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Inleiding
Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag 2017 van de stichting Sharety.
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde
beleid door Sharety.
Sharety kan ieder jaar weer rekenen op betrokkenheid vanuit de samenleving, speciaal van
mensen die óf een kind uit Sri Lanka hebben geadopteerd, óf die zelf geadopteerd zijn uit Sri
Lanka óf mensen die via reizen betrokken zijn geraakt bij de Sri Lankaanse samenleving.
Ook uit ideële overwegingen steunt men onze stichting.
De betrokkenheid is gebaseerd op vertrouwen dat Sharety goed werk doet en betrokken is bij
de allerarmsten in Sri Lanka.
Ook de persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden en de directe persoonlijke contacten
met de projecten in Sri Lanka spreekt veel ondersteuners aan.
Het principe van de “vinger aan de pols houden” , het goed kennen van de projecten door
jaarlijkse bezoeken ter plaatse en de lage bestuurskosten (“er blijft weinig aan de strijkstok
hangen”) zijn principes waartoe mensen zich aangetrokken voelen.
Naast de aparte financiële verslaglegging die hierbij is gevoegd legt het bestuur
verantwoording af over de gang van zaken, het gevoerde beleid en de uitgevoerde projecten
in 2017.
De uitgevoerde projecten en genomen bestuursbesluiten zijn wederom als bijlage I
opgenomen bij dit verslag.
Dit bestuursverslag is met veel zorg samengesteld. Mochten bepaalde aspecten niet duidelijk
zijn of heeft u aanbevelingen voor het volgende verslagjaar dan vragen wij u deze aan ons
kenbaar te maken. Via www.sharety. nl is dit verslag in te zien en te downloaden voor alle
belangstellenden. Tevens is een papieren versie op te vragen bij het secretariaat:
Plutostraat 20 te 2957 SP Nieuw-Lekkerland. (sharety90@gmail.com)
Via de nieuwsbrief wordt dit ook aan alle donateurs bekend gemaakt.
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Doelstelling en beleid
De stichting is opgericht op 20 juni 1990 onder de naam “Share” en statutair gevestigd te
Dordrecht.
In 1997 is de naam veranderd in “Sharety”.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 41120665. Het RSINnr. is 8029.44.450.
De stichting bestaat dus aan het eind van dit verslagjaar ruim 27 jaar.
Doelstelling
De stichting Sharety heeft ten doel het helpen verminderen van de materiele en geestelijke
nood van de bevolking van Sri Lanka, in het bijzonder de minst bedeelde groepen, zonder
onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en
geslacht.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd in overleg met de locale vertegenwoordigers van
geestverwante groepen.
Realisatie doelstelling
De stichting tracht de doelstelling te bereiken door:
• het direct of indirect in materieel en/of geestelijk opzicht ondersteunen van
gemeenschappen, organisaties en/of individuen in Sri Lanka;
• het voeren van (persoonlijk) overleg met o.a. onze mediators in Sri Lanka;
• het minimaal 1 keer per jaar bezoeken van (vrijwel) alle projecten in Sri Lanka
door één of meer bestuursleden;
• het verwerven en ter beschikking stellen van gelden en andere middelen;
• het bewust maken van de Nederlandse bevolking van de nood in Sri Lanka
en door alle verdere wettige middelen die daartoe bij kunnen dragen.
De stichting neemt de Bijbel als grondslag en richtsnoer bij het uitwerken van de hiervoor
omschreven doelstelling.
Beleid.
Het beleid is vastgelegd in het beleidsplan. Dit is op onze website in te zien.
Het recente beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2018 -2021.
Dit is een voorwaarde verbonden aan de verkregen ANBI verklaring.
Ook aan de nieuwe voorwaarden is voldaan en alle noodzakelijke informatie is via de website
(www.sharety.nl) in te zien.
Op grond van deze ANBI-verklaring, die voor onbepaalde tijd is verleend op 9 oktober 2007
onder nummer 8029.44.450, blijven ook giften aan onze stichting aftrekbaar voor de
belastingen.
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Organisatie en bestuur.
De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit een (zo mogelijk oneven) aantal
leden/vrijwilligers, maar uit tenminste 3 personen.
In het verslagjaar 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Dhr. Y. Oosterhoff
Dhr. J. van Eeuwijk
Mw. C. van den Ende-Vermaat
Mw. C. van Eeuwijk-van der Aa
Mw. A. Oosterhoff- Holtes

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

We streven naar een bestuur van 7 leden.
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2017.
In Sri Lanka is m.i.v. 2010 een mediator aangesteld.
Dit is pastor Joshua Paul uit Rideegama, waarmee wij al vele jaren samenwerken.
Hij krijgt voor deze werkzaamheden en voor het beheer van het Micro Credits project dat in
2011 met hem is opgestart, maandelijks een kleine vaste vergoeding.
De samenwerking is in 2017 verder uitgebouwd.
Er is besloten om het bestuur met ingang van 2011 een vrijwilligersvergoeding van € 1.200,00
per lid per jaar te geven voor de vele inspanningen die zij doen om de continuïteit en het werk
van de stichting voort te zetten. Overigens hebben alle bestuursleden tot nu toe (ook dus in
2017) vrijwillig afgezien van de ontvangst van deze vergoeding.

