
Bijlage 1 bij het activiteitenverslag 2017

Overzicht gerealiseerde projecten in 2017. plaats/verantwoordelijke bedrag in rupees per maand/eenmalig bedrag in euro's overig aantekeningen 

23 januari 2017.

Besloten wordt om met Shanthan 1 jaar lang geen prjecten te doen.

PastorWasan krijgt geld t.b.v. 15 brillen voor even zoveel kinderen. Wellaway/Wasan rs 195.000 éénmalig € 255,00

Pastor Manoharan krijgt geld voor 20 waterfilters. Maskeliya./Manoharan rs 150.000 éénmalig € 974,00

Pastor Soyza krijgt geld voor 5 toiletjes. Dehiattekandiya/Soyza rs   60.000 éénmalig € 385,00

Pastor Isaac krijgt geld voor een toilet. Badulla/Isaac rs  55.000 éénmalig € 357,00

Pastor Manoharan krijgt geld voor 3 toiletjes. Maskeliya./Manoharan rs 183.000 éénmalig € 1.188,00

Pastor Wasan krijgt geld voor 3 toiletjes. Wellaway/Wasan rs 195.000 éénmalig 

13 februari 2017.

Besloten wordt het salaris van de kok bij Sivanathan te verhogen Kalawanchikudy/Sivanathan rs 5300 per maand 

Uitbreiding van de Day Care voor gehandicapten bij Sivanathan wordt toegestaan Kalawanchikudy/Sivanathan rs 7000 per maand 

De salarissen van de leerkrachten en helpers op de schooltjes en Day Cares worden rs 500 per mnd meer

De salarissen van de leerkrachten bij de Day Care in Vavuniya worden met rs 1000 verhoogd Vavuniya/Shanthan rs 1000 per maand 

Ook de salarissen van de leerkrachten in Norwood worden met rs 1000 per mnd verhoogd Norwood/Yogarajah rs 1000 per maand 

Pastor Wasan krijgt geld voor 15 waterfilters uit bijdrag van St. KOOK uit Alkmaar Wellawaya/Wasan rs 112.500 éénmalig € 731,00

Er worden waterfilters verstrekt aan: 

Pastor Joshua Paul : 13 stuks Rideegama/Joshua Paul rs 97.500 éénmalig € 633,00

Pastor Sibvanathan: 13 stuks Kalawanchikudy/Sivanathan rs 97500 éénmalig € 633,00

Shanthan: 1 stuks rs 7500 éénmalig € 48,00

Pastor John: 1 stuks rs 7500 éénmalig € 49,00

20 maart 2017.

Het financiële jaarverlsag over 2016 wordt vastgesteld 

De nieuwe bedragen voor het Educvatie project worden vastgesteld salarissen + rs 500 en voedsel + 10%

Joshua Paul krijgt 2 nieuwe computers 

Er wordt een bijdrage voor het onderhoud van Ebenezer Gardens beschikbaar gesteld Mount Lavinia/Shanthini rs 50.000 éénmalig € 290,00

Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de Zion church voor het slaan van  een tubewell Jaffna/Johanan rs  80.000 éénmalig € 510,00

Er worden 2 leningen voor Micro Credits buiten invordeirng gesteld Rideegama/Joshua Paul rs 17000 éénmalig

Er wordt een bedrag gegeven aan Good Faith Home of Victory in Mannar voor aflossing voedselschuld Mannar/Suresh éénmalig € 480,00

10 april 2017.

Er wordt (nog) niet akkoord gegaan met de CC voorgestelde gewijzigde opzet van de babyclinic. 

Er wordt akkoord gegaan met een Micro Credit van rs 30000 voor een gemeentelid van pastor Wasan 

Het bestuursverslag 2016 wordt vastgesteld. 

13 juni 2017. 

Er zijn 103 brillen gekocht voor Joshua Paul Rideegama/Joshua Paul éénmalig € 103,95

Er wordt een fotoboek geschonken aan Aldert en Jannie van de reis van november 2016 éénmalig € 60,81

Er wordt medewerking verleend voor 1 tubewell  in het noorden Zion church/Johanan rs 80000 éénmalig € 510,00

Er wordt in principe een bijdrage voor een toilet gegeven biij de kerk in Karainagar begroting moet nog ingediend worden 

Er wordt voor de annula costs 2e helft 2017 rs 1000 per kind extra gegeven rs 600 voor speelgoed en rest voor onderhoud

De bedragen voor schooltje en Educatief Centre bij Joshua Paul worden per 1-7-2017 herzien 

