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Voorwoord 

 

Hiermee het jaarverslag 2017. We zijn al ruim 12 ½ jaar actief om kansarmen van Sri Lanka 

te helpen. Ook in 2017 hebben we weer een aantal mooie projecten opgepakt en afgerond. 

Dit samen met sponsoren, ACNS projecthulp, Cordaid (Vastenactie), Wilde Ganzen en onze 

lokale partners op Sri Lanka. 

In november 2017 maakten we in Sri Lanka, op eigen kosten, een fieldtrip. U vindt in dit 

verslag een korte impressie. 

Graag wil ik alle vrijwilligers, alle gulle gevers en projectsponsoren, ACNS projecthulp, 

vastenactie (Cordaid) en Wilde Ganzen bedanken voor de bijdrage aan de realisatie van 

onze gezamenlijke projecten in Sri Lanka. 

 

Alles om de kansarme jeugd van Sri Lanka een beter perspectief te geven op een beter 

bestaan. 
 
 
Erik Koning 
 
Voorzitter Need4Care 
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Stichting Need4Care 
 
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.  

Visie 

Onze visie is een wereld waarin alle mensen gelijke kansen met goede basisvoorzieningen, 
goed onderwijs, goede voeding en gezondheidszorg. 
Iedereen moet een kans krijgen om zijn eigen leven vorm 
te geven met daarbij aandacht en respect voor elkaar en 
de leefomgeving.  
 

Missie  

Onze missie is primair om kansarme kinderen in het 

oosten en noorden van Sri Lanka een eerlijke kans te 

geven om de armoedespiraal, die generatie op generatie 

wordt doorgegeven, te doorbreken.  
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Doelstelling algemeen 

 

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.  
 
Algemene kenmerken van deze projecten zijn: 

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

terscholen en educatieprojecten); 

o Betrokkenheid van kinderen, ouders en begeleiders (invloed hebben en 

meehelpen); 

o 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;  

o Duurzaamheid, zodat de investeringen voor lange tijd hun dienst kunnen 
bewijzen, maar vooral doordat een structurele en blijvende verbetering voor 
de kinderen wordt gerealiseerd; 

o Uitvoering door betrouwbare lokale partners, met de mogelijkheid voor 

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

Beleidsplan 2018 
 

Op 18 mei 2009 werd de burgeroorlog na ruim 25 jaar beëindigd. In het noorden en 

oosten van het land moesten vele gezinnen hun huis verlaten. Jarenlang woonden zij in 

kampen. Pas na afloop van de oorlog konden zij terugkeren naar hun huizen. De 

infrastructuur in het noorden en oosten is nog verre van optimaal. Ook scholen zijn vaak 

helemaal vervallen. Daar komt nog eens bij dat Sri Lanka de afgelopen jaren meerdere 

keren getroffen is door natuurrampen, wat het proces van wederopbouw verder 

vertraagt. Het jarenlange conflict in Sri Lanka heeft een grote impact gehad op de 

kinderen.  
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Wij willen ons, met onze beperkte middelen, blijven inzetten voor kansarmen in deze 

gebieden en ze helpen om uit de armoedespiraal te komen door: 
 
 

A. Te investeren in het kleuteronderwijs in het oosten en noorden van Sri Lanka 

B. Het financieren van microkredietsystemen bij een kleuterschool 

C. Aanbieden korte beroepsopleidingen aanbieden aan kansarme jongeren. 

D. Het ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking. We 

luisteren naar onze partners en bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen 

vervolgens een koers uit. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke 

aspecten. 

E. Het stimuleren van plaatselijke Caritas organisaties om deel te nemen aan het 
programma Change the Game van Wilde Ganzen. Ze krijgen zo inzicht in de 
mogelijkheden om ook lokaal in Sri Lanka fondsen te gaan werven. Dit komt de 
duurzaamheid van projecten ten goede. 

 

Ad A. Waarom investeren in kleuteronderwijs (Early Childhood Education)? 
 

Volgens de OECD, Wereldbank en Unicef zijn er 3 redenen te noemen. 
 