Activiteitenverslag
Algemeen
Een aantal leden van het bestuur is ook in het verslagjaar weer een enkele keren naar Sri
Lanka geweest.
(J. van Eeuwijk 2 keer, C. van Eeuwijk-van der Aa 2 keer, Y. Oosterhoff 1 keer en A.
Oosterhoff- Holtes 1 keer)
Vrijwel alle projecten zijn gedurende deze reizen minstens 1 keer bezocht.
Het beleidsplan 2017-2020 is geëvalueerd en daarna is het beleidsplan 2018-2021 vastgesteld.
Het bestuursverslag over 2016 is in april 2017 vastgesteld en toegezonden aan de
belastingdienst.
Het financieel jaarverslag 2017 is opnieuw opgesteld door een externe deskundige.
De boekhouding is uitbesteed aan derden zodat de penningmeester ontlast is.
Om de bankkosten van maandelijkse overmakingen naar Sri Lanka terug te dringen is
besloten om betalingen te gaan combineren en de tussenpersonen in Sri Lanka te verzoeken
om doorbetalingen te gaan doen. Deze aanpak heeft ook in 2017 weer geleid tot een
aanvaardbare beperking van de bankkosten.
Verder wordt er via Nederlandse bankrekeningen geld opgenomen door 2 tussenpersonen.
Daarnaast zijn wij bestuurslid van de stichting Little Flock in Sri Lanka.
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Deze stichting kan dan bedragen van ons ontvangen en verder doorsluizen naar onze
projectcoördinatoren.
Blijvend wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten van de betalingen aan personen,
lokale kerken en organisaties in Sri Lanka zo goedkoop en veilig mogelijk te doen.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn onder te verdelen in:
- sponsorprogramma’s;
- ondersteunende programma’s (scholing en opvoeding, gezondheid, inkomen)
- projecten:
- structurele (bouw)projecten;
- incidentele of éénmalige (bouw)projecten.
Het sponsorprogramma
Het sponsorprogramma bestaat uit 4 onderdelen.
Er worden kinderen, ouderen, gehandicapten en families gesponsord.
De bedragen zijn met ingang van 2017 verhoogd tot € 20,00 voor een sponsorkind en € 25,00
voor de overige sponsorprogramma’s.
Iedereen die wordt gesponsord heeft in Nederland een individuele sponsor.
Zo mogelijk 1 keer per jaar wordt aan de Nederlandse sponsor informatie verstrekt over de
persoon die of het gezin dat wordt gesponsord.
Daarnaast is er nog een apart, algemeen programma voor weduwen (door de burgeroorlog die
in 2009 beëindigd is) en vanaf 2013 ook voor individuele weduwen.
De projecten in het sponsorprogramma worden zo mogelijk minimaal 1 keer per jaar bezocht
door één of meer van onze bestuursleden en met de tussenpersonen wordt het programma
doorgenomen.
Er is eind 2017 besloten het sponsorprogramma bij de AOG church in Ja-ela te stoppen
wegens het ontbreken van elke vorm van betrokkenheid, contact en terugkoppeling.
In 2017 is de daling van het aantal sponsors gestopt en is stabilisatie een feit.
1. kindersponsoring
De kinderen in dit programma wonen in een gezin , een kindertehuis of zitten op één van de
schooltjes die worden gesteund.
In het verslagjaar werden kinderen in de volgende projecten gesponsord:
- kindertehuis Evelynn Nurseries in Kandy
- kindertehuis Ebenezer Gardens in Mount Lavinia
- kindertehuis Good Faith home of Victory in Mannar
- kindertehuis Aroma boys home te Chilaw
- kinderen in families bij pastor Vernon te Ja-ela (eind 2017 gestopt)
- kinderen op schooltje in Moratuwa
- kinderen op schooltje in Kanadula
- kinderen op schooltje in Rideegama
Besloten is dat kinderen boven de 12 jaar in principe niet meer als start voor sponsoring in
aanmerking komen. We beginnen de sponsoring met jongere kinderen.
De leeftijd waarop de sponsoring eindigt is 20 jaar.
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2. ouderensponsoring
De sponsoring van ouderen zonder pensioen of inkomen vindt plaats in het ouderentehuis
Rani Violet Home for Elders in Moratuwa. Dit huis valt onder de verantwoording van de
Colombo Gospel Tabernacle church in Colombo.
3. gehandicaptensponsoring
Verspreid over heel Sri Lanka wordt een aantal gehandicapten (12) gesponsord.
Zij ontvangen een maandelijkse ondersteuning voor de extra kosten die aan hun handicap zijn
verbonden. Dit kan kleding zijn, medicijnen of incontinentie materiaal.
Ook wordt zo nodig nog een statafel, postoel of rolstoel verstrekt.
In enkele gevallen (4) vindt zelfs dubbele sponsoring plaats om de hoge kosten van de
handicap mede te kunnen bekostigen.
4. familiesponsoring
Er is ook een familiesponsorprogramma.
Daarmee worden echt arme gezinnen ondersteund in hun dagelijks bestaan.
Meestal komen de voorstellen via de bestaande mediators bij ons binnen.
Eind 2017 werden nog steeds 12 gezinnen geholpen.
Ondersteunende programma’s in 2017.
1. scholing- en opvoedingsprogramma’s
Eén van de kerndoelen van de stichting is om de jonge kinderen te helpen met een goede start.