De gift van L'Oreal  wordt bestemd voor pastor Dilan in Chilaw € 240,00

Er wordt een laptop van Joshua Paul gegeven aan pastor John 

Er wordt medewerking verleend aan de bouw van een nieuw lokaal bij pastor John voor max € 15.000,00 

Er wordt een nieuw bed aan Joshua Muller gegeven rs 25000 éénmalig € 150,00

Pastor Sivannathan krijgt nog extra geld voor muskietennetten rs 30000 éénmalig € 180,00

Er wordt een waterfilter aan een weduwe gegeven bij pastor Soyza Dehiattekandiya/Soyza rs 5000 éénmalig € 30,00

Er wordt uit de reserve een bedrag aan Rani Violet gegeven Moratuwa/ Gospel church éénmalig € 1.000,00 uit reserve

17 juli 2017.

Er wordt een extra bijdrage voor 3 tafels tbv onderwijzeressen aan pastor Yogarajah gegeven Norwoord/Yogarajah rs 25200 éénmalig € 148,00

Er wordt alsnog akkoord gegaan met de bouw van een tubewell bij pastor Yoganathan rs 235300 éénmalig € 1.360,00

Er worden 200 bijbels verstrekt aan de Zion church en Jaffna /Johanan rs 110000 éénmalig € 636,00

en 150 aan Shanthan Kilinochhci/Shanthan rs 82500 éénmalig € 477,00

Er worden 30 waterfilters gegeven aan Wasan voor Gampaha Wellawaya/Wasan rs 257000 éénmalig € 1.486,00

Er worden 5 waterfilters gegeven aan Sudath Pollabedda/ Sudath rs 52500 éénmalig € 304,00

Er wordt een bijdrage gegeven voor de toiletvoorziening en badkamer bij Sudath Pollabedda/ Sudath rs 63420 éénmalig € 360,00

Er wordt een waterfilters gegeven voor het gezin van Joshua Muller rs 10500 éénmalig € 60,00

Er worden 15 waterfilters gegeven aan Manoharan Maskeliya/Manoharan rs 126000 éénmalig € 729,00

Er worden 20 waterfilters gegeven aan Soyza Dehiattekandiya/Soyza rs 60000 éénmalig € 347,00

Er wordt voor de douchruimte in Mannar geld gegeven Mannar/Suresh rs 245630 éénmalig € 1.490,00 incl 10% Kidznet 

De laatste bijdrage voor de community hall in Thalikulam wordt verstrekt en een bedrag voor rs 591822,94 éénmalig € 3.365,00

de prijstijgingen gedurende de bouw. rs 336000 éénmalig € 2.000,00

21 augustus 2017.

Er  wordt besloten de relatie met Vernon te stoppen als zij voor 1 oktober 2017 niet reageren.

De kerstpakkettenbijdrage voor pastor Santhanapillai wordt gestopt m.i.v. 2017

De kerstpakkettenbijdrage voor Shanthan wordt voor 2017 vastgesteld op € 1.500,00

Shanthan ontvangt bijdrage  voor reparatie waterput. 

Aan onze mediator in Sri Lanka wordt een bonus beschikbaar gesteld Rideegama/Joshua Paul rs 20000 éénmalig € 112,00

Ebenezer Gardens ontvangt een bijdrage voor de betegeling van de achtertuin Mount Lavinia/SHanthini rs 80000 éénmalig € 447,00

Het maandbedrag voor de school in Kuliapitiya wordt per 1-1-201 voor 45 kids vastgesteld op Rs 60000 maandelijks 

Het bedrag voor de annual costs voor dezelfde school wordt per 1-1-2018 rs 111000 jaarlijks 

In november 2017 wordt aan alle leraren en helpers van de schooltjes en Day Care een bonus verstrekt 

ter hoogte van een salaris éénmalig 

Er wordt een nieuw eenvoudige website gemaakt die we zelf kunnen bijhouden

25 september 2017.
Voor het maken van een toilet wordt maximaal rs 70000 bijgedragen door Sharety. 
Een overschrijding van dit bedrag uit eigen middelen met 30% wordt toegestaan.
Voor een tubewell wordt het maximumbedrag vastgesteld op rs 210000, maar moet men dieper boren dan 
normaal dan wordt er rs 1000 per feet meer geaccepteerd. Ook hier geldt dat 30% overschrijding wordt 
toegestaan als men dit zelf (kan) betalen .
Aan pastor Ramesh Kumara in Paranthan wordt een toilet gegeven. Kilinochchi/ Soyza rs 60000 éénmalig € 337,00 rs 25000 bijeen gebracht door kerkleden Soyza 

Aan pastor Isaac worden 2 toiletten gegeven. Badulla/Isaac rs 140000 éénmalig € 787,00

Voor de doucheruimte in Mannar wordt nog maximaal € 300,00 aangevuld als dit nodig is. Mannar/Suresh éénmalig € 300,00

De bedragen voor kerstpakketten 2017 worden t.o.v. 2016 aangepast. Pastor Santhanapillai krijgt 

geen kerstpakkettengeld meer. 

