 2021 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 12 maanden viel een deel van de inkomsten uit giften
(dana’s) weg en kwamen programma’s als het CBR (programma
gericht op directe ondersteuning van gehandicapte mensen)
en de dagverblijven voor kinderen met een handicap vrijwel
stil te liggen.

Het werk dat Suwasetha verzet is indrukwekkend. Suwasetha
doet de goede dingen. Er blijft niets aan een strijkstok
hangen. De meest kwetsbare mensen 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, juni 2022
Jan Berndsen, voorzitter
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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 onder
steuning 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 2021
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”.
Evenals 2020 was 2021 een moeilijk jaar door alle Covid-19
beperkingen. Door gebruik te maken van online technieken
konden sommige activiteiten toch enigszins doorgang vinden.
Wat het effect van alle beperkingen op de doelgroepen
van deze projecten heeft zal pas echt in 2022 blijken. De
verslechterende economische situatie van Sri Lanka, die
vooral de minst draagkrachtigen treft, zal hier echter ook
een negatieve weerslag op hebben.

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 2021 ondersteunde Sarvodaya Nederland de volgende
programma’s en projecten:
• 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.	Het Community Based Rehabilitation (CBR)
programma
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”.

The community based rehabilitation programme
[CBR] operated in two administrative districts in Sri
Lanka. The Kalutara District in the Western province
and the Galle district in the Southern Province.
Suwasetha CBR programme is actively involved in 09
divisional Secretariat areas in the Kalutara district and
08 divisional Secretariat areas in the Galle district.
The project aims to empower persons and children
with special needs in the areas of education, health,
socialisation, and livelihoods.
Generally in rural Sri Lanka a child, youth or an adult
with disabilities in a family is a burden for the family
as they are dependent on others for their day to day
activities. It affects the already strained economic
conditions as another adult has to be the carer and
the earning capacity of the family plummets down.
Social discrimination, problems with transport,
inability to provide assistive devices leaves the family
helpless to encourage or take necessary steps to
improve their condition.
The Suwasetha CBR programme is carved to meet this
situation by providing them with services to help them
to be more independent and improve their general
health and avoid secondary impairments. At the same
time the programme educates the family, community
and other officers dealing with them to overcome
discrimination and lack of care. The programme also
aims to make them economically independent by
encouraging them to engage in creating marketable
handicrafts or self employment.
Assistive devices are also provided for those in need
to improve their quality of life. During the period
under review the CBR programme managed to
partially deliver services as the Covid restrictions
were implemented every now and then throughout
the period.

In 2021 hebben de clinics van het CBR programma
grotendeels stilgelegen, wat een hard gelag was voor de
kinderen en hun families die met het CBR-programma
ondersteund worden. Gelukkig was de logopedie zorg niet
geheel afhankelijk van de één op één benadering. Heel
wat mensen beschikten over een GSM met een Whats App
functie en mensen die geen telefoon hadden zochten een
buurman die er we een had.
Uiteraard konden de fysio clinics geen doorgang vinden.
Daarnaast zijn er, ondanks de Covid beperkingen de

volgende activiteiten gerealiseerd:
• Financiële ondersteuning voor medische kosten
• Een beperkt aantal huisbezoeken (vanaf oktober 2021)
• Ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen
• Beschikbaar stellen van melkpoeder (uit het budget voor
school benodigdheden)
• Beschikbaar stellen van pampers (uit het budget voor
vervoerkosten)
• Microkredieten voor het opstarten van een eigen bedrijf
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Eind 2021 zijn de twee, reeds eerder gerekruteerde,
stafmedewerkers daadwerkelijk aangesteld, om vanaf
het begin van 2022 weer zo goed mogelijk de activiteiten
op te starten. Suwasetha heeft voor het CBR-programma
in 2021 nauwelijks personeel hoeven doorbetalen. De
fysiotherapeuten, artsen, logopedisten etc die voor het
CBR-programma worden ingezet, doen dat gratis of worden
op freelancebasis betaald.