1: Betere toegang tot kleuteronderwijs kan de leeropbrengsten voor alle kinderen 
vergroten en een eerlijke gelijkwaardige ontwikkeling voor kansarme kinderen bevorderen. 
Investeren in kleuteronderwijs is een slimme investering. Het rendement om te investeren 
in menselijk kapitaal is groot bij jonge kinderen (figuur 1) 
Menselijk kapitaal en onderwijs zijn o.a. belangrijke onderdelen voor de economie. Door 
onderwijs nemen de kennis en vaardigheden toe waardoor er een productieve bedrage 
geleverd kan worden en men zelf voor een beter inkomen kan zorgen. Op termijn zijn er 
significante economische en sociale verbeteringen, voor de kinderen die kleuteronderwijs 
hebben gehad, te verwachten. Goed onderwijs komt dus niet alleen kinderen ten goede 
maar ook de samenleving. 
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Figuur 1: rendement investeren in kleuterschool (preschool) 

 
2: Bewustwording van ouders om de voordelen van kleuteronderwijs te laten zien en hoe 
zij thuis een positieve (leer) omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. Doordat 
kinderen naar de kleuterschool kunnen, is er ruimte, voor met name moeders, om te gaan 
werken en geld te verdienen. Het inkomen voor het gezin kan zo worden verbeterd. 
 
3: Het is een sociale verantwoordelijkheid om kinderen vroeg te scholen, daardoor 
armoede te verdrijven en gelijke kansen te bieden m.b.t. onderwijs. Jammer genoeg heeft 
Sri Lanka een van de laagste percentages van overheidsuitgaven voor de ontwikkeling van 
jonge kinderen in de wereld. De Wereldbank heeft een programma opgezet (laying the 
foundation for early childhood education in Sri Lanka 2014) om dit te gaan verbeteren. Er 
is met name in het Noorden en Oosten, na de burgeroorlog, echter nog veel behoefte aan 
een goed onderkomen voor het kleuteronderwijs, goede onderwijskrachten en 
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onderwijsprogramma’s. De overheid van Sri Lanka kan dat niet allemaal tegelijkertijd 
verbeteren. Veel NGO’s, waaronder Need4Care en ACNS, helpen daarbij.  
  
 

Ad B: Financieren van microkredietprojecten bij de kleuterscholen. 
 

Een microkrediet verschaffen geeft, met name vrouwen, de kans om een beter bestaan op 
te bouwen en uit de armoedespiraal te komen. In eerste instantie kunnen ouders van 
kinderen op de preschool geld lenen via het MCLS microloan system bij de preschool. Het 
geld wordt gebruikt om kleine ondernemingen op te zetten. Een lening van ongeveer € 
200,= kan een jaar gebruikt worden. Er wordt een redelijk bedrag aan rente gevraagd. Deze 
rente is veel lager dan wat banken vragen. Anders dan geld geven, wordt leengeld steeds 
opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw gebruikt om weer 
een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde 
geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel mensen en de 
gemeenschap geholpen. Van de rente kunnen we de onderwijskrachten op school een 
extra bijdrage geven op hun salaris en klein onderhoud aan de school betalen. 
Niet iedereen is ondernemer. Een awareness programma blijft onderdeel van een selectie. 
Dit om de mensen bewust te maken en te begeleiden bij het aangaan van een MCLS 
microkrediet. 
 
 

Ad C: Aanbieden van korte beroepsopleidingen: VTC projecten 
 

We willen kansarme jongeren zonder opleiding en werkervaring opleiden door ze een korte 
beroepsopleiding (VTC) te laten volgen. In een intensief onderwijsprogramma van een half 
jaar worden jongeren geschoold tot bijvoorbeeld naaister, timmerman, metselaar, ICT, 
bakker. Bij dit programma willen we ook microkredieten verstrekken zodat de jongeren na 
hun opleiding zelf een kleine onderneming kunnen starten.  
 

Ad D: Ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking 
 

We hebben in het verleden, na de tsunami, 2 uitbereidingen van kindertehuizen 
gefinancierd. Deze uitbereidingen zijn gerealiseerd bij bestaande kindertehuizen. Die 
gedeeltes zijn goed onderhouden en hebben geen onderhoud nodig. Het oorspronkelijke 
gebouw van het de Mello home in Mutur heeft echter wel onderhoud nodig. Met EHED 
wordt gekeken of met plaatselijke sponsoren, Caritas zelf en hulp van ons het onderhoud 
verricht kan worden.  
Verder is father Bennette nu als director Caritas van Annuradhapura ook bezig om allerlei 
projecten te realiseren. Er is daar grote behoefte aan schoon drinkwater. Wij hebben hem 
in contact gebracht met stichting kansarmen Sri Lanka die gespecialiseerd zijn in 
waterprojecten op Sri Lanka. 
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Ad E: Deelname Change the game. 
 

