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Algemeen overzicht 2016 
 
 

In 2016 is het project de bouw van het 3 kleuterscholenproject in de regio Mutur 

afgesloten. Dit project is opgezet samen met sponsoren, ACNS projecthulp en Wilde 

Ganzen. Er staan nu 3 mooie nieuwe kleuterscholen in 

Paddalipuram, Sudaikuda en Veathateivu.  

 

De eerste deelnemers van het VTC programma in 

Trincomalee rondde de cursus met succes af en kregen een 

certificaat. De korte mbo opleiding voor kansarme jongeren 

werd voortgezet met een 2e ronde opleidingen voor 

naaisters. 

 

Het project van Father Bennette werd dit jaar weer 

gesteund met kleine bijdragen. Hij organiseerde o.a. een 

educatieve reis, met als thema plaatselijk milieu-invloeden, 

voor de jeugd uit zijn parochie.  

 

Dit jaar werden verder geen grotere projecten opgestart. 

De activiteiten richtten  zich met name op 

sponsoractiviteiten. De Santarun van Rotary Koggenland 

en de voorbereidingen voor de Vastenactie 2017.  

 

We hebben dit jaar besloten om 2 rollup banners aan te 

schaffen voor P.R. activiteiten en herkenbaarheid bij 

sponsoracties. 
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Financiering projecten 

Aan de basis van elk project staat een begroting in Sri Lankaanse rupees, dat 

vervolgens in euro’s wordt omgerekend op basis van de dan geldende wisselkoers. 

De laatste jaren wisselt die koers sterk (figuur 1) zodat de kans bestaat dat de 

bedragen in euro’s niet voorzien in de benodigde rupees. Wij hanteren daarom 

samen met ACNS projecthulp een gemiddeld lagere koers en een percentage voor 

het opvangen van het koersverschil in onze begrotingen. 

 

 
Figuur 1: koers EUR LKR afgelopen 5 jaar. bron http://www.tradingeconomics.com/eurlkr:cur 

  

Verder wordt het totale projectbedrag direct of via bijvoorbeeld Wilde Ganzen 

meteen overgemaakt naar een betrouwbare derde partij nl. Caritas Sri Lanka 

organisatie SEDEC in Colombo. Zij maken het bedrag in termijnen over naar de 

plaatselijke caritas. Voor deze laatste oplossing hebben we al meerdere keren 

gekozen. Dit werkt goed. 

Ook de exploitatiekosten (de zogenaamde running costs) van de projecten 

vroegen de nodige aandacht. Over het algemeen worden deze kosten niet mee- 

genomen in een bouwproject. De running costs worden nu grotendeels gedragen 

door de partners in Sri Lanka. Bv. EHED os SEDEC. Echter, alle partijen hebben er 
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belang bij dat de nieuwgebouwde voorziening tot in lengte van jaren blijft 

functioneren. Als de salarissen van de leerkrachten niet meer betaald kunnen 

worden, of er is geen geld voor leermiddelen of (vervangend) meubilair, dan is er 

zeker sprake van afbreukrisico. Een oplossing is dat de projectpartner deze kosten 

voor zijn rekening neemt. Vandaar dat wij i.s.m. ACNS projecthulp microkredieten 

verstrekken bij de 3 kleuterscholen. Hiermee kan een deel van de exploitatiekosten 

gegenereerd worden. 

 

Wij willen dat de “bouw” projecten duurzame projecten zijn, niet alleen in de vorm 

van een stenen gebouw. In samenwerking met ACNS hebben we ons ten doel gesteld 

om de preschool projecten zelfvoorzienend te maken, dus niet meer afhankelijk te 

zijn van donaties vanuit Nederland. Daarom moet er een structurele oplossing komen 

waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten duurzaam gefinancierd kunnen worden. In 

Sri Lanka wordt het kleuteronderwijs vooralsnog niet goed betaald vanuit de 

overheid. Caritas Sri Lanka voert wel gesprekken met lokale overheden om meer geld 

los te krijgen voor kleuteronderwijs. Voor de rest is kleuteronderwijs afhankelijk van 

de giften van ouders en de inkomsten uit de microkredieten. 

 

Graag wil ik alle vrijwilligers, alle gulle gevers en projectsponsors, en in het bijzonder 

het bestuur van ACNS projecthulp (in het bijzonder Gerard Berendsen) en Wilde 

Ganzen bedanken voor de bijdrage aan de realisatie van onze gezamenlijke projecten 

in Sri Lanka. 
 
