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Algemeen overzicht 2013 
 
 
 

2013 stond voor een groot deel in het teken van de bouw van het St Josephs 

Boyshome in Sampaltheivu en het 3 kleuterscholenproject. Nieuwbouw voor 3 

kleuterscholen in de Trincomalee regio inclusief microkrediet. Een gebied zwaar 

getroffen door de Tsunami (2004) en de burgeroorlog.  

 

Omdat de kern van de activiteiten van NEED4CARE bestaat uit het 

sponsoren/realiseren van kindertehuizen en preschools (kleuterscholen) en 

verzorgen van extra scholing voor kansarme kinderen zullen de sponsoractiviteiten 

in eerste instantie gericht zijn op scholen in Nederland. Maar ook bedrijven, 

instellingen, foundations en gemeenten mogen niet als doel- groep uit het oog 

worden verloren. Het bestuur denkt dat de plaatselijke kranten en nieuws brief 

goede media zijn om de plannen en activiteiten kenbaar te maken. 
 
 

Zorg: (iom ACNS projecthulp) 

 
Een punt van zorg blijft  de wisselkoers tussen de Sri Lankaanse rupee (LKR) en de 

euro. 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. 

Wij stappen vervolgens in een project, ook weer op basis van de begroting in euro's. 

De laatste jaren wisselt die koers sterk, zodat het gebeurt dat de bedragen in euro's 

niet voorzien in de benodigde rupees en aanvullende financiële bijdragen nodig zijn 

om het project tot een goed einde te brengen. 
 

Mogelijkheden om hierin te voorzien zijn het direct overmaken van het gehele 

benodigde bedrag òf dit bedrag onder te brengen bij een betrouwbare derde par- tij. 

Voor deze laatste oplossing hebben we al eens gekozen voor een kleuterschoolproject 

in Kataragama, via de centrale Caritas organisatie SEDEC in Colombo. Deze 

werkwijze 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 

belang bij dat de nieuwgebouwde voorziening tot in lengte van jaren blijft 
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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, maar wat als die daartoe niet (meer) in staat is? Vandaar 

dat op voorstel van ACNS projecthulp microkredieten worden verstrekt op de 3 

kleuterscholen. Hiermee kan het nodige geld voor 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 op termijn volledig zelfvoorzienend te maken, dus niet 

meer afhankelijk te zijn van donaties vanuit Nederland. Daartoe moet er een 

oplossing komen waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten duurzaam gefinancierd 

kunnen worden. In Sri Lanka wordt het kleuteronderwijs niet meer betaald van 

overheidswege (zoals voorheen het geval was voor de armere regio's), daar- naast 

zijn financieringsmogelijkheden vanuit tsunami-fondsen volledig opgedroogd. Een 

mogelijke oplossing is gevonden in een systeem voor microkredietverstrekking, 

waarbij een deel van de opbrengst uit de micro- kredieten wordt gebruikt voor de 

betaling van de exploitatiekosten. 

 

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

het bestuur van ACNS projecthulp (in he 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. Hierdoor worden middelen 

voor bijna 100% besteed aan de projecten. 
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Onze bijdrage aan de milleniumdoelen 

 

Wij proberen meer kinderen naar het kleuteronderwijs te krijgen 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. 
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Acties / projecten 2013 
 

St Josephs Boys home in Sampalthaivu 

Voor de realisatie van het St Josephs boyshome project hebben wij in 2012 een 

bedrag van € 43.500 beschikbaar gesteld. Wilde Ganzen vulde dit aan met  

€ 23.925,=.  Echter de zware moessonregens van begin 2013 hebben de bouw 

behoorlijk vertraagd. Voorjaar 2013 is de bouw hervat. Tijdens ons werkbezoek, juli 

2013, zou het gebouw geopend worden. Het gebouw was echter nog niet af. We 

besloten toch iom EHED er een openingsceremonie van te maken. Kinderen en 

aanwezigen drukten hun hand in het cement. Deze borden worden gebruikt als 

wandelement in het nieuwe gebouw. Bij het werkbezoek van ACNS in november 

2013 was het gebouw bijna gereed. De 15 jongens die moeten worden opgevangen 

kunnen begin januari 2014 gebruik maken van het gebouw. 
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3 scholenproject.  

 

Voor de realisatie van het 3 kleuterscholen project hebben wij een bedrag van  

€ 22.500 beschikbaar gesteld. Er was nog een restant van € 1554,= uit het boyshome 

project dat ook voor deze 3 kleuterscholen is gebruikt.  Wilde Ganzen vulde het 

bedrag aan met € 13.230,=. Van het totaalbedrag werd € 10.500,= gebruikt voor 

microkrediet voor de 3 scholen.  