Stimuleren van Caritas Sri Lanka om samen en gelijkwaardig fondsen te werven. De 

verdeling van rijkdom in de wereld is sterk veranderd. Sri Lanka is inmiddels een “lower 

middle income country”. Het land heeft volgens de Wereldbank grote stappen gemaakt op 

sociaal-economisch vlak en met menselijke ontwikkeling. Dat betekent eigenlijk ook dat 

‘hulp’ niet meer alleen vanuit hoge inkomen landen hoeft te komen. Opkomende 

economieën hebben nu de mogelijkheden om iets te doen aan armoede in hun eigen land. 

Wat kan Caritas doen? Hoe staan zij tegenover lokale fondsenwerving? Wij willen hierover 

met hen in gesprek en de mogelijkheden onderzoeken. 
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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. 

 

Verder wordt het totale projectbedrag direct of via bijvoorbeeld Wilde Ganzen of Cordaid 

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. Deze kosten niet meegenomen in een bouwproject. De running costs 

worden nu gedragen door de partners in Sri Lanka. Bv. EHED of SEDEC. Echter, alle 

partijen hebben er 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 

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 na de bouw 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. 
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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 2017 
 

Reparatie dak kleuterschool bij het kindertehuis de Mello home. 

Marco en Annet van der Gracht zijn op locatie geweest bij 
EHED Caritas. Ze gingen langs enkele projecten en kregen 
inzicht in onze werkwijze. Zij waren geraakt en troffen een 
kleuterschool aan bij de Mello home met een erbarmelijk 
staat van het dak. Er werd een plan van aanpak bedacht 
en een begroting gemaakt. C. van der Gracht & zn. Waren 
bereid dit project te sponsoren. 
Inmiddels is de kleuterschool weer in goede staat en 
krijgen kleuters uit Mutur er weer onderwijs.  
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Educatieproject Father Bennette in Palugasdamana 

 

Father Bennette werkte in 2017 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 schooltassen voor kinderen in het dorp.  

 

 

 

Verder probeert father Bennette de plaatselijke bevolking te informeren over zaken die 

in Sri Lanka spelen. Hij organiseerde een jongerendag. Hij maakt dan ook gebruik van 

een (geschonken) laptop en een door ons gesponsorde beamer + scherm ontvangen.  
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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. 

Inmiddels hebben 3 groepen naaisters de cursus afgerond.  
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We hebben tijdens de projectreis van 2017 zelf kunnen zien wat de naaisters van de 

3e groep geleerd hebben. In 2018 vindt een tussenevaluatie plaats van dit project. 
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Vasten actie 2017 (Cordaid) 

Kleuterscholen Ammangar en Verugal 

De inwoners van de dorpen Ammangar en Verugal, in het oosten van Sri Lanka, moesten 

gedurende de laatste jaren van de burgeroorlog het dorp verlaten en woonden in tijdelijke 

kampen. De twee dorpen werden in deze periode gebruikt voor militaire doeleinden. 

Recentelijk werden de grond en huizen weer teruggegeven aan een deel van de bevolking. 

De gemeenschap moet nu opnieuw opgebouwd worden. EHED Caritas had ter plaatse een 

inventarisatie gemaakt, en daaruit bleek een grote behoefte aan goed kleuteronderwijs in 

geschikte schoolgebouwen. In eerste instantie zullen vijfentwintig kinderen gebruik 

kunnen maken van de kleuterscholen in beide dorpen. Dit aantal kan uitgroeien naar 

veertig kinderen per school. 

Een gerelateerd project betreft versterking van het inkomen van de gezinnen via het 

verstrekken van microkredieten bij deze kleuterscholen. Ouders van kinderen op de 

kleuterscholen mogen als eerste gebruikmaken van deze mogelijkheid. Voor kleine 

leningen, om bijvoorbeeld een bedrijfje op te zetten, kunnen arme mensen meestal niet bij 

een bank terecht. Microfinanciering kan kleine leningen zonder veel risico’s toegankelijk 

maken en is hiermee een van de manieren om armoede in dit gebied te bestrijden. De 

totale projectkosten zijn € 27.075, waarvan Vastenactie € 9.025 heeft bijgedragen. 