Er wordt een aanvraag bij st KOOK voor 2018 ingediend voor watervoorzieningen

Er wordt aan Verre Naaste gevraagd om de 3e fase te mogen gebruiken voor watervoorzieningen 

Er worden ruim 3500 My First Bibles gekocht van Ronald de Joseph. Die worden verspreid. € 4.081,00

Er wordt 1  toilet gegeven aan de Zion church t.b.v. Ponnalai Jaffna/Ps Johanan Phillip rs 70000 éénmalig € 398,00

6 november 2017.

Met pastor Patrick wordt een tubewell gemaakt in de buurt van Mulaitivu Kilinochchi/Ps Patrick rs 210000 éénmalig € 1.180,00

Pastor Ravindran krijgt rs 224000 t.b.v. uniformpjes voor kinderen op 9 schooltjes Hatton/Ps Ravindran rs 224000 éénmalig € 1.266,00

Pastor Ramesh krijgt rs 1.000.000 voor bouw van een huis (50% van de kosten) Parantan/Ps Ramesh rs 1000000 éénmalig € 2.809,00

Het sponsorgeld voor Aroma's home in Chilaw wordt gebruikt voor opknappen toiletten en badkamer Chilaw/Ps Dilan Fernando € 1.622,00

Er worden 12 nieuwe tafels beschikbaar gesteld voor schooltje in Rajapaksapura. Rajapaksapura/ Biyanka rs 120000 éénmalig 

Er worden vanaf november 2017 alleen nog goedkopere waterfilters verstrekt. 

De maandelijkse bijdrage voor hulp aan weduwen bij de Zion church wordt per 1-1-2018 verlaagd van Jaffna/Ps Johanan Phillip

€ 800,00 naar € 600,00 per maand. De vrijkomende € 200,00 wordt gebruikt voor hulp aan gehandicapten maandelijks

via pastor Ramesh en voor vorming van fonds voor verstrekking van geiten aan weduwen in het noorden Parantan/Ps Ramesh 

12 dec. 

Er wordt maximaal € 1000,00 beschikbaar gesteld aan Joshu Paul voor 2 nieuwe computers. Rideegama/Joshua Paul 

Er wordt voor 2018 weer een 2e uniform verstrekt aan leerlingen van de schooltjes éénmalig 

In Puttalam wordt uitbreiding van het aantal leerlingen van 35 naar 50 per 1-1-2018 toegestaan. maandelijks 

Voor het schooltje in Padiyatalawa en Pollabedda wordt éénmalig rs 1800 per kind  gegeven voor Padiyatalawa/Thushari rs 34200 éénmalig € 193,00

schooltassen, schoenen en drinkflessen. Pollabedda/Sudath rs 36000 éénmalig € 203,00

Voor de 9 schooltjes in Lindula wordt ook nog rs 201600 gegeven t.b.v. schoenen Hatton/Ps Ravindran rs 201600 éénmalig

Er wordt rs 210000 voor de herstart van het Montessori schooltje in Esvaryapuram Esvaryapuram/Shanthan rs 210000 éénmalig € 1.187,00

De Day Care in Vavuniya zal na 1-1-2019 niet meer ondersteund worden wegens ontbreken van positieve 

ontwikkelingen.

Het beleidsplan 2018 -20121 wordt vastgesteld. 

Er wordt een gesprek geregeld met de stichting Diya Dhara  over samenwerking. 

Er wordt medewerking verleend aan de bouw van een tubewell met purifyinstallatie in Esvaryapuram Esvaryapuram/Shanthan rs 551000 éénmalig € 2.916,00

Er wordt rs 20000 beschikbaar gesteld voor leerling bij Dilip Mendis om A level studie af te kunnen maken Kuliapitiya /Dilip Memdis rs 20000 éénmalig € 113,00

De sponsoring van Liesa (gehandicapte ) wordt gestopt wegens gebrek aan informatie en terugkoppeling. 


