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Voorwoord 

 

Hiermee het jaarverslag 2019.  

In het jaar 2019  hebben we ons met name gericht op de afronding van de preschool in 

Koppavely. Er was een mooi Charity Dinner waarvan de opbrengst gebruikt kan worden voor 

de bouw van een preschool in Kalugala (Caritas Annuradhapura. Er zijn dit jaar geen nieuwe 

projecten gestart in 2019. De voorbereiding voor een nieuwe preschool in Kalugala vergden 

veel tijd. Verder liepen er bij ACNS projecthulp, onze partnerorganisatie, nog enkele 

projecten in Vanni die willen we eerst afgerond hebben voor we gezamenlijke nieuwe 

projecten oppakken.  

Graag wil ik alle vrijwilligers, Siem, George, Jeroen en partners, alle gulle gevers en 

projectsponsoren, ACNS projecthulp en Wilde Ganzen bedanken voor de inzet en bijdrage 

voor onze gezamenlijke projecten in Sri Lanka. 

 

Albert Einstein zei het al: “Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er 

ongelukkige kinderen bestaan”. Wij willen ons steentje bijdragen en proberen we 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 met name 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 met 

name 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 2020 
 

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 en aanslagen 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 met name 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: laying the foundation 
for early childhood education in Sri Lanka 2014 opgezet 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 met een reëel 
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salaris en onderwijsprogramma’s. De overheid van Sri Lanka kan dat niet allemaal 
tegelijkertijd verbeteren. Veel NGO’s, waaronder Need4Care en ACNS projecthulp i.s.m. 
Wilde Ganzen, 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..  
 

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. Hij wil ook een kleuterscholen bouwen in afgelegen dorpen. 
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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 

zien we de koers van de rupees tov de euro dalen en wisselt de koers (zie figuur 2) zodat 

de kans bestaat dat de bedragen in euro’s niet voorzien in de benodigde rupees.  

 
Figuur 2 Koers euro - rupee april 2019 - 2020 

 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 worden niet meegenomen in een bouwproject. De running 

costs worden nu gedragen door de partners in Sri Lanka. Bv. Caritas, EHED of SEDEC. 
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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. 

We proberen, samen met ACNS projecthulp, de lokale overheden ervan te overtuigen dat 

een reëel salaris voor alle kleuterschool leerkrachten noodzakelijk is voor goed 

kleuteronderwijs en continuering van dit soort projecten.   

 

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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In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. 

Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle 

lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. 

Onze bijdrage aan deze doelen: met name doel 1, 4 en 5.  

 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 2019 

Charity diner 

 
Het bezoek aan onze projecten op Sri 

Lanka in 2017 maakte bij Siem Koning, 

Jeroen Schilder en George Menick veel 

indruk. Zij wilden graag ook een steentje 

bijdragen en gingen op zoek naar 

mogelijkheden om een nieuwe 

kleuterschool te financieren. De plannen 

werden concreet. Februari 2019 werd een 

charity diner in eetcafé d’ Ontmoeting georganiseerd. Er waren 100 gasten die genoten 

van een 3 gangen maaltijd. Er werd verder geld ingezameld middels het rad van avontuur, 

een veiling en akoestisch optreden van een delegatie van Ôos Joos. De avond bracht 

inclusief een anonieme schenking ongeveer € 11.000,= op. Veel dank aan Siem, George, 

Jeroen en partners voor het organiseren van deze avond. 

 

 
  

Figuur 3 Ôos Joos akoustisch 
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Caritas Annuradhapura 

Father Bennette werkte ook in 2019 als director Caritas Annuradhapura. Hij is 

verantwoordelijk voor de hulpverlening in het district Annuradhapura. Hij werkt vanuit 

Maradankadawala.  Een gebied met veel arme mensen.  