Unlike the physio- therapy clinics that needed
physical interaction the Speech therapy clinics could
be conducted through what’s app. The therapist
conducted zoom sessions with the beneficiaries
and their families. We managed to conduct the
clinics as most families possessed mobile phones
and those who did not were interested enough to
borrow mobile phones from neighbours to join the
clinics. In the Kalutara District we held two clinics
in each of the divisional secretariats of Horana and
Kalutara. One clinic was held in each of the Milleniya
and Madurawela divisional secretariat areas. In
the Galle district clinics were held in each of the
Divisional Secretariat areas of Nagoda, Habaraduwa,
Ambalangoda, Bope Poddala. The total number of
participants at all the Clinics was 110.

De laatste Jaren wordt het CBR mede uitgevoerd door
gezondheids- medewerkers van de regionale overheden
(social services). Wij vinden dat en goede ontwikkeling,
want door deze samenwerking komt de problematiek
van gehandicapte mensen meer op het netvlies van de
regionale bestuurders. Suwasetha is in belangrijke mate
verantwoordelijk voor de (bij)scholing van deze mensen.
Door de Corona maatregelen , isolatie en het verbod om
samen te komen, zijn een aantal geplande activiteiten
blijven liggen, zoals
• Fysio therapie clinics (bijeenkomsten met groepen cliënten)
• Inrichten van een nieuwe school voor speciaal onderwijs
• Uitvoeren van bewustwording cursussen over leven met
een beperking voor medewerkers van de overheid
• Ondersteuning programma’s ( Counseling) voor groepen
ouders
• Uitvoeren van bewustwording cursussen over leven met
een beperking, programma’s voor leerkrachten Uitgeven
van een boek met creatief werk van gehandicapte kinderen

The Warakagoda Special Education Unit is a part of
Suwasetha activities involving children with special
needs. As a country Sri Lanka has been backward
in its recognition of persons/children with special
needs as a part of the society with the right to
lead a meaningful life with dignity. It is evident
especially in the rural sector where ignorance,
poverty and neglect is rampant, children with
special needs are tolerated but no steps are taken
to rehabilitate them.
The Warakagoda centre that was inaugurated in
2002 has 12 children on roll at present. The centre
is located in the Madurawela DS division and serves
mostly the low income earning rural communities
in the area. The fact that this education unit has
been continuously recognised as the best Special
Education unit in the Western Province bears
evidence to the quality and success of the venture
manned by two enthusiastic teachers. The students
have fared well in sports too, and gained success,
even at provincial level

2.2. De dagverblijven Warakagoda en Talpavilla
In 2021 konden, evenals in 2020 veel activiteiten niet doorgaan.
Beide dagverblijven waren in 2021 maar 35 dagen open.
Toch hebben de teachers en de ouders dit jaar heel veel
met elkaar kunnen samenwerken door het gebruik van
WhatsApp. De kinderen kregen opdrachten van de teacher
en toen de school eindelijk open ging, brachten de ouders
al dat materiaal terug naar de teachers.
Voor andere activiteiten was het een heel schraal jaar
voor de kinderen en hun ouders. Belangrijke zaken als
fysiotherapie, logopedie en primaire gezondheidszorg
moesten worden uitgesteld.
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Ook het opknappen van de klaslokalen, een trainings
programma voor de teachers en de kunst en werk tentoon
stelling moesten worden uitgesteld.
Zie het kader wat de teachers er zelf over zeggen:

The year 2021 was an enlightening experience.
Situations, regulations and activities were all
governed by the wayward pandemic that raged
through the country in jaunty waves. Yet, we are
satisfied that we managed to continue with services
we could deliver using technology and alternative
ways and means to meet the challenges of the time
with success. The children with special needs who
were our beneficiaries had a quality family time
as the rest of the family too had to cancel all their
activities during the lengthy lockdown periods. We
believe it gave the rest of the family a chance to
understand disability and gain a new perspective of
the member of their family who had special needs.
The parents and siblings were very supportive of
their home schooling efforts and helped them to
perform their tasks.