Dit betekent veel aandacht voor kinderen in de 1e levensjaren.
Dit wordt onder andere ingevuld door het opzetten (inrichten en eventueel (ver)bouwen) en
ondersteunen van schooltjes voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar. Dit is de
zogenaamde voorschoolse opvang, veelal vormgegeven in Montessori schooltjes gekoppeld
aan een plaatselijke (kerkelijke) gemeente. Ook wordt meestal dagelijks een maaltijd aan de
kinderen verstrekt.
Zo wordt naast onderwijs, opvoeding en gezondheid ook aandacht gegeven aan de
verkondiging en verspreiding van het evangelie.
Wij noemen dit ons “educatief project”.
Gestart met één schooltje bestond het project eind 2017 uit de permanente ondersteuning van
12 schooltjes, 1 educatief centrum en 3 projecten voor aanvullend onderwijs. Verder een Day
Care en een Day Care voor gehandicapten.
Besloten is om de ondersteuning per 1-1-2017 uit te breiden met een nieuw schooltje bij
pastor Soyza in Dehiattekandiya. Maar helaas is dit schooltje per 1 oktober 2017 alweer
gestopt. De druk vanuit de omringende boeddhistische gemeenschap op de medewerkers van
dit christelijk schooltje werd te groot om nog verantwoord door te kunnen gaan.
Deze structurele ondersteuning is mede mogelijk geworden door een vanaf 2006 ontvangen
structurele jaarlijkse bijdrage van een hoofdsponsor voor dit educatief project.
Naar vrij inzicht mogen wij deze bijdrage besteden en jaarlijks wordt verantwoording
afgelegd over de besteding daarvan.
Er zijn diverse aanvragen om uitbreiding of het opstarten van een nieuw schooltje
binnengekomen in 2017.
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In Puttalam is uitbreiding van 35 naar 50 kinderen toegestaan per 1-1-2018.
De overige verzoeken worden bij de projectbezoeken in 2018 bekeken en besproken.
2. gezondheidsprogramma’s
Babyclinic
Het in een vroeg stadium onderkennen van (gezondheid) problemen bij jonge kinderen kan
voorkomen dat er schade ontstaat in hun functioneren en in hun mogelijkheden om te leren.
In het babyclinicproject van de organisatie Community Concern Society (CCS) in Dehiwela
participeert Sharety al vele jaren in dit programma.
Pasgeboren baby’s worden gedurende 3 jaar in het project opgenomen. De moeders komen
wekelijks met hun baby’s naar het centrum, waar ze naast een bezoek aan de dokter ook
voeding en toilet artikelen ontvangen t.b.v. het goed verzorgen van hun kinderen. Tevens
wordt er voorlichting gegeven over opvoeding en hygiëne. Ook worden de moeders
uitgenodigd om de wekelijkse samenkomst te bezoeken.
In 2017 zijn in dit programma opnieuw 100 kinderen ondersteund.
In 2017 is een verzoek ontvangen om het programma anders te mogen invullen. Met name de
zelfredzaamheid van de moeders staat daarbij voorop. Na overleg met onze hoofdsponsor is
besloten om toe te staan dat 25% van het budget hiervoor mag worden ingezet met een
proefperiode van een jaar. Daarna wordt aan de hand van de resultaten bekeken of er verder
wordt voortgebouwd op deze programmawijziging.
3. inkomensondersteunende programma’s
Micro Credits
In het najaar van 2011 zijn we gestart door overmaking van Rs 100.000 voor het verstrekken
van de eerste 10 leningen. Inmiddels is er een bedrag van Rs 252.000 beschikbaar.
Eind 2017waren er 62 leningen verstrekt voor diverse zaken, zoals een fruitstal, een
groentezaak, een kapperszaak en een timmerbedrijfje.
Een aantal daarvan zijn volledig terug betaald.
Er staat nog voor Rs 113.500 uit en er is nog Rs 138.500 beschikbaar voor nieuwe leningen.
De tijdige terugbetaling van de renteloze leningen wordt door onze mediator bewaakt.
4. samenwerking met Kidznet
Met ingang van 2010 participeren wij in het Kidznet programma.
Dit programma is een samenwerkingsverband van 50 christelijke kindertehuizen in Sri Lanka
met als doel om te leren van elkaar, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk de standaard van
de in slechte staat verkerende kinderentehuizen omhoog te brengen. Door kennis uitwisseling,
seminars en onderlinge hulp tracht men dit te verwezenlijken.
Sharety heeft voorlopig 2 keer 10 kinderen uit de 2 armste deelnemende tehuizen in het
sponsorprogramma opgenomen.
Ook ondersteunen we een arm kindertehuis met een maandelijks bedrag voor de kosten van
voeding. Hierdoor krijgen de kinderen in het tehuis dagelijks ook echt de bouwstoffen die zij
nodig hebben.
Verder hebben we in 2017 het tehuis in Mannar incidenteel ondersteund met bouwkundige
verbetering (w.o. een overdekte badkamer).
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(Bouw) Projecten.
In 2017 zijn er diverse projecten gerealiseerd.
Voor deze projecten wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit verslag.

