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Bijlage 1 bij het activiteitenverslag 2018

Overzicht gerealiseerde projecten in 2018.

Er wordt extra geld gevraagd aan St van den Heerik voor 2018 om opnieuw een aantal "My First Bibles"

te kunnen laten drukken. Er is veel vraag naar deze kinderbijbels. 

Voor het schooltje van Beena (Koralawella) worden 2 nieuwe watertanks verstrekt

Met behulp van gift van St van den Heerik worden aan Joshua Paul 2 nieuwe computers verstrekt 

Er wordt meegewerkt aan de verhoging van het aantal kinderen op het schooltje in Puttalam (van 35 naar 50)

Er wordt medewerking verleend aan de bouw van een nieuw lokaal voor het schooltje in Talawakele

Er wordt medewerking verleend aan de bouw van een tubewell met purify installatie in Isvaryapuram

Er worden 3 toiletten verstrekt aan pastor Manoharan voor in de tea-estate in Maskeliya 

Er worden ook 15 waterfilters verstrekt aan pastor Manoharan.

Er wordt rs 28000 afgeschreven op het Micro Credit project (voor 5 leningen) 

De legeflessenactie bij AH in Nieuw-Lekkerland in februari 2018 is voor geiten/kippen project 

Thea en Renate ontvangen een geschenkbon voor hun werk tbv de stichting 

Vanaf 1-1-2018 gaat Joshua Paul rs 7000 per maand ontvangen voor zijn mediatorfunctie (was rs 5000) 

De opbrengst van de actie van het personeel van L'Oreal wordt gegeven aan Aroma's boys home in Chilaw

Er wordt nog geld voor 74 waterfilters met elk 1 extra filter in Gampaha beschikbaar gesteld. 

Pastor Wasan krijgt geld voor 220 waterfilters in Medagodayaya

Pastor Joshua Paul krijgt geld voor 30 waterfilters

Pastor Manoharan krijgt rs 22500 voor aanschaf 5 drums tbv tubewell bij kerk 

Pastor Joshua Paul krijgt rs 21600 voor ondersteuning Engelse lessen van schoondochter

Voor Rani Violet kan door Anja en Yte nog € 500,00 besteed worden als dit nodig blijkt te zijn.

Het jaarverslag over 2017 wordt vastgesteld.

De bijdrage van st. KOOK wordt bestemd voor tubewell bij ps Patrick, Tubewell en purifyinstallatie via 

ps Shanthan en tubewell in Paranthan via Shanthan 

Er worden 100 leesbrillen verstrekt aan Joshua Paul om uit te delen 

Er wordt naast de  2 nieuwe computers  ook nog een nieuw kopieerapparatt beschikbaar gesteld aan het

Educatief Centrum bij Joshua Paul 

Pastor Isaac krijgt geld voor 3 toiletjes (1 x rs 80000 en 2 x rs 50000)

Paster Isaac krijgt ook 2 waterfilters 

Er worden 9 gascookers verstrekt tbv de schooltjes in Lindula



Pastor Sivananthan krijgt rs 49500 voor 30 muskietennetten

Pastor Yoganathan krijgt rs 172250 voor zijn 2e tubewell

Pastor Shanthan krijgt 80 waterfilters 

Pastor Kulendran in Thalikulam krijgt rs 118000 voor een lening tbv van de openingsceremonie terug 

Pastor Ramesh krijgt nog rs 25000 om zijn huis af te bouwen 

Yvonne Muller ontvangt gascooker

Shiranthan en Toni ontvangen een waterfilter 

Pastor Sivanathan ontvangt nog rs 100000 voor de afbouw van zijn keuken en rs 17000 voor een waterpomp

Er wordt een bescheiden privacy beleid vastgesteld. 

Pastor Wasan krijgt 50 germkits tbv de waterfilters die reeds zijn verstrekt 

We besluiten 10000 My First bibles te laten drukken via Pragna bookshop

De salarissen van leerkrachten en helpers op de schooltjes wordt per 1-7-2018 verhoogd met rs 500 per mnd 

Pastor Shanthan krijgt rs 192000 voor 80 waterfilters 

De salarisverhoging per 1-7-2018 voor leerkrachten voor schooltjes in het westen wordt gesteld op  

rs 1000 per mnd

De bijdrage voor voedsel van € 220,00 per maand voor Good Faith home in Mannar wordt per 1-1-2019

gestopt en zal aan een ander noodlijdend tehuis worden gegeven 

Aan pastor Wasan wordt rs 187500 gegeven voor 15 brillen voor kinderen 

Aan pastor Sivanathan wordt opnieuw rs 49500 gegeven voor 30 muskietennetten 

Aan pastor Sivanathan wordt rs 90000 gegeven voor de bouw van de 4e muur om de Day Care (50%)

Aan pastor Sivananthan wordt rs 30100 gegeven voor 2 rolstoelen tbv van de Day Care voor gehandicapten 

Pastor Wasan krijgt 300 waterfilters voor Mahayaya en Wissayaya

Pastor Sivanathan krijgt 47 waterfilters

Pastor Manoharan krijgt 2 toiletten voor zijn kerk 

Aan een vervolgde christenfamilie wordt via Joshua Paul een bijdrage gegeven voor het bouwen van een huis

Het verzoek van mevr. Santhanapillai om hulp voor voedsel na 1-1-2019 tbv de Day Care wordt niet 

gehoneerd

Er wordt hulp gegeven aan Yvonne Muller voor een nieuwe bril

Er worden 30 muskietennetten gegeven aan Joshua Paul 

Er wordt hulp gegeven voor de bouw van een toilet bij een huisje van een vervolgde christen 