 
Erik Koning 
 
Voorzitter Need4Care 
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Doelstelling 
 

 
Need4Care is een stichting die zich tot doel stelt: inzamelen van financiële of 

materiele middelen ter ondersteuning van hulpbehoevenden en kansarme kinderen in 

Sri Lanka ongeacht sekse, godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te 

ondersteunen personen.  

De stichting tracht haar doel te bereiken met het organiseren van acties, het werven 

van sponsors, het verzorgen van (educatieve) activiteiten bij voorkeur door 

duurzame kleinschalige en projectmatige aanpak. 

Need4Care werkt nauw samen met ACNS projecthulp. Dit door regelmatig samen 

projecten op te pakken. ACNS heeft een certificaat voor kleine goede doelen van het 

CBF.  
 

Kenmerken van deze projecten zijn: 
 

 Kleinschaligheid, gericht op groepen kansarme kinderen (tehuizen en kleu- 

terscholen en educatieprojecten); 

 Betrokkenheid van kinderen, ouders en begeleiders (invloed hebben en 

meehelpen); 

 Gericht op structurele verbetering voor de toekomst (huisvesting, leermid- 

delen, scholing, voorlichting over voeding en medische verzorging), waar- 

door de kinderen op termijn zelf hun toekomst kunnen bepalen; 

 Duurzaamheid, zodat de investeringen voor lange tijd hun dienst kunnen 

bewijzen, maar vooral doordat een structurele en blijvende verbetering 

voor de kinderen wordt gerealiseerd; 

 Uitvoering door betrouwbare lokale partners, met de mogelijkheid voor di- 

recte rapportage. Zij bepalen prioriteiten en de werkwijze voor realisatie. 
 

De werkzaamheden voor NEED4CARE worden in Nederland door vrijwilligers 

uitgevoerd, er worden nooit vergoedingen betaald. Natuurlijk zijn er onkosten voor 

P.R., bankzaken enz. Maar we kunnen de geldelijke middelen 

voor gemiddeld ong. 95% (berekend over de afgelopen 11 jaar) besteden aan de 
projecten. 
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Onze bijdrage aan de milleniumdoelen 

 

Wij proberen meer kinderen kleuteronderwijs te laten volgen door in dorpen 

kleuterscholen te repareren of nieuw te plaatsen. Onderwijzeressen worden 

door de plaatselijke Caritas organisaties opgeleid en ondersteund! 

 

Kansarme kinderen een betere opleiding geven zodat ze later een betere baan 

kunnen vinden. 

 

Kinderen en Jongeren die weeskind zijn geworden door de Tsunami of 

burgeroorlog, of van ouders die de kinderen niet meer kunnen verzorgen, een 

dak (kindertehuis) boven hun hoofd geven. Elke dag 3 maaltijden en mensen 

die ze begeleiden om later zelfstandig in de maatschappij te kunnen opereren. 

De kinderen zullen zo ook minder snel ziek worden of in de prostitutie verzeild 

raken. 

 

Mannen en vrouwen gelijkwaardig. 

De mogelijkheid bieden aan jonge vrouwen om een korte beroepsopleiding te 

volgen.  Veel vrouwen maken ook gebruik van de microkredieten en beginnen 

een eigen (kleine) onderneming. Dit maakt ze zelfstandiger. Ze kunnen een 

eigen inkomen genereren. 
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Acties / projecten 2016 
 

Educatieproject Father Bennette in Palugasdamana 

 

Father Bennette werkt in Palugasdamana bij Polonnaruwa. Een gebied met veel 

arme mensen. Hij verzorgt de kinderen die zondags na de kerk bij de 

zondagsschool komen. Thee een broodje wordt door ons gesponsord. Wij gaven de 

pater ook geld om aan het eind van het jaar een extraatje met kerstmis te kunnen 

doen. Dit werd besteedt aan nieuwe schoenen voor 50 kinderen in het dorp.  

 

 

Verder probeert father Bennette de plaatselijke bevolking te informeren over zaken 

die in Sri Lanka spelen. Hij heeft daarvoor een (geschonken) laptop en een door 

ons gesponsorde beamer + scherm ontvangen.  

De totale onkosten voor dit project waren dit jaar €,=. 

 

Er is een reisje gemaakt naar Kandy met het thema plaatselijke milieu invloeden. 