2.3. Tienermoederhuis Ma Savena
Hoewel formeel per 31 december 2020 de ondersteuning
voor 5 jaar van het tienermoederhuis Masavena afliep,
bleek er o.a. door de Covid19 beperkingen en door de
door ons verstrekt noodhulp in 2020 nog budget over om
Masevana ook in 2021 te ondersteunen
De impact van Covid 19 op Masavena had grote invloed
op de gezondheid en bescherming van de tienermoeders.
Ze moesten regelmatig klinieken bezoeken om een veilige
zwangerschap en uiteindelijk de bevalling te kunnen
garanderen. Het personeel hield zich daarbij aan de
veiligheidsvoorschriften die door de gezondheidsautoriteiten

werden geëist. Ook de geestelijke gezondheid van de
tienermoeders was een punt van zorg. Re-integratie en
overplaatsingen na net verblijf in Masavena moesten worden
tegengehouden vanwege lockdowns. Sommigen van de
tienermoeders hadden een langer verblijf in het centrum
totdat, na het versoepelen van de Covid 19 beperkingen, er
een paar re-integratieprocessen konden worden gerealiseerd.
In 2021 waren er 11 tienermoeders in het centrum. Dit
aantal is duidelijk minder dan in voorgaande jaren en wordt
eveneens door de Covid 19 beperkingen veroorzaakt.
Door de gedeeltelijke instorting van de recreatieruimte van
het hoofdgebouw in 2020, zijn de tienermoeders en hun
babies in 2021 tijdelijk gehuisvest in het voormalige Suwasetha
hoofdgebouw in Moratuwa. Inmiddels is de bouw gestart
van een nieuw verblijf, waardoor naar verwachting de
tienermoeders in 2022 weer terug kunnen naar Lunawe.
Een aantal van de reguliere activiteiten konden doorgaan,
zoals culturele activiteiten en computer lessen, zolang hierbij
maar geen personen van buiten nodig waren. De computer
lessen konden na verloop van tijd online gegeven worden.
Voor noodgevallen is het gelukt om een klinisch psychloog,
onder strikte afspraken, toch toe te laten.
2.4 Nutrition Centre
Nadat het Tjallinga weeshuis fonds 5 jaar het jongens
weeshuis in Balapiytia heeft ondersteund, hebben we
met dit fonds een aanvullende afspraak kunnen maken:
Vanaf 2021 zullen zij voor weer 5 jaar het Nutrition Centre
financieel ondersteunen. Het Nutrition Centre is een
opvang locatie voor pasgeboren babies.
De staf van het Nutrition centre bestaat uit 8 vrouwen:
de leidster, een assistent leidster, een verpleegkundige, en
5 gezondheids medewerkers. In 2021 hebben in totaal 42
babies zorg ontvangen. Vanwege de Covid 19 beperkingen
zijn er geen kinderen ter adoptie gegeven en zijn er 2
kinderen overgegaan naar het Suwasetha Transit Home.
Gedurende de lockdown periode waren 3 begeleiders niet
in staat om naar het Nutrition Centre te komen. DE overige
5 medewerkers hebben zoveel mogelijk de zorg en de
activiteiten gaande gehouden. Voor wat de voeding betreft
was men grotendeels afhankelijk van kruidenierswaren,
die door de lokale gemeenschap gedoneerd werden (vers
voedsel werd te gevaarlijk gevonden voor de babies). Door
de lockdowm zijn er ook geen nieuwe babies toegelaten,
waardoor aan het eind van het jaar er nog 25 babies
aanwezig waren. De verwachting is dat dit aantal in 2022
weer snel zal toenemen.