Voorbereidingen bouw preschool Kalugala (Father Bennette) 

Kalugala is een dorp in the North Central Province. Er wonen 

ongeveer 690 vrouwen en 734 mannen.  De meeste mensen 

verdienen een inkomen met kleine schaal landbouw. Het is een van 

de kleine dorpen in Sri Lanka waar de sociale economische hulp van 

de overhead tekort schiet. De lokale overheid geeft aan dat er geen 

fondsen zijn voor een kleuterschool.  Father Bennette schrijft verder: 

“Their only hope for economic prosperity and social recognition is 

to give their children a decent education. Thus, a systematic 

education for children of this remote village from the beginning will 

help them immensely to do well at the formal primary level of 

education. Therefore, a well-equipped Pre School will make a huge 

difference not only in the lives of children but also to the community. 

You are invited to be the heroes to make this change in their lives. 

The introduction of MCLS to the parents of these children is going to be beneficial not only 

for them but also for the whole village. It will be primarily an investment on livestock and 

carbonic home gardening. This will enable the parents to have access to chemical free 

basic food at domestic level, reduce malnutrition among children and cultivate the 

uncultivated land. This sustainable avenues of income through livestock and home 

gardening will bring about immense socio-economic benefits for this village community”. 

 

We hebben hem gevraagd een plan op te stellen. Hij heeft veldonderzoek gedaan en met 

verschillende instanties, o.a. het department of education, en de plaatselijke bevolking 

gesproken. Dat is met ons gecommuniceerd. Het ingediende plan hebben wij kritisch 

bekeken. Advies gegeven en aanpassingen gevraagd m.b.t. kosten en aanvragen stukken. 

Figuur 4 Kalugala 
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Er moest ook duidelijk komen m.b.t. zelfwerkzaamheden 

en verklaring van eigenaarschap van de grond waar de 

kleuterschool op wordt gebouwd. Verder moest de 

plaatselijke overheid m.b.t. onderwijs garant staan voor het 

aanstellen van onderwijskrachten. ER werd een 

inventarisatie gemaakt van personen die een mogelijk 

microkrediet willen (MCLS). Dit hele traject heeft vele 

maanden geduurd. Uiteindelijk resulteerde dit eind 2019 in 

een conceptplan. Dit plan is ook voorgelegd aan Wilde 

Ganzen. Wilde Ganzen heeft besloten het project goed te 

keuren en te participeren. Project heeft nummer. 

2019.0381. Projectkosten zijn totaal € 14.747,= Dat zijn de 

kosten voor de bouw van de kleuterschool, microkrediet, € 

500,= trainingskosten onderwijskrachten en 5% 

onvoorzien. 

We hebben het geld voor dit project € 9.832,= overgemaakt 

naar Wilde Ganzen. Zij dragen € 4.916,= bij.  Wilde Ganzen verwacht begin 2020 het geld 

over te maken op de rekening van Caritas Annuradhapura.  

 

 

Figuur 6 inventarisatie microkredietbehoefte in Kalugala. 

 

Figuur 5 perceel grond voor de 

preschool 
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schooltassen voor leerlingen regio Father Bennette 

Wij gaven geld om de begroting voor het 

aanschaffen van schooltassen voor leerlingen in 

de regio waar Bennette werkt aan te vullen. Tijdens 

de kerstuitvoering kregen kinderen de schooltas 

overhandigd.  

 

Verder probeert father Bennette de plaatselijke 

bevolking te informeren over zaken die in Sri Lanka 

spelen. Hij maakt dan ook gebruik van een door 

ons geschonken laptop en een door ons gesponsorde beamer + scherm.  

 

Kleuterschool Koppavely geopend. 

Het dorpje Koppavely is gelegen in de oostelijke provincie Batticaloa, in een omgeving 

waar vrijwel geen voorzieningen zijn, waar de wederopbouw na de burgeroorlog nog maar 

moeizaam op gang gekomen is. Koppavely ligt ten zuidwesten van de stad Batticaloa. 