En verder
Kerstpakkettenactie 2017
De bijdrage die wij van onze hoofdsponsor ontvingen voor de verspreiding van kerstpakketten
ad € 22.000,00 is verdeeld onder 22 pastors.
Verder is er in onze opdracht voor meer dan € 3.800,00 aan evangelisatiemateriaal gemaakt.
Dit materiaal (voor kinderen en volwassenen) is tegelijk met de kerstpakketten verspreid.

Promotie activiteiten
De nieuwsbrief over het werk in Nederland en Sri Lanka wordt vanaf 2008 nog drie keer per
jaar uitgegeven. Deze gratis nieuwsbrief wordt aan ruim 600 adressen gezonden.
Helaas zien het adressenbestand teruglopen.
Het maken van de nieuwsbrief is overgenomen door een vrijwilligster die dit als bijdrage voor
de stichting wil doen.
De kosten van het maken zijn hierdoor fors terug gedrongen.
Verder is er gericht fondswerving gedaan voor diverse projecten van onze stichting.

Hoofdsponsor
Met onze hoofdsponsor zijn er goede contacten.
Zij sponsorden een vast bedrag per maand voor diverse projecten, hebben een jaarlijks budget
voor educatie beschikbaar gesteld en steunen ons bij incidentele projectaanvragen. (zoals
kerstpakketten).
Dankzij hun financiële bijdragen kunnen wij ons werk in Sri Lanka doen op het niveau
waarop wij nu staan en dit ook handhaven.

Financieel jaarverslag 2017
Verwezen wordt naar het aparte financiële jaarverslag over 2017 dat hierbij is gevoegd.

Verwachtingen boekjaar 2018
Voor 2018 verwachten wij een ongewijzigde voortzetting van de inkomstenstroom en
daardoor een ongewijzigde voortzetting van onze activiteiten in Sri Lanka.
Onze hoofdsponsor heeft reeds toegezegd dat zijn maandelijkse bijdrage op hetzelfde niveau
blijft.
We blijven op zoek naar verbreding van het bestuur met in ieder geval 2 bestuursleden.
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Tot slot
Dankbaar zijn wij dat wij opnieuw een jaar het werk onder de allerarmsten in Sri Lanka.
Wij ontvingen kracht, wijsheid, inzicht en (financiële) middelen van Hem (onze God) onder
wiens leiding wij dit werk mogen en willen doen.
Het is verrijkend om met broeders en zusters in Sri Lanka het geloof te mogen delen en
beleven.
Het doet je beseffen dat de gemeente (het lichaam van de Christus) universeel is en niet is
gebonden aan grenzen of kerkmuren.
Vastgesteld in het bestuur van St. Sharety
d.d. 16 april 2018.
De secretaris,
J. van Eeuwijk
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