
Bijlage 1 bij het activiteitenverslag 2020

Overzicht gerealiseerde projecten in 2020. plaats/verantwoordelijke bedrag in rupees per maand/eenmaligbedrag in euro's

17  januari 2020.

Sharety neemt 1 sponsoring over in Rani Violet totdat er een nieuwe sponsor is gevonden. per maand € 25,00

Pastor Ramesh in Paranthan, pastor Patrick in Mullaitivu en pastor Sivanathan in Batticaloa krijgen zie omschrijving éénmalig € 750,00

ieder € 250,00 voor noodhulp in verband met wateroverlast door de regen 

Sharety gaat € 25,00 betalen voor de 2 gezinnen bij Milton die maandelijks geld ontvangen Rathugalle/ Milton per maand € 25,00

We besluiten geen medewerking te verlenen aan de bouw van een zondagsschoollokaal bij Manoharan

We besluiten geen medewerking te verlenen aan de renovatie van het dak van Rani Violet 

Het schooltje in Kanadula kan een begroting indienen voor 20 nieuwe houten tafels. Kanadula/Mendis

We gaan geen busje verstrekken aan Sivanathan voor het vervoer van de kinderen naar de Day Care 

Pastor Manoharan krijgt rs 35000 voor het maken van een pipeline naar de kindercreche Maskeliya/Manoharan rs 35000 éénmalig € 179,00

Pastor Manoharan krijgt rs 42500 voor een schooltas en boeken voor 25 kinderen die nu niet naar school gaan Maskeliya/Manoharan rs 42500 éénmalig € 217,00

Pastor Saravanan krijgt rs 237300 voor het maken van een tubewell in Thavasikulam Vavuniya/Saravanan rs 237300 éénmalig € 1.211,00

Toni krijgt opdracht voor het maken van 25 schooltassen voor het schooltje in Pollabedda. 

Shriyanthe krijgt opdracht voor het maken van 10 First Aid boxen met inhoud. 

We stoppen met de ondersteuning van het schooltje in Niloba (ging via ps Dilip Mendis en pastor Sudath) 

We gaan niet verder met het project in Jaffna (badkamer in meisjeshuis) en vragen Kidznet om ander voorstel Kidznet/Therese

Zowel Mala Mendis als Shanthini/ Ebenezer Gardens kunnen via kleding voucher voor kids kleding kopen. Colombo/Mount Lavinia 

Pastor Ramesh krijgt voor zijn hulp aan gehandicapten ipv € 175,00 nu € 250,00 per maand Paranthan/Ramesh per maand € 75,00

17 februari 2020.

De maandelijkse bijdrage voor het schooltje in Pollabedda wordt verhoogd naar rs 46000 (was rs 40000) ivm Pollabedda/Sudath rs 6000 per maand € 30,00

inschrijving meer kinderen 

Het bedrag voor de annual costs  2020 wordt ook verhoogd met rs 15000 naar rs 120000 Pollabedda/Sudath rs 15000 éénmalig € 75,00

Voor Joshua Paul wordt er voor € 100,00 tot € 150,00 aan leesbrillen gekocht in Nederland Jaap éénmalig € 125,00

Wij blijven door gaan met het kindersponsorprogramma in Ebenezer Gardens als kinderen naar "kostschool"

in Kandy gaan en alleen in vakantie nog thuis komen Mount Lavinia/Shanthini

Wij nemen 1 computer t.b.v. de Free Trade zone voor onze rekening Kavitha en Roshan rs 49900 éénmalig € 255,00

Free Trade Zone krijgt 60 bijbels Dehiwela/Pragna bookshop rs 40550 éénmalig € 207,00

We staan positief tegenover bouw permanent schooltje in May Oya. Na bestuursreis wordt besloten 

18 mei 2020.

Aan Ebenezer Gardens wordt rs 1000 per kind gegeven voor kleding Shanthini/Mount Lavinia rs 11000 éenmalig € 55,00

Wij gaan de kerken van de Four Square Church niet helpen met noodhulp. Wij helpen geen kerken.

Er wordt rs 50000 beschikbaar gesteld aan Little Flock voor de helft van de kosten van de audit. Beena/ Moratuwa rs 50000 éénmalig 

De opgestelde jaarrekening 2019 wordt vastgesteld. 

We gaan noodhulp voor voedselpakketten verstrekken diverse pastors

We blijven bij ons standpunt dat we geen geld geven aan andere christelijke stichtingen.