Batticaloa is een bruisende stad, waar al best veel gerenoveerd is na de oorlog, 

daartegenover staat dat dit in het achterland nog niet gebeurd is. Op weg van Batticaloa 

naar Koppavely ervaar je dit aan den lijve, de wegen worden steeds slechter, uiteindelijk 

rijd je over zandwegen met enorme gaten in de weg, die tijdens de moessonperiode vrijwel 

onbegaanbaar worden. Het betreft hier de bouw van een kleuterschool, leermiddelen en 

speeltoestellen inclusief microkrediet t.w.v. €  23.631. Wilde Ganzen participeerde mee in 

dit project met nummer P2016.0260. Het bedrag is in 2018 al overgemaakt. 
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In overleg met ACNS projecthulp is 

bepaald dat Need4Care deze school 

heeft gesponsord.  Daarvoor is geld 

gebruikt van de OSG West-Friesland, 

feest Co Koning en de stichting Kook 

in Alkmaar. 

Een klein deel van deze projectkosten 

werd door de lokale gemeenschap 

betaald in de vorm van meehelpen 

tijdens de bouw, denk aan graafwerk, 

en transport van materialen op de 

bouwplaats. Door vanaf de start direct 

betrokken te zijn in de realisatie van hun school ontstaat het gevoel dat zij hun eigen 

school realiseren, voor de toekomst van hun kinderen. Dat is wat wij samen met EHED 

Caritas willen bereiken! We wachten nu op de eindrapportage van dit project.  

 

 

Aanvraag bouw kleuterschool in Vilankulam (Trincomalee) 

 

Caritas Trincomalee heeft een aanvraag en plan ingediend voor de bouw van een 

kleuterschool in Vilankulam. Dit dorp ligt in de zuidpunt van de regio Trincomalee en 

hemelsbreed ter hoogte van Batticaloa. Er is een totaalbedrag van ongeveer € 14.000,= 

nodig voor de bouw incl. microkrediet voor deze school. In overleg met Wilde Ganzen en 

ACNS hebben we besloten om eerst de school in Kalugala te bouwen en daarna deze 

school op te pakken. Geld wordt alvast gereserveerd voor dit nieuwe project. We 

verwachten medio juni 2020 de plannen te concretiseren. 
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Toelichting financieel verslag 2019 
 

Er is ruim € 25.000,= binnengekomen via acties en donaties.  

 

Donaties Father Bennette + geld voor educatieproject zijn overgemaakt naar Father 

Bennette Mellawa.  

 

Er is geld gereserveerd voor de preschool in Kalugala en de preschool in Vilankulam. De 

preschool in Kalugala wordt i.s.m Wilde Ganzen medio februari 2020 gestart.   

 

Kosten zijn gemaakt voor fondswerving en PR (website). Er zijn ook onkosten voor 

banktransacties 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 15 jaar uit op ong. 4% 

onkosten bij de inkomsten. Dat maakt dat we ongeveer 96% 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 2019 is bijgevoegd als bijlage bij dit jaarverslag. 
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Informatie & Communicatie 
 
 
 

In 2019 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.  
Bijvoorbeeld op de Charity Dinner 
 
 

 

 

 

 
  

http://www.need4care.nl/
mailto:info@need4care.nl


         www.need4care.nl 

 

20 

 

stichting need4care in de Goorn.   

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

KvK nr. 37116880 en ANBI nr: 814476855 

 

 

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 voor de werkzaamheden. 
 
 

Bestuur 
Functie Per 1 januari 2019 

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 2019 

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 
 

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. Er zijn 8 

regionale Caritas organisaties in Sri Lanka Wij werkte in 2019 met 2 regio’s 
 

Caritas Annuradhapura: Father Bennette Mellawa  
 

Father Bennette is director 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 onder leiding van Father Nithidasan tot juli 2018. Hij is 

overgeplaatst. Zijn functie is overgenomen door Father Dunstan Fredrick Joseph. 

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. 
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Fondsenwerving / sponsoring 
 

Om de doelstellingen van Need4Care 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 2019: 
 
 

 Charity Diner  

 Wereldwinkel de Goorn 

 Lijsbeth Thijs fonds:  gemeente Koggenland 

 Diverse families die eenmalig of maandelijkse donaties doen 

 Rabobank: CLUBKAS 

 40 MM: een mega sponsorwandeltocht in West-Friesland 

 Stichting Rozenkrans 

 

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. 


