
 

 Pagina 1 

 

Stichting hulp Sri Lanka 
p/a: M. van Someren 
Kloosterstraat 15A 
1115 BJ  Duivendrecht 
Tel. 0644 264 263  
martha.van.someren@acnsprojecthulp.nl 
www.acnsprojecthulp.nl 
 
KvK Tiel nr. 41024524 
Bankrekening: NL61INGB0004712637 

 

Stichting ACNS Projecthulp 
p/a: M. van Someren 
Kloosterstraat 15A 
1115 BJ  Duivendrecht 
Tel. 0644 264 263  
martha.van.someren@acnsprojecthulp.nl 
www.acnsprojecthulp.nl 
 
KvK Tiel nr. 41024524 
Bankrekening: NL61INGB0004712637 

 

 
 

 
 
Eindrapport: Sudaikuda Preschool. 
 
Projectnaam: Sudaikuda Preschool in Sudaikuda. 
 
Locatie: District Trincomalee, dorp Sudaikuda in de regio Eastern-Mutur 
,Sri Lanka (nr 3 op kaartje) 
 
Sponsoren: OSG West-Friesland, 40MM/parochie de Goorn, Zilveren 
Rozenkrans, Goede doelen Koggenland, John Heddes Foundation en Wilde 
Ganzen 

 
 
 
 
 

 
 
Partners:  in Nederland: stichting Need4Care.  

In Sri Lanka   : SEDEC Caritas in Colombo+ EHED Caritas 
Trincomalee - Mutur. 
Father Nithidasan, director en Mr. Marianayagam, project 
manager. 

 
Datum: dinsdag 19 april 2016 
 
 
1. Situatie vooraf 

In Sri Lanka woedde een burgeroorlog die ruim 25 jaar heeft geduurd. Deze kwam in 2009 ten einde. De 
bevolking  uit dit gebied in het oosten van Sri Lanka heeft moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. Ze 
verbleven onder slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen.  
 
"Seven villages  Senayoor, Sambur, Kattaiparichan, Santhosapurm, Nallur, Koonitheevu and Sudaikuda – 
were indiscriminately bombed and shelled. After the bombing, people from 22 villages nearby fled," said 
Father Vinny. "Most people are staying in school buildings, tents, and under the trees. I saw the poor 
condition of the tents and the pathetic situation of the entire area." (Asianews, 2006).  
Daardoor is het dorp waar de mensen woonden jarenlang niet bewoond geweest. Nu de bevolking de 
laatste jaren weer terugkeert, staan ze voor de taak het (deels) verwoeste dorp weer op te bouwen. Niet 
alleen de huizen, scholen, kerk en andere gebouwen maar ook hun leefgemeenschap.  Velen hebben door 
deze oorlog traumatische ervaringen opgedaan en naaste familieleden verloren.  

 
Het doel van dit project is om de bevolking te helpen met de bouw van een nieuwe kleuterschool. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen die kleuteronderwijs gevolgd hebben aanzienlijk meer kans maken om het 
basis en vervolgonderwijs succesvol  
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te doorlopen. Tevens wordt na de onrustige periode van vluchtelingenkampen een veilige omgeving 
gecreëerd voor de kinderen en kunnen normen en waarden aangeleerd worden. De bevolking beseft dat 
onderwijs de sleutel is voor hun kinderen om later een goede toekomst te kunnen opbouwen. De ouders 
kunnen hun jonge kinderen zo naar school laten gaan en nemen daarmee hun verantwoordelijkheid.  
 
2. Projectrealisatie 
 
In 2014 is een start gemaakt met dit project. Stichting need4care was bereid de sponsoring voor zijn 
rekening te nemen. Wilde Ganzen participeerde mee. Medio april 2015 was het benodigde geld bij elkaar. 
Dit is door Wilde Ganzen overgemaakt naar SEDEC Sri Lanka. Sedec verzorgde de betalingen aan EHED 
Trincomalee zodat zij konden beginnen met de bouw van de 3 kleuterscholen in de regio Muthur. 
Sudaikuda was één van die kleuterscholen. De bouw is gerealiseerd in 6 maanden. November 2015 kon de 
school worden geopend. 
 