6 juli 2020.

Voor de 10 pastors bij Dilip en de 35 bij Deva/Beena geven wevoor ieder  rs 5000 noodhulp Dilip/Deva rs 50000/rs 175000 éénmalig € 245,00/€ 857,00

We gaan er mee akkoord dat Wasan 1 toilet maakt voor een arm gezin buiten Gampaha

Inmiddels is - omdat de bestuurreis niet doorging -toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe 

school in Maya Oya Dilip Mendis/Kuliyapitiya éénmalig € 8.630,00

Wij besluiten niet in te gaan op het verzoek van Thushari om de ondersteuning van het schooltje te hervatten.

Wij besluiten Roshan en Kavitha 25 stoelen te geven voor hun nieuwe kerk. Roshan/Free Trade Zone rs 30000 éénmalig € 141,00



10 augustus 2020.

Aan pastor Isaac en pastor Wasan wordt nog een keer noodhulp verstrekt. Ieder € 350,00  Isaac/Badula - Wasan/Wellawaya éénmalig € 700,00

De ondersteuning van het project van Empowered Rangers wordt verlegnd met 1 jaar tm juni 2021.

Er wordt een bijdrage verleend aan Biyanka voor verbetering van de drainage rondom de school Biyanka/Rajapaksapura rs 82650(- 56400) éénmalig € 124,00

Pastor Manoharan krijgt geld voor 25 waterfilters. Prijs wordt opgevraagd bij JoshuaPaul. 

Pastor Wasan krijgt een bijdrage voor de 3 fase van het brillenproject Wasan/Wellawaya éénmalig € 1.000,00

Voor de restart van de schooltjes na de corona wordt per school max. rs 40000 extra beschikbaar  gesteld.

De flessenactie bij de Plusmakrt is voor kerstpakketten.

Pastor Soyza krijgt rs 10000 voor de reparatie van een waterpomp bij een eerder aangelegde tubewell Souza/Dehiattekandiya rs 10000 éénmalig € 47,00

21 september 2020.

Pastor sudath krijgt rs 24350 extra voor de kosten van restart van zijn school ivm maken "sick room". Sudaht/Pollabeda rs 24350 éénmalig 

Yvonne muller ontvangt geld voor haar oogoperatie rs 35000 éénmalig 

Er wordt geen medewerking verleend aan het verzoek van pastor Terrence om hulp voor een computerruimte

De verzendkosten voor het opsturen van de hanidcrafts worden vergoed Yoga/Negombo rs 12025 éénmalig 

Aan ps Joshua Paul wordt rs 85000 verstrekt voor het maken van een toilet bij een arm gezin Joshua Paul/ Rideegama rs 85000 éénmalig 

Er wordt noodhulp verstrekt aan: Dilip Mendis € 750,00, Beena € 600,00, Biyanka € 400,00 en Soyza € 300,00 éénmalig € 2.050,00

Pastor Yogarajah mag rs 10000 van de balans van het schoolgeld gebruiken voor noodhulp Yogarajah/Norowood éénmalig 

19 oktober 2020. 

Er wordt € 3.000,00 beschikbaar gesteld voor renovatie kindertehuis in Nuwara Eliya. Kidznet éénmalig € 3.000,00

Aan Biyanka wordt 3 x rs 25000 gegeven voor maken vloer in woning bij 3 families Biyanka/Seeduwa rs 75000 éénmalig € 354,00

Aan Toni en Sriyantha wordt rs 275000 beschikbaar gesteld voor ophogen vloer woning Beena/ rs 275000 éénmalig € 1.298,00

Manoharan krrijgt rs 210000 voor 3 toiletten en rs 87500 voor 25 waterfilters Manoharan/Maskeliya rs 297500 éénmalig € 1.404,00

Er worden 7500 kinderboekjes in Singala en 10000 in Tamil gedrukt voor in de kerstpakketten. Beena/Nisham éénmalig € 5.900,00

Er wordt weer geld beschibkaar gesteld voor kerstpakketten aan diverse pastors éénmalig € 25.750,00

Er wordt opnieuw voor € 5100,00 aan noodhulp verstrekt diverse pastors éénmalig € 5.100,00

Er wordt nog voor € 300,00 aan noodhulp verstrekt aan Kavitha en Roshan in de Free Trade zone Roshan éénmalig € 300,00

Pastor Dilip Mendis wordt toestemming gegeven voor het opnemen van 10 kinderen meer in het schooltje van 