De 3 plaatsen zijn:  

 

1. Paddimedu (Tampalakamam) 

2. Punnaiyadi 
3. Thiriya 

 

Tijdens ons werkbezoek in juli 2013 mochten we de funderingssteen leggen in 
Tampalakamam. De 1e preschool die gebouwd wordt in het rijtje van 3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 mei 2013: brugklas OSG WF goede doelenactie 

voor het 3 scholenproject. 
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Microkrediet bij de 3 kleuterscholen. 

 

De drie scholen krijgen elke € 3.500,= voor microkredieten. Het kapitaal wordt beheerd door een groep 

van ouders, onderwijzeres en schoolhoofd. Er wordt een microkrediet van ongeveer Rs 40.000 (ongeveer 

€ 240) per familie verstrekt. Het is de bedoeling dat de families de lening gebruiken voor het opzetten 

van zakelijke activiteiten, zodat ze het bedrag tijdig kunnen aflossen plus rente, welke gebruikt worden 

voor de salarissen van het onderwijzend personeel en klein onderhoud aan het gebouw. Terugbetaalde 

leningen komen weer beschikbaar voor nieuwe families. 

Iedereen die gebruik wenst te maken van het microkrediet moet dit aangeven. (stap 1). In twee 

volgende stappen moet een plan worden uitgelegd. Dit plan wordt getoetst. Stap 4 is het ondertekenen 

van het contract samen met 2 medeverantwoordelijken voor de lening. Samen zijn ze verantwoordelijk 

voor het terugbetalen van de lening. De rente is 1% per maand. Dit is in Sri Lanka een heel acceptabel 

percentage (ongeveer de helft van de reguliere tarieven). Er wordt door de onderwijzeressen een 

boekhouding bij gehouden. 

  

Gesprek over de organisatie van de microkredieten. (juli 2013) 
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Werkbezoek Sri Lanka  juli 2013 

We hebben op eigen kosten enkele verschillende projecten bezocht.  

 De Mello Home. kindertehuis gerealiseerd in 2007 

giften uitgedeeld: sport en spelmateriaal ( € 500,=) door ons 

gesponsord.  

 

 Glennie Home:  kindertehuis gerealiseerd in 2009  

giften uitgedeeld: sport en spelmateriaal ( € 500,=) door ons 

gesponsord.  
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1e school in 3 scholenproject:  1e funderingssteen  

 

 Kataragama: preschool gerealiseerd in 2009 

 

 Educatieproject: Palugasdamana 
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 Bezoek 2 kleuterscholen uit het 5 kleuterscholenproject van 2010/2011 

 

 

 Openingsactiviteit St Josephesboyshome. 

Onthullen danksteen, handen in cement, uitdelen sport en spelmateriaal (€ 

500,=) door ons gesponsord. 
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Projectweek Sri Lanka: brugklassen OSG WF. 

Het is zo langzamerhand traditie geworden dat de brugklasleerlingen van de 

Openbare scholengemeenschap zich inzetten voor de Sri Lanka goede doelen van 

Need4Care. In mei 2013 was er een projectweek over Sri Lanka en werd er geld 

ingezameld. 
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Laptopproject 

Voor ons werkbezoek aan Sri Lanka hebben we 8 2e hands laptops gekregen. Rob Rood heeft deze voorzien 

van software dat we gekocht hebben via de website van Techsoup (goedkope software voor goede 

doelen). Op Sri Lanka hebben we de 8 laptops geschonken.  Father Bennette en zuster Nilanthi onze 

contactpersonen hebben beide een laptop gehad voor hun werkzaamheden.  Ook de 3 kindertehuizen 

kregen laptops. Op deze manier kunnen de kinderen in de tehuizen kennis maken met de computer, 

internet en de mogelijkheden van ICT. Dit geeft ze een voorsprong straks op de arbeidsmarkt. 

 

  



         www.need4care.nl 

 

15 

 

stichting need4care in de Goorn.   

Bankrekeningnummer NL86RABO 0304 3526 91 t.n.v. Need4Care 

KvK nr. 37116880 en ANBI nr: 814476855 

 

 

 

Educatieproject Father Bennette in Palugasdamana 

 

Dit project is in 2007 gestart. Father Bennette verzorgde extra lessen voor 

kansarme kinderen in zijn parochie Hingurakgoda. Father Bennette werd later 

overgeplaatst naar een parochie in Annuradhapura. Deze grote plaats ligt meer in 

het Noorden en is hard getroffen door de burgeroorlog.  