3. Afronding, ingebruikname en inspectie 
 
Op 28 november 2015 hebben we met een aantal leden van  ACNS 
Projecthulp tijdens de projecthulpreis de pre-school bezocht en 
geopend. Een heuse fanfareband met ouders en kinderen begeleidde 
de delegatie van ACNS projecthulp naar de school. De dames van ACNS 
onthulde de plaquette en de heren knipten het lint door. De nieuwe 
pre-school was geopend en werd bekeken. De pre-school is van buiten 
geel geverfd en binnen is de kleur groen gebruikt. De pre-school was 
ter gelegenheid van de opening versierd met ballonnen. De pre-school 
wordt vooralsnog gebruikt door 22 kinderen. Alle kinderen waren 
keurig gekleed in een uniform. 
 
Rondom de pre-school is een kleine betonnen rand. Naast de voordeur 
hebben ze in de aarde een uitsparing gemaakt om de boel op te 
vrolijken met bloeiende plantjes. 
 
Het toiletgebouw zit aan de pre-school vast. Op het terrein staan nog overblijfselen van de oude school die 
gedurende de burgeroorlog kapot is geraakt. De restanten zullen spoedig worden opgeruimd. 
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Er werd bij de nieuwe pre-school een boom geplant. Deze 
symbolische handeling werd uitgevoerd met de wens om lang en 
goed gebruik te kunnen maken van deze mooie pre-school.  
 
Er volgde een typisch Srilankaans ceremonieel met het aansteken 
van de lonten op de kandelaar. Alle kinderen zaten braaf en rustig te 
wachten op alle speeches die voorbij kwamen. Ook een 
vertegenwoordiging van de ouders hield een mooie speech. Er werd 
verteld dat deze pre-school eigenlijk nu het mooiste gebouw is in dit 
gebied. Beter als de basisschool en ook beter als hun huizen. En 
daar waren zij zeer trots en blij mee. Er was nog een duidelijke 
behoefte aan speelmateriaal voor buiten. In deze behoefte wordt 
ook voorzien. Het bedrag daarvoor was al meegenomen in de 
begroting. Het materiaal is reeds aangeschaft.   
 
.  
 
De ouders gaan ook starten met het microkredietsysteem. Er zijn al 
informatiemomenten en awareness trainingen geweest.  Dit 
systeem maakt het mede mogelijk om de twee kleuterleidsters een 
klein salaris te geven. 
 
De kinderen kregen een cadeautje ter gelegenheid van de opening. 
Ze waren gelukkig en blij. Bij het afscheid zwaaiden ze ons vrolijk 
uit. 
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De twee, nu nog onbetaalde kleuterleidsters, poseerde vol trots bij 
de herinneringssteen ter gelegenheid van de opening.  
 
Na vele dankwoorden van de gemeenschap werd ons duidelijk 
gemaakt dat de ouders de pre-school heel belangrijk vinden voor de 
ontwikkeling van hun kinderen. Maar ook dat het 
microkredietsysteem een belangrijke impuls geeft aan de 
wederopbouw van de gemeenschap. Veel mensen leven onder de 
armoedegrens. Mensen kunnen nu geld lenen voor het opstarten 
van een eigen bedrijfje. Zo kunnen ze ontsnappen uit de 
armoedefuik. Uitgebreid werden we bedankt.  
De bevolking bedankte de sponsoren van de pre-school en 
microkredietsysteem hartelijk en daar sluiten wij als ACNS 
projecthulp bij aan. 
 
Alle sponsors heel hartelijk dank voor het realiseren van deze pre-
school ! 
 

 
 
4. Financiële projectverantwoording 

 

De begroting voor het 3 kleuterscholenproject was als volgt opgebouwd. Het project was bij Wilde Ganzen 
bekend als activiteit 2014.473. 

 
 

Actieopbrengst 3 preschools 

Need4Care  
23.334,68 

Wilde Ganzenpremie 55% 
 

12.834,07 

 

 
 

Totaal Projectbudget 
 

36.168,75 

 
 

Voor deze preschool is € 12.056,25 gebruikt. Dit was 1/3 deel van het totale budget.  

  
  

 
 
 

  