Kuliyapitiya. Hij krijgt hiervoor rs 7000 per mnd meer en éénmalig rs 10000 annual costs Dilip Mendis/Kuliyapitiya

Pastor Patrick krijgt geld voor het maken van een tubewell Patrick /Jaffna rs 291500 éénmalig € 1.390,00

Ook krijgt pastor Patrick 12 fietsen Patrick /Jaffna éénmalig € 1.200,00

En hij krijgt geld voor 3 x een paar geiten en 3 koppels kippen met haan Patrick /Jaffna éénmalig € 615,00

De Zion church te Jaffna krijgt rs 73000 voor de vernieuwing van 11 cadjan daken Zion church/Jaffna rs 73000 éénmalig € 348,00

De Zion church te Jaffna krijgt geld voor 15 dames fietsen en 11 herenfietsen Zion church/Jaffna éénmalig € 2.600,00

De Zion church te Jaffna krijgt geld t.b.v. de bouw van een kleine hut voor 2 zieke oudjes. Zion church/Jaffna rs 60000 éénmalig € 286,00

We kopen 500 bijbels in Singala en 500 bijbels in Tamil bij Pragan bookshop éénmalig € 3.690,00

Beena krijgt geld voor 5x een  paar geiten en 5 koppels kippen met haan Beena/Moratuwa éénmalig € 1.027,00

Pastor Terrence te Mundel krijgt geld voor 8 fietsen Terrence/Mundel éénmalig € 800,00

Pastor Kulendren te Thalikkulam krijgt geld voor 8 fietsen Kulendren/Thalikkulam éénmalig € 800,00

Pastor Saravanan te Vavuniya krijgt geld voor 6 fietsen Saravanan/Vavuniya éénmalig € 600,00

Pastor Saravanan te Vavuniya krijgt geld voor 5 x een paar geiten en 10 koppels kippen met haan Saravanan/Vavuniya éénmalig € 1.087,00

Pastor Manoharan krijgt geld voor een pipeline in de tea-estate Manoharan/Maskeliya rs 105115 éénmalig ?

10 december 2020. 

Het beleidsplan 2021 -2024 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De begroting voor 2021 wordt vastgesteld. Maandelijks is een bedrag van € 1000,00 nodig. 

Alle bestuursleden zien af van de vrijwiligersvergoeding voor 2020. 



Aan zowel Joshua Paul als sister Beena wordt een bonus toegekend (JP rs 25000 en Beena rs 15000) 

De maandelijkse vergoeding voor Joshua Paul als mediator wordt per 1-1-2021 vastgesteld op rs 15000

De maandelijkse vergoeding voor Beena  als mediator wordt per 1-1-2021 vastgesteld op rs 28500

De prijs voor een koppel kippen wordt verhoogd met rs 2000 naar rs 5000.

De annual costs voor 2021 worden vastgesteld op het nivo van 2020.  Pastor John en Christina krijgen éénmalig ook weer 

rs 80000. Voor ieder kind op een schooltje wordt extra rs 1300 gegeven voor een paar schoenen. 

Voor zowel Aroma's Boys home als Aroma's girls home wordt geld gegeven voor een waterfilter. Dit wordt betaald Dilan Fernando/Chilaw rs 700000 éénmalig € 3.230,00

van het sponsorgeld over 2019, 2020 en een deel van 2021. 

Aan Yoga en Malithi wordt rs 135000 gegeven t.b.v. geiten en kippen voor een pastor in Dambula Yoga/Malithi/Negombo rs 135000 éénmalig € 622,00

Aan pastor Manoharan wordt extra geld gegeven voor noodhulp aan 150 families in een tea-estate in quarantuaine Manoharan/ Maskeliya éénmalig € 500,00

Aan sister Beena wordt geld gegeven voor 5 x een paar geiten en 5 koppels kippen met haan Beena/Moratuwa rs 225000 éénmalig € 1.000,00

Aan Angel Zechariah wordt éénmalig rs 25000 gegeven voor hulp aan arme kinderen rs 25000 éénmalig € 115,00

Aan de Zuion church te Jaffna wordt noodhulp gegeven voor de getroffenen van de overstromingen Zion church/Jaffna rs 240000 éénmalig € 1.067,00

Voor het vervoer van de boekjes voor de kerstpakketten naar alle pastors wordt aan Sanath rs 140000 gegeven rs 140000 éénmalig € 630,00