In 2017 is de bouw van de 1e kleuterschool in Ammanagar gerealiseerd. Tijdens de 

projectreis mochten wij bij de opening van deze kleuterschool zijn. Schoolmeubilair werd 

overhandigd, microkredieten werden verstrekt aan 18 deelnemers. Alle kleuters kregen 

een schooltas met materiaal. De kleuterleidsters kregen een mooie sari. Deze door ons 

gefinancierde cadeaus zijn gekocht door EHED. 
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In 2017 is een start gemaakt met de 2e kleuterschool in Verugal. Deze wordt in 2018 

opgeleverd. 
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Kappultharai preschool 

 

Het dorp Kappultharai bij Trincomalee was getroffen door de oorlog. Veel gezinnen zijn na 

de oorlog rond 2000 terug gekomen. Het basisonderwijs kwam weer langzaam op gang. 

Er was echter geen goede ruimte voor kleuteronderwijs. EHED werd gevraagd of het 

mogelijk was een nieuwe kleuterschool te bouwen. 

Deze school was opgenomen in het 4 scholenproject van ACNS projecthulp i.s.m. Wilde 

Ganzen. Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd onder nummer 2016.1020. Wij 

hadden vrij snel de financiering voor deze ene school rond. Koning Nieuwendijk sponsorde 

de bouw van de school en de opbrengst van Rotary Koggenland was voor het 

microkredietsysteem bij de school. In november werd de school geopend. Het toeval wilde 

dat Wilde Ganzen zich mocht profileren in het programma de Bestemming van de 

postcodeloterij. Er werd gefilmd op Sri Lanka. Nicolette van Dam, ambassadrice van de 

postcodeloterij, heeft de opening van deze school meegemaakt. Birgit Deuss van Wilde 

Ganzen mocht deze bijzonder ervaring ook meemaken. De school is opgeleverd met 

speeltoestellen op het schoolterrein en schoolmeubilair. De kleuterleidsters hebben een 

basis preschool training gehad verzorgd door het preschool bureau van de Eastern 

Provincial Administration. 
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Alle kleuters kregen bij de opening een schooltas met inhoud. De kleuterleidsters een sari. 

Na de opening werd in het bijzijn van ons, in een grote gemeenschapshal, aan 16 

deelnemers een microkrediet uitgereikt. 
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Projectreis 2017 

In september werden plannen gemaakt om op de opening van de kleuterschool in 

Kappultharai mee te maken. Uiteindelijk gingen we met 5 personen op reis. Siem Koning, 

Jeroen Schilder, George Menick, Rob Rood en Erik Koning. Inmiddels was bekend dat er 

zou worden gefilmd voor de uitzending Bestemming van de postcodeloterij. 

Deze reis is door iedereen zelf bekostigd. Er is geen geld van de stichting need4care voor 

gebruikt. 

We werden vrijdag 10 november hartelijk ontvangen op het EHED kantoor. Daar was een 

expositie van het VTC project. De 3e groep van 16 jonge vrouwen toonde ons hun 

gemaakte kledingstukken. 

Lunch in een van onze gesponsorde kindertehuizen: de Mello home in Mutur. Speciale 

ontvangst met zang en dans. Controle gebouw. Aandacht is dak in oude gedeelte van 

kindertehuis. Kleuterschool is prima verbouwd. 

Opening van Ammanagar preschool i.s.m. Vastenactie. Warme ontvangst en enerverende 

show.  

Gesprek met inwoners van Sampoor. Aandacht is probleem met verdwenen mannen. 

Noodzaak aan degelijk schoolgebouw, microkredieten en korte beroepsopleidingen. Er is 

een brief naar de ambassade van Sri Lanka in Nederland gestuurd. Daarin de vraag om de 

mensen van Sampoor te helpen. 

Zaterdagochtend naar een van onze gefinancierde kleuterscholen in de buurt bij 

Trincomalee. Hartelijke ontvangst. School is goed onderhouden. Onderwijskrachten zijn 

blij dat we af en toe langskomen.  

Bezoek aan St Josephs boyshome. Father John en enkele jongens zorgden voor een warm 

welkom. Er wordt gekeken of meerdere jongens onderdak kunnen krijgen. Gebouw is goed 

onderhouden. 

Bezoek Glennie home. Er waren niet zoveel meisjes meer in Glennie. Er wordt wel, in 

overleg met allerlei hulpinstaties, gekeken of meerdere meisjes onderdak kunnen krijgen. 