Hij is daar, net als in Hingurakgoda een educatieproject gestart. Elk weekend 

kwamen de kinderen om extra les te krijgen in wiskunde, Engels, Science enz. Dit 

om een betere kans te krijgen op een O of A level schooldiploma. Verder werden de 

docenten betaald en kreeg iedereen 

te eten. Kansarme kinderen zitten 

op scholen waar de lessen en 

begeleiding vaak niet goed zijn. 

Kinderen met enige potentie om te 

leren kunnen zo toch op niveau 

examen doen.  

Father Bennette is dit jaar net in een 

andere parochie begonnen: 

Palugasdamana bij Polonnaruwa. 

Een gebied met veel arme mensen. Het is hem nog niet gelukt om de educatieve 

lessen in het weekend te organiseren. Allereerst verzorgd hij de kinderen die 

zondags na de kerk bij de zondagsschool komen. Thee een broodje wordt door ons 

gesponsord. Deze kinderen kunnen nooit deelnemen aan een schoolreisje. Wij 

geven de pater daarom geld om eind 

van het jaar met de kinderen een 

schoolreisje te maken en een kerstkado 

te geven. Een project van docente M. 

Newson van de OSG West-Friesland in 

haar vwo 4 klas 

maatschappijwetenschappen leverde 

een aardig bedrag op om dit project 

mede te sponsoren. 

 

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 € 2.265,=. 
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Toelichting financieel verslag 2013 
 
 
 

In het verslagjaar is geld overgemaakt naar Wilde Ganzen. Dit was voor het 3 

kleuterscholenproject.  Betalingen voor dit project verlopen via Wilde Ganzen in 

verschillende fasen. 

Donaties Father Bennette+ geld voor educatieproject zijn  overgemaakt naar Father 

Bennette.  

 

Er is € 175,= overgemaakt naar de zusters in Kataragama voor het herstellen van 

het toilet van de preschool. 

 

Er is tijdens ons werkbezoek aan Sri Lanka geld opgenomen (€ 234,43) om een 

behandeling voor de zieke moeder van zuster Nilanthi mogelijk te maken.  

 

De opname van € 175,50 was voor de onkosten gemaakt op Sri Lanka voor 

representatie bezoeken, bijdrage onkosten chauffeurs en kleine geschenken. 
 

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 2014 
 
 
 

Op 18 mei 2009 werd de burgeroorlog na ruim 25 jaar beëindigd. Dat betekent dat 

de komende jaren in het teken van herbouw zullen staan, vooral in het zwaar 

getroffen noordelijk deel van Sri Lanka. Need4Care  is voornemens de komende 

jaren samen met ACNS projecthulp de wederopbouw te ondersteunen. 

 
 

Als Need4Care zullen we ons 2014 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) het 3 scholenproject af te ronden. 

d) Een concreet plan maken voor een kleuterscholenproject in regio 

Trincomalee/Muthur  ism ACNS projecthulp. 
 
Lange termijn: 
 

Reparatie en wederopbouw van kleuterscholen en 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. 
 

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 

(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). 
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Informatie & Communicatie 
 
 
 

In 2013 is informatie naar de sponsoren verstuurd.  
 

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. 

 

Tijdens de kerstperiode is 4 x een presentatie in een katholieke kerk gehouden. 

Dit in verband met de selectie voor de adventactie 2013 ism. ACNS projecthulp.  

Het gezamenlijke project heet scholen voor de kleuters voor Sri Lanka.  

Te bekijken op: http://www.adventsactie.nl/index.php?page=37 

 

 

 

http://www.need4care.nl/
mailto:info@need4care.nl
http://www.adventsactie.nl/index.php?page=37
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Bestuur en medewerkers (allen vrijwilligers en 

zonder salaris of vergoeding) 
 
 
 

Bestuur 
Functie Per 1 januari 2013 

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 2013 

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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stichting need4care in de Goorn.   

Bankrekeningnummer NL86RABO 0304 3526 91 t.n.v. Need4Care 

KvK nr. 37116880 en ANBI nr: 814476855 

 

 

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 2013: 
 
 

 Wilde Ganzen 

 John Heddes Foundation / Zilveren Rozenkrans 

 Parochie de Goorn 

 Share4More (Rabobank) 

 Dr. Hofstee stichting 

 Basisschool de Overhaal 

 Regius college Schagen 

 Martha van Rijswijck foundation 

 Stichting weeshuis der doopgezinden 

 OSG Westfriesland: sponsorschaatsen 

 Adventactie 2013 van de Katholieke kerken in NL. 

 40 MM: een mega sponsorwandeltocht in Westfriesland 

 SIMS Lifecycle services 

 
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. 