Father Bennette legt uit: “Our trip with the children is aimed at educating them about 

the environment. Water to our villages come from the hills of the Central province 

and our trip to Kandy is aimed at showing them some water ways in Kandy and to 

take them to the Botanical gardens for a full exposure about environment”.  
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VTC project Trincomalee 

Vanuit onze plaatselijke partner 

EHED en ACNS projecthulp kwam de 

vraag of we wilden participeren in 

een 3 jarig project om kansarme 

jongeren en jong volwassenen een 

korte MBO opleiding te geven. Er 

was onderzoek gedaan naar 

mogelijke arbeidsplaatsen voor 

naaisters, timmerlieden en 

metselaars. Daarna is er een slim 

plan bedacht waarbij de deelnemers 

gebruik kunnen maken van 

microkrediet in de vorm van betaling voor de apparatuur die ze zelf kunnen terug 

verdienen en ook dat ze een klein deel van de opleidingskosten terug betalen om 

andere jongeren een kans te geven voor een opleiding. Wilde Ganzen keek kritisch 

mee en steunde ons gezamenlijke plan.  

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met de eerste groep van 16 naaisters. 

Deze eerste groep heeft in mei 2016 de cursus afgerond.  

 

 

Enkele naaisters van de 1e groep van het VTC project met hun eindopdracht. 
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De 2e groep naaisters zijn in juli 2016 gestart.  
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Santarun Rotary Koggenland 

 

Op zondag 18 december 2016 organiseerde 

Rotary Club Koggenland voor de vijfde keer 

de Santa Run. Na de warming up, uiteraard 

op kerstmuziek, in zaal Dolleburg/Eetcafé 

70 legden ruim 150 kerstmannen en -

vrouwen het afwisselende parcours van 

ruim 4 kilometer rennend of wandelend af. 

Prima weersomstandigheden en allemaal 

blije en vrolijke mensen zorgden voor een 

geweldige sfeer tijdens dit evenement. Jong 

en oud was van de partij, zo was Yara van 7 weken de jongste deelnemer! Na afloop 

stonden er heerlijke versnaperingen klaar en werden er mooie prijzen verloot.   

Door de fantastische donaties van de vele sponsoren en het inschrijfgeld van alle 

enthousiaste 

deelnemers kon 

uiteindelijk een 

cheque van € 3500,- 

worden ontvangen . 

Dit bedrag zal 

gebruikt worden voor 

het microkrediet als 

onderdeel van de 

bouw van een 

kleuterschool in 

Kapultharai in de 

regio Trincomalee 

(oost Sri Lanka). 
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Voorbereidingen Vastenactie 2017 i.s.m Cordaid 

Op 13 juni kregen wij van de vastenactie werkgroep parochie de Goorn te horen dat 

zij Need4Care als eigen doel wilde voordragen bij de landelijke vastenactie. 

Geloofsgemeenschap de Waterkant werd ook geïnformeerd en veel parochies sloten 

aan bij ons project. Vanuit de parochie de Goorn is de heer A. Kaizer de 

contactpersoon.  

Er werd een projecthoudersdag georganiseerd bij het St Janscentrum in Den Bosch. 

Het doel van deze dag was allereerst om met elkaar kennis te maken en daarnaast 

om kritisch te kijken naar het project dat we gaan indienen. De bouw van 2 

kleuterscholen inclusief microkrediet en materiaal in de dorpen Sampoor en Verugal 

(Regio Mutur). Er is een begroting opgesteld van € 27.000,=. Cordaid controleerde 

ook de aanvraag. De echte beoordeling van de projecten vond eind van het jaar 

plaats. Onze aanvraag is goedgekeurd. 

 

Daarnaast zal Cordaid ook de contracten in 2017 versturen, de uitbetalingen van het 

project doen en de rapportages opvragen en beoordelen. We kunnen aan de slag met 

de voorbereidingen voor de vastenactie in maart/april 2017. We besluiten om 1000 

folders te laten drukken. 
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Toelichting financieel verslag 2016 
 

Donaties Father Bennette+ geld voor educatieproject zijn  overgemaakt naar Father 

Bennette Mellawa.  

Er is geld gesponsord voor schoolmateriaal bij de 3 nieuwe kleuterscholen. Dit geld 

is overgemaakt naar EHED  

Caritas.  

 

Dit jaar zijn er geen grote uitgaven geweest m.b.t. de bouw van nieuwe 

kleuterscholen. Dit maakt dat de onkosten dit jaar verhoudingsgewijs hoog zijn. 