Gebouw zag er schoon en netjes uit. 
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Opening preschool Kappultharai. Hele happening met filmploeg van postcodeloterij. Eerst 

werd de opening voor de film door Nicolette van Dam en Erik gedaan. Daarna mocht Siem 

Koning van Koning Nieuwendijk de “echte” opening verrichten. 

Zondag ochtend naar een door ons gefinancierde preschool in Thiriya. Daar zijn ook 

microkredieten verstrekt. De inwoners waren destijds heel blij met deze financiële impuls 

in de gemeenschap. We hebben enkele mooi voorbeelden van geslaagde projecten gezien: 

peperplantage, pindavelden, winkeltje. De onderwijskrachten waren nog heel trots op hun 

eigen preschool.  

Door naar EHED hoofdkantoor in Trincomalee. De bisschop en EHED staf ging met ons in 

gesprek over onze samenwerking. Er zijn nog veel verzoeken. Wij gaven aan een kleine 

organisatie te zijn die niet alle wensen kan inwilligen. Stap voor stap willen we blijven 

helpen. We hebben het project Change the Game van Wilde Ganzen onder de aandacht 

gebracht. EHED zal ook zelf moeten gaan onderzoeken hoe ondernemingen etc. in Sri 

Lanka kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het noorden en oosten. 

Als besluit een heerlijke Srilankaanse lunch. Ons werkbezoek zat erop.  
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Toelichting financieel verslag 2017 
 

Donaties Father Bennette + geld voor educatieproject zijn  overgemaakt naar 

Father Bennette Mellawa.  

 

Er is geld overgemaakt naar Wilde Ganzen. Dit geld was voor de preschool in 

Kapultarai. Dit project was i.s.m. ACNS projecthulp. 

 

Er is geld overgemaakt naar de Vastenactie. Dit was het restant m.b.t. de bouw 

van 2 kleuterscholen in Ammanagar en Verugal. 

 

Er is geld overgemaakt naar EHED. Dit bedrag is gebruikt voor de reparatie van het 

dak van een kleuterschool bij het de Mello kindertehuis in Mutur.  

 

Er is geld gebruikt voor de cadeaus (schoolmateriaal) voor de kleuters en 

kleuterleidsters bij de opening van de kleuterscholen.  

 

Het percentage kosten t.o.v. de inkomsten is dit jaar relatief laag nl. 2,3 %. Kosten 

zijn gemaakt voor PR materiaal m.b.t. o.a. de vastenactie. Er zijn onkosten voor 

banktransacties, website etc. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. 

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 en geld uitgeven. Gemiddeld genomen komen 

we de laatste 12 jaar uit op ong. 5% onkosten bij de inkomsten. 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 financieel verslag 2017 is bijgevoegd als bijlage bij dit jaarverslag. 
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Informatie & Communicatie 
 
 
 

In 2017 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.  

In het kader van de vastenactie zijn er meerdere presentaties in kerken van de 

regio Waterkant geweest en bij de protestantse gemeente Koggenland. Er was 

een evaluatiemoment bij Rotary Koggenland.  

 

 
 

 

 
  

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

zonder salaris of vergoeding) 
 

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 het gedoneerde geld 

voor gemiddeld ong. 95% (berekend over de afgelopen 12 jaar) besteden aan de 
projecten. 

 
 

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  
 

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

verzorgde het educatieproject en dient als onze lokale adviseur in Sri Lanka. Hij is 

sinds 1 februari 2018 aangesteld als director of Caritas Annuradhapura.  

 

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

rapporteren, en stond in 2017 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 

verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten die door SEDEC gestart worden 

in de desbetreffende regio. Father Nithidasan rapporteert aan de bisschop van 

Trincomalee, Christian Emmanuel. 
 

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. 
 

. 
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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 2017: 
 
 

 Koning Nieuwendijk bloemen en planten 

 C. van der Gracht & zn. 

 Kerkregio de Waterkant 

 Protestantse gemeente Koggenland 

 Rotary Koggenland 

 Wereldwinkel 

 Op Grijze Wijze 

 Goede Doelen Koggenland 

 Rabobank: fietssponsortocht 

 40 MM: een mega sponsorwandeltocht 

in West-Friesland 

 Lijsbeth Thijs fonds 

 

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 al menig jaar samen met ACNS projecthulp vanwege de professionaliteit 

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


