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Eindrapport: Veathatheivu Preschool. 
 
Projectnaam: Veathatheivu Preschool in Veathatheivu. 
 
Locatie: District Trincomalee, dorp Veathatheivu in de regio Eastern-Mutur ,Sri Lanka 
 
Sponsoren: 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. 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  
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.  
De Veathatheivu preschool staat in een dorp waar met name Moslims en Tamils leven. De preschool wordt door 
kinderen van beide groeperingen bezocht.  
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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. Veathateivu 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 preschool bezocht en geopend. 
Het dorp Veathatheivu is alleen bereikbaar via het oversteken van een rivier. Er 
vaart een ferryboot waar je met de auto op kunt, maar door de uitzonderlijke 
regenval was de ferryboot gekanteld. Voor ons betekende dit dat we via een 
klein bootje, dat via een touw getrokken werd, naar de overkant konden. Geen 
nette kade maar In- en uitstappen  op een modderige en glibberige wal. 
 
 
Uiteraard gaf dit voor de bevolking ook grote problemen. Zij moeten het land 
cultiveren. Goederen moeten aan- en afgevoerd worden. Dit gold ook voor de 
bouwmaterialen van de preschool. De gemeenschap vraagt al jaren om een brug 
maar helaas zit dat er voorlopig nog niet in. 
 
Toch is het bouwen van de preschool gelukt. Een lichtroze geverfd gebouw met 
het toilet eraan vast. Op het dak van het toilet komt later nog een watertank. 
Elektriciteit is aanwezig. Binnen zijn de muren groen geverfd. Er is een stuk van 
de binnenmuur geverfd met schoolbordenverf. Dit wordt gebruikt als 
schoolbord. Zowel binnen als buiten zijn er geen geschilderde tekeningen. Deze 
zouden nog aangebracht kunnen worden. Rondom de school is gestart met de 
aanplant van diverse boompjes en struiken.   
 
De preschool werd feestelijk versierd met slingers en ballonnen voor de opening. 
Hierbij werd de plaquette officieel onthuld. De kinderen waren prachtig 
aangekleed en voerden diverse zang en dansacts op. Het dorpshoofd hield een 
speech en een hapje en drankje ontbrak niet. 
 
De pre-school wordt nu bezocht door 18 kinderen en naar verwachting zullen dit 
er 25 worden. Er waren veel ouders aanwezig en twee kleuterleidsters. Zij krijgen 
van de ouders ( die dit kunnen betalen) een bijdrage per maand. De ouders waren 
al geïnformeerd over het microkredietsysteem en hier enthousiast over. In de 
tweede week van december 2015 zullen zij gaan starten. Hiermee is ook een 
inkomen voor de kleuterleidsters gegenereerd. 
 
Na afloop werden de kinderen verrast met een kleine attentie. Kleurboekjes en 
kleurpotloden werden uitgedeeld. Zo’n eigen pakketje vinden zij geweldig en zijn 
daar ook superblij mee.  
 
Na vele dankwoorden van de gemeenschap werd ons duidelijk gemaakt dat de 
ouders de preschool 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 
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armoedegrens. Mensen kunnen nu geld lenen voor het opstarten van een eigen 
bedrijfje. Zo kunnen ze ontsnappen uit de armoedefuik.  
De bevolking dankt de sponsoren van de preschool en microkredietsysteem 
hartelijk en daar sluiten wij als ACNS projecthulp bij aan. 
    
 

 

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. De actieopbrengst voor deze school kwam van John Heddes 
foundation. 
  

  
 
 
 

  