Binnen onze kleine stichting fluctueren de uitgaven van de grotere projecten. Er 

zijn opbouwende jaren qua sponsorgelden en er zijn jaren dat we dan 

daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Gemiddeld genomen komen we de laatste 11 

jaar uit op ong. 5% onkosten. Dat maakt dat we ongeveer 95% van het geld 

daadwerkelijk in Sri Lanka krijgen. 

 

Administratiekantoor Reus en Bark uit de Goorn heeft op basis van de door 

Need4Care verstrekte gegevens de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 BW.  

Het verslag is bijgevoegd als bijlage bij dit jaarverslag. 
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Beleidsplan 2017 
 
 

Op 18 mei 2009 werd de burgeroorlog na ruim 25 jaar beëindigd. Er keren echter 

nog steeds mensen terug naar hun oorspronkelijke woongebieden.  

Dat betekent dat de komende jaren in het teken van herbouw zullen staan, vooral in 

het zwaar getroffen noordelijke en oostelijke deel van Sri Lanka. Need4Care  is 

voornemens de komende jaren samen met ACNS projecthulp de wederopbouw te 

ondersteunen. 

 
 

Als Need4Care zullen we ons 2017 inzetten voor: 

a) Father Bennette financieel te blijven ondersteunen met zijn educatieproject. 

b) Om samen met ACNS projecthulp en de lokale CARITAS organisaties het 

kleuteronderwijs in de armste gebieden van Sri Lanka (veelal noorden en 

oosten) mogelijk te maken en vervolgens zoveel mogelijk zelfvoorzienend te 

krijgen. Dat is de meest duurzame vorm van ontwikkelingshulp aan de doelgroep 

waarop Need4Care zich richt: groepen kansarme kinderen in Sri Lanka.  

c) Een kleuterschool in regio Kapultharai i.s.m. bedrijf in bloemen planten export 

en Rotary Koggenland. Dit project is aangevraagd bij Wilde Ganzen 

d) Twee kleuterscholenproject in Sampoor en Verugal ism geloofsregio de 

Waterkant en Vastenactie. 

e) Mogelijk nog een kleuterschool in de regio Vanni i.s.m. ACNS projecthulp binnen 

het 4 kleuterscholenproject. Dit project is ook aangevraagd bij Wilde Ganzen. 

f) Voortgang + controle van bestaande korte MBO opleidingen in Trincomalee. 
 
Lange termijn: 
 

Reparatie en wederopbouw van kleuterscholen/kindertehuizen in het oosten en 

noorden zullen we voortzetten volgens de bewezen formule: voorbereiding en 

realisatie onder leiding van de lokale CARITAS afdeling en ACNS, opleiding en 

periodieke bijscholing van kleuterleidsters door CARITAS zelf, de maandelijkse 

opvolging van de uitvoering van het kleuteronderwijs door een onderwijsspecialist 

van CARITAS. 

Verder willen we de mogelijkheden van korte MBO opleidingen voor kansarme 

jeugd blijven aanbieden.   
 

De financiering van exploitatiekosten willen we in samenwerking met CARITAS en 

ACNS uiteindelijk zelfvoorzienend maken vanuit de lokale bevolking. Een systeem 

van microkredietfinanciering zal helpen de kleinschalige bedrijvigheid voor vrouwen 
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(moeders van de kleuters) in deze gebieden te ontwikkelen. De rente uit dat 

microkredietsysteem zal ook de bron zijn voor financiering van de exploitatiekosten 

van de schooltjes (salaris kleuterleidsters, verbruiksartikelen en een bedrag voor 

onderhoudsmaterialen voor gebouw en terrein). We blijven de plaatselijke caritas 

stimuleren om lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid m.b.t. 

scholing. Uiteindelijk zal de plaatselijke caritas organisatie ook zelf fondsen moeten 

kunnen genereren.  
 

Informatie & Communicatie 
 
 
 

In 2016 werd informatie gedeeld via:  
 

De website www.need4care.nl voorziet in actuele informatie over projectvoortgang.  

 

Emailverkeer via de website: info@need4care.nl 

 

Regelmatig verschenen er artikelen en updates in de plaatselijke kranten en 

bladen. 

 

Er zijn presentaties gegeven. Rotary Koggenland en diverse basisscholen werden 

geïnformeerd over ons werk in Sri Lanka. 

