
Bijlage 1 bij het activiteitenverslag 2016

Overzicht gerealiseerde projecten in 2016. plaats/verantwoordelijke bedrag in rupees per maand/eenmalig bedrag in euro's overig aantekeningen 

18 januari.

Beëindiging feedingprogramma bij CCS per 1 april 2016. Dehiwela/CCS per maand € 835,00

Bijdrage sponsorgeld aan Aromo's Boys Home te Chilaw gaat met ingang van 2016 rechtstreeks naar henzelf  en loopt niet meer Dilan Fernando € 1.674,00

via Kidznet 

Salarissen leerkrachten en helpers in Educatif project worden per 1 juli 2016 verhoogd Diverse personen

18 februari. 

de waterputten en tubewells in Thalikulam worden gerepareerd. Four Square church te Colombo 

het dak van het schooltje in Paddiyatalawa wordt gerepareerd Thushari rs 55000 eenmalig

de electra in Rani Violet elders Home wordt gerepareerd Colombo Gospel Tabernacle eenmalig € 2.250,00

aan Little flock wordt een nieuwe printer/scanner en kopieerder gegeven Beena rs 40000 eenmalig € 249,00

er wordt een overeenkomst gesloten met de Four Square chruch te Colombo voor de samenwerking bij de bouw van Four Square church te Colombo 

community hall in Thalikulam(ons jubileumproject) 

11 april.

er wordt aan Little flock 50% betaald van de kosten van de jaarlijkse verplichte audit in Sri Lanka Beena rs 35000 eenmalig € 218,00

aan Good Faith Hoem of victory in Mannar wordt via Kidznet nog geld beschikbaar gesteld voor gordijnen, kookpannen etc en fans Kidznet/pastor Suresh Lembert rs 147000 eenmalig € 930,00

er wordt geld gegeven voor aansluiting op het waterleidingnet van het schooltje in Paddiyatalawa Thushari rs 50000 eenmalig € 311,00

er wordt geld gegeven voor aansluiting op het waterleidingnet van het schooltje in Pokkurugamma pastor Sudath rs 150000 eenmalig € 932,00

de grond voor de bouw van een community hall in Gampaha wordt aangekocht pastor Wasan rs 258000 eenmalig € 1.690,00

er wordt geld voor  30 waterfilters tbv de rubberestate in Gampaha beschikbaar gesteld pastor Wasan rs 250700 eenmalig € 1.560,00

er wordt geld beschikbaar gesteld voor 1 extra leerkracht op het schooltje in Talawakele sister Christina rs5500 per maand 

er wordt geld voor waterfiltersin de tea-estate  beschikbaar gesteld aan pastor Manoharan pastor Manoharan eenmalig € 500,00 + € 600,00

30 mei.

het maandbedrag voor het schooltje in Koralawella wordt herzien omdat er dit jaar slechts 70 kinderen opzitten. het bestuur 

ook het bedrag voor de annual costs wordt aangepast. 

15 aug.

er wordt een rolstoel gegeven aan pastor Joshual Paul tbv een gehandicapte pastor Joshua Paul rs 12000 eenmalig € 76,00

de bijdrage voor huur tbv het schooltje in Puttalam wordt met ingang van 1 april 2016 gestopt omdat zij een eigen gebouw Thevakumar.

hebben betrokken.

het beleidsplan 2017 -2020 wordt vastgesteld. het bestuur

Via Beena worden 8000 kinderboekjes en 12000 tractaten gemaakt en gedrukt voor de kerstpakkettenactie 2016 Beena eenmalig

De Zion church in Jaffna lkrijgt 300 bijbels om uit te reiken. pastor Johanan rs 141000 eenmalig € 893,00

Hope for the Heart in Kilinochchi krijgt 200 bijbels om uit te reiken. pastor Shanthan rs 115000 eenmalig € 728,00

Er worden van uit het budget van Verre Naaste 15 waterfilters verstrekt voor Gampaha pastor Wasan rs 127500 eenmalig € 810,00

19 sept.

vanaf 1 okt 2016 krijgt het schooltje in Talawakele rs 12600 meer voor biscuit en melk. sister Christina

het maandbedrag voor het schooltje bij Yogaradjah in Norwood wordt verhoogd naar rs 28700 waarvan rs 10700  voor melk pastor Yogaradjah

en biscuit

voor het nieuwe schooltje bij Soyza wordt per 1-1-2017 rs 5000 gegeven voor het salaris van de onderwijzeres. pastor Soyza 

Voor het schooltje in Pollabedda wordt rs 39100 beschikbaar gesteld voor schooltassen, schoenen en waterflessen pastor Sudath rs 34000 eenmalig € 221,00

Ook voor het schooltje in Padiyatalawa wordt voor schooltassen, schoenen en waterflessen een bedrag beschikbaar gesteld Thushari rs 34000 eenmalig € 221,00

Ook voor het schooltje in Kirulaponne wordt voor schooltassen, schoenen en waterflessen een bedrag beschikbaar gesteld Mala  Mendis rs 42500 eenmalig € 276,00

Er worden 28 waterfilters verstrekt aan pastor Soyza pastor Soyza rs 84000 eenmalig € 525,00

Er worden 24 waterfilters verstrekt aan Hope for the Heart pastor Shanthan rs 171900 eenmalig € 1.088,00

Er worden 25 waterfilters verstrekt aan pastor Manoharan pastor Manoharan rs 110500 eenmalig € 682,00

25 okt.

Er worden opnieuw 15 waterfilters verstrekt voor het dorp Gampaha vanuit het budget van Verre Naaste pastor Wasan rs 127500 eenmalig € 807,00

Er worden 30 waterfilters verstrekt aan sister Beenatbv diverse schooltjes sister Beena rs 225000 eenmalig € 1.424,00

Er wordt rs 60000 verstrekt tbv het maken van 5 toiletjes pastor Soyza rs 60000 eenmalig € 385,00 2017

Er wordt geld voor het maken  van 1 toilet beschikbaar gesteld pastor Isaac rs 55000 eenmalig € 357,00 2017

Er wordt geld voor het maken  van 3 toiletten  beschikbaar gesteld pastor Manoharan rs 183000 eenmalig € 1.188,00 2017

Er wordt geld voor het maken van 3 toiletten beschikbaar gesteld pastor Wasan rs 195000 eenmalig 2017

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor 60 bijbels pastor Sivanathan rs 36000 eenmalig € 234,00 2017

12 dec. 

Voor pastor Wasan is er voor 110 waterfilters geld ontvangen van kringloop KOOK uit Alkmaar pastor Wasan 

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor boekjes tbv kinderen op Engelse les bij schoondochter Joshua Paul pastor Joshua Paul rs 36000 eenmalig € 234,00

Het maximumbedrag voor een lening via Micro Credits wordt rs 20000 per 1-1-2017 pastor Joshua Paul 