The Sarvodaya Suwasetha Nutrition Centre was
inaugurated in 1976 with the purpose of offering
care, nutrition and protection to under nourished
abandoned infants from birth to 03 years of age
and operates under the overall supervision of the
Department of Probation and Child Care Services.
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3. Activiteiten in Nederland
3.1. Legaat
Van een vroeger bestuurslid ontving Sarvodaya een legaat
van € 80.000. Sarvodaya Nederland kon hierbij als ANBI
erkende instelling bemiddelen, waardoor er over deze
schenking geen belasting betaald hoefde te worden en het
totale bedrag kon worden overgemaakt aan Sarvodaya op
Sri Lanka.
In 2021 zijn met dit legaat de volgende activiteiten en
werkzaamheden uitgevoerd:
• Mede financiering van een IC unit in Tanamalwila. Deze
unit is opgezet door het ministerie van gezondheid
met ondersteuning van Sarvodaya. Het dient ook als
testcentrum

• F inanciering van een ambulance voor Suwasetha
kinderen die naar het ziekenhuis moeten of getest c.q.
gevaccineerd moeten worden.
• Noodrantsoenen voor door Covid 19 getroffen gezinnen
en kinderen in Suwasetha weeshuizen
Voor 2022 staan nog op het programma:
• Reparatie van het dak van het Balapitya jongensweeshuis
• Renovatie werk aan het Masavena tienermoederhuis
• Het opzetten van voedselbanken, gemeenschappelijke
keuken en moestuinprojecten om de gevolgen van de
sterk gestegen voedselprijzen op te vangen.
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4. Bestuur
4.1. Samenstelling bestuur
• Frederike Lether, voorzitter; per 31-12-2022 opgevolgd
door Jan Berndsen
• John Dietz, penningmeester
• Ruud Souverijn, algemeen bestuurslid
• Ada Visscher, algemeen bestuurslid
• Jan Berndsen, algemeen bestuurslid
en daarnaast
• Theo Salemink, adviseur van het bestuur  

4.2. Plannen en speerpunten voor de komende 2 jaar
• Continueren huidige werkzaamheden
• Oriëntatie over inhoudelijke adviezen
• Aandacht aan actuele politieke en economische situatie in
realisatie tot onze activiteiten
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5. Financieel overzicht 2021
5.1. De jaarrekening 2021
jaarrekening 2021
werkelijk

begroting

werkelijk

2020

2021

2021

0,00

0,00

0,00

13.013,28

12.000,00

11.722,00

0,00

1.500,00

500,32

2.935,45

2.000,00

2.020,00

INKOMSTEN
baten uit eigen fondswerving
Donaties algemeen
Donaties CBR
Donaties MaSavena
Donaties gehandicapten
Warakagoda en Thalpawilla
Covid noodhulp
Sarvodaya

976,64

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

16.925,37

15.500,00

94.242,32

baten uit gezamenlijke acties
Ma Savena (Den Dolder groep)

3.229,51

0,00
3.229,51

0,00
0,00

0,00

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

0,00

overig

0,00

0,00

0,00

Totaal baten

0,00

0,00

0,00

27.154,88

22.500,00

101.242,32

UITGAVEN
CBR

6.240,00

10.000,00

0,00

Gehandicapten Thalpawilla

1.250,00

1.250,00

0,00

Gehandicapten Warakagoda

1.250,00

1.250,00

0,00

Ma Savena

3.000,00

3.000,00

0,00

Balapitiya

0,00

0,00

0,00

Neetha Award

0,00

500,0 500,00

0,00

Kosgama

0,00

0, 0,00

0,00

Nutrition centre

7.000,00

7.000,00

0,00

Covid noodhulp

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Sarvodaya
Besteed aan doelstelling
Organisatiekosten

30.740,00
671,71

23.000,00
400,00

80.000,00
145,95

Reiskosten Sri Lanka

0,00

0,00

0,00

Overige projecten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internetkosten