 

 

 

http://www.need4care.nl/
mailto:info@need4care.nl
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Bestuur en medewerkers (allen vrijwilligers en 

zonder salaris of vergoeding) 
 
 
 

Bestuur 
Functie Per 1 januari 2015 

Voorzitter/ 

Sponsorcommunicatie/ 

Contact ACNS en Sri 

Lanka 

Erik Koning 

Gaffel 5 

1648HS De Goorn 

Tel: 0229 543170  / 06 12167867 

e-mail: erikkoning@quicknet.nl 

Secretaris Marian Koning 
Gaffel 5 
1648HS De Goorn 
Tel 0229 543170 

e-mail: m.a.koning@quicknet.nl 

Penningmeester Arianne Rood 

Veilingweg 55,  

1633GG Avenhorn 

Tel: 0229 542331 
e-mail: Arianne@familierood.nl 
 
 
 

Lid Rob Rood  

Veilingweg 55,  

1633GG Avenhorn 

Tel: 0229 542331 
e-mail: rob@familierood.nl 
 
 

 

 
 

Medewerkers 
Functie Per 1 januari 2015 

Samenwerking en 

Adviseur 
Gerard Berendsen (ACNS Projecthulp) 

 
 
 
 
 
 

mailto:erikkoning@quicknet.nl
mailto:m.a.koning@quicknet.nl
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Projectpartners in Sri Lanka 
 
 
 

Father Bennette Mellawa / zuster Nilanthi Ransinghe 
 

Pater Bennette is de parochiepriester van de katholieke kerk in Palugasdamana. Hij 

verzorgt het educatieproject en dient als onze lokale adviseur in Sri Lanka. 

Zuster Nilanthi is een zuster die social work doet binnen diverse regio’s. Zij is een 

van onze contactpersonen. 

 
 
Via ACNS contacten met: 

 

SEDEC: Social & Economic Development Centre (CARITAS) 
 
SEDEC is onderdeel van de wereldwijde CARITAS organisatie (CARITAS Interna- 

tionalis), bestaande uit 162 katholieke hulporganisaties die werkzaam zijn in 200 

landen. De visie van SEDEC, gevestigd in het diocese van de aartsbisschop in 

Colombo, wordt landelijk verspreid via de twaalf bisschoppelijke centra. Onze 

samenwerking met SEDEC bestaat uit coördinatie met de regionale units. 
 

EHED Trincomalee: Eastern Human & Economic Development (CARITAS) 
 
EHED Trincomalee is een van de acht regionale CARITAS units die aan SEDEC 

rapporteren, en staat onder leiding van Father Nithidasan. Onder deze regio valt 

behalve Trincomalee ook het gehele Muthur gebied. Naast lokale projecten die 

door EHED zelf geïnitieerd en uitgevoerd worden is EHED ook verantwoorde- 

lijk voor de uitvoering van projecten die door SEDEC gestart worden in de desbe- 

treffende regio. Father Nithidasan rapporteert aan de bisschop voor het noorden en 

oosten van Sri Lanka, bisschop Kingsley. 
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Fondsenwerving / sponsoring 
 

Om de doelstellingen van ACNS Projecthulp te verwezenlijken zijn we geheel 

afhankelijk van inkomsten verkregen uit fondsenwerving, donaties en giften. 

Doelgroepen die hiervoor benaderd worden zijn: 
 

 Cosponsors, andere hulporganisaties 

 Particuliere personen, bedrijven, fondsen en instellingen en Overheden 
 
Enkele voorbeelden 2016: 
 
 

 Goede Doelen Koggenland 

 Rabobank: fietssponsortocht 

 40 MM: een mega sponsorwandeltocht in West-Friesland 

 Rotary Koggenland 

 C. van der Gracht & Zn. BV. 

 
Dit gebeurt vanuit een persoonlijke benadering waarbij de kleinschaligheid, directe 

betrokkenheid en duurzaamheid van projecten centraal staan. We bouwen en 

onderhouden daartoe een eigen netwerk van contacten. 
 

Voor een correcte verantwoording aan de sponsors van alle activiteiten en beste- 

dingen beschikt Need4Care  over een ANBI-erkenning van de belastingdienst.  

Elk jaar wordt een volledig financieel jaarrapport opgesteld, welke ter inzage ligt 

voor onze relaties. De communicatie gebeurt via email, een website en specifieke 

projectverslagen aan de sponsors. 
 

De kleinschalige en persoonlijke benadering onderscheidt Need4Care van grotere 

professionele hulporganisaties.  

 

We werken graag samen met ACNS projecthulp vanwege de professionaliteit van 

ACNS Projecthulp en het betrouwbare en deskundige netwerk in Sri Lanka. 