Drukwerk brochures

129,74

250,00

84,70

Bankkosten

258,21

250,00

292,53

0,00

100,00

Overige kosten

0,00

Totale kosten

1.059,66

1.000,00

523,18

Totaal lasten

31.799,66

24.000,00

80.523,18

Saldo

-4.644,78

-1.500,00

20.719,14
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De jaarrekening over 2021 ziet er wat merkwaardig uit; er
zijn geen uitgaven geweest t.b.v. projecten en programma’s
van Suwasetha. Dat heeft twee redenen. Veel programma’s
en projecten lagen vanwege de lange lockdown stil of
konden maar in beperkte mate worden uitgevoerd.
Daarnaast hadden wij in 2020 al een fors bedrag aan
noodhulp overgemaakt, naast de regulier bijdragen. De
noodhulp is door de beperkte mogelijkheden in 2020 niet
gebruikt en was daardoor in 2021 beschikbaar. (Begin
2022 is de balans opgemaakt; voor de periode 2019 – 2021
zaten we eind 2021 nog in de plus. Dat wil zeggen dat er
over die drie jaar minder is uitgegeven / verantwoord is
door Suwasetha dan dat wij aan bijdragen (inclusief de

SARVODAYA • JAARVERSLAG 2021

noodhulp) hebben overgemaakt. Een overzicht hiervan is
op aanvraag verkrijgbaar.) dat zal in 2022 zijn bestemming
krijgen.
Een tweede opvallende post in de jaarrekening is een
legaat van € 80.000. In 3.1 wordt dit verder toegelicht. Het
gehele bedrag is overgemaakt aan Lanka Jathika Sarvodaya
Shramadana Sangamaya, de moederorganisatie van
Suwasetha.
Doordat er geen reguliere bijdragen zijn overgemaakt in
2021 sluit de jaarrekening met een positief resultaat van
€ 20.719,14.

5.2. De balans per 1 januari 2022
01-01-2021

01-01-2022

27.128,20

47.847,34

0,50

0,50

Activa
Triodosrekening
ING rentemeerrekening/zakelijke spaarrekening
ING bonusspaarrekeing
ASN sparen zakelijk
Totaal activa

0,38

0,38

17,78

17,78

27.146,86

47.866,00

-4.644,75

20.719,14

Passiva
saldo
saldo 01-01

Door het positieve resultaat op de jaarrekening van ruim
€ 20.000, noteert de balans per 1-1-2022 een saldo van
€ 47.866,-, hetgeen ruim € 20.000 meer is dan op 1-1-2021.

2020

31.791,61

2021

27.146,86
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5.3. De begroting 2022
begroting 2021

begroting 2022

BATEN
Donaties algemeen
Donaties CBR

100,00

100,00

12.000,00

10.000,00

Donaties Thalpawilla

1.000,00

1.000,00

Donaties Warakagoda

1.000,00

1.000,00

Donaties Ma Sevana

3.000,00

500,00

Donaties nutrition centre

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

Rente bank
Overig

0,00

0,00

24.100,00

19.600,00

10.000,00

10.000,00

1.250,00

1.250,00

Warakagoda

1.250,00

1.250,00

Ma Sevana

3.000,00

500,00

Nutrition Centre

7.000,00

7.000,00

Corona noodhulp

12.000,00

0,00

Organisatiekosten

400,00

250,00

Totaal baten
Lasten
CBR
Thalpawilla

Reiskosten Sri Lanka

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

100,00

Internetkosten

250,00

150,00

Bankkosten

250,00

300,00

Neetha Award
Drukwerk brochures

Overige kosten
Totaal lasten
Saldo

De begroting voor 2022 is indicatief. In Sri Lanka zijn nog
niet alle Covid-19 beperkingen afgeschaald. Daarnaast
ontwikkelt de economische situatie van Sri Lanka zich in

100,00

100,00

36.000,00

21.400,00

100,00

100,00

zeer negatieve zin. Wat dit voor gevolgen heeft voor de
uitvoering van de Suwasetha programma’s en projecten is
nu nog niet te overzien.