De medewerkers van de schooltjes etc krijgen in december een maandsalaris als bonus

Onze mediator in Sri Lanka krijgt een bonus van rs 15000 en zijn "salaris" wordt verhoogd naar rs 10000 per 



maand en rs 5000 voor administratie IGP programma

Er wordt rs 99000 verstrekt aan pastro Terrence in Puttalam voor de aankoop van geiten 

Er wordt  besloten om via pastor Wasan opnieuw 15 brillen te geven aan schoolkinderen

De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden wordt in 2019 vastgesteld op € 1.700,00 

De maandbedragen voor schooltjes worden (muv de salarissen) per 1-1-2019 verhoogd met 10%. 

Voor de 9 "Lindula" schooltjes worden 265 uniformen verstrekt per 1-1-2019

Voor het schooltje in Puttalam wordt een toilet verstrekt. 

Pastor Yogarajah krijgt geld voor een 3 teacher op het montessorischooltje 

Aan Shanthan wordt geld gegeven voor een tubewell in Paranthan via st. KOOK

Pastor Manoharna krijgt ook nog 35 waterfitlers extra .

Pastor Soyza krijgt geldt voor 3 toiletten

Pastor Patrick krijgt geld voor 3 koppels geiten tbv arme families 

Aan Aroma's Boys Home wordt rs 340000 gegeven (wo sponsorbijdrage 2018) voor het vernieuwen van 

de badgelegenheid

Besloten wordt om voor 2019 nog geld voor een 2e uniform te geven aan de schooltjes 

Voor het schooltje bij Joshua Paul wordt een nieuw toilet gegeven 

Het maandbedrag bij de Day Care voor Gehandicapten wordt per 1-1-2019 verhoog met rs 7000 tbv 

een oud client die daar nu werkzaamheden verricht (client is doofstom) 

Een nieuw schooltje in Maya Oya wordt vaanf 1-1-2019 gedurende voorlopig 2 jaar ondersteund

Aan pastor Soyza wordt geld verstrekt voor 40 schooltassen te verstrekken aan Veddha kinderen

Aan pastor Wasan wordt geld verstrekt voor de bouw van 2 toiletjes

Er wordt rs 255000 beschikbaar gesteld voor kerstgiften aan de kinderen in de programma's van CCs

Zij ontvangen daarbij ook een My First Bible

Voor de start en inrichting van het schooltje in Maya Oya wordt geld gegeven

Een nieuwe onderwijzeres in Kuliapitiya mag een 1 jarige opleiding gaan volgen 

Pastor Wasan krijgt geld voor een volleybalnet en ballen tbv een school in een van de dorpen 

Pastor Soyza krijgt geld voor de 2e tubewell en een prijsverhoging van de eerste tubewell

Elke school wordt voorzien van een First aid Box gemaakt door Shriyanthe

vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2019. 





plaats/verantwoordelijke bedrag in rupees

Er wordt extra geld gevraagd aan St van den Heerik voor 2018 om opnieuw een aantal "My First Bibles"

Koralawella/Beena rs 100.000

Rideegama/Joshua Paul rs 122.800

Puttalam/ Thevakumar 

Talawakele/John rs 2.352.630

Isvaryapuram/Shanthan rs 551.000

Maskeliya/Manoharan rs 186000

Maskeliya/Manoharan rs 46000

Rideegama/Joshua Paul rs 28000 - 

De legeflessenactie bij AH in Nieuw-Lekkerland in februari 2018 is voor geiten/kippen project 

Rideegama/Joshua Paul rs 7000

De opbrengst van de actie van het personeel van L'Oreal wordt gegeven aan Aroma's boys home in Chilaw

Welawaya/Wasan

Welawaya/Wasan rs 260000 + rs 20000

Rideegama/Joshua Paul rs 72000 + rs 5000

Maskeliya/Manoharan rs 22500

Rideegama/Joshua Paul rs 21600

Voor Rani Violet kan door Anja en Yte nog € 500,00 besteed worden als dit nodig blijkt te zijn.

De bijdrage van st. KOOK wordt bestemd voor tubewell bij ps Patrick, Tubewell en purifyinstallatie via 

Rideegama/Joshua Paul 

Er wordt naast de  2 nieuwe computers  ook nog een nieuw kopieerapparatt beschikbaar gesteld aan het

Rideegama/Joshua Paul 

Badula/Isaac rs 180000

Badula/Isaac rs 8400

Lindula/ Ravindran rs 177000



Kalawanchikudy/Sivananthan rs 49500

Kilinochchi/Yoganathan rs 172250

Vavuniya/Shanthan rs 192000

Thalikulam/Kulendran rs 118000

Paranthan/Ramesh rs 25000

rs 10000

Kalawanchikudy/Sivananthan rs 117000

Welawaya/Wasan rs 92500 (rs 1850 x 50)

Dehiwela/Pragna bookshop rs 2.650.000

De salarissen van leerkrachten en helpers op de schooltjes wordt per 1-7-2018 verhoogd met rs 500 per mnd 

Vavuniya/Shanthan rs 192000

De salarisverhoging per 1-7-2018 voor leerkrachten voor schooltjes in het westen wordt gesteld op  

De bijdrage voor voedsel van € 220,00 per maand voor Good Faith home in Mannar wordt per 1-1-2019

Welawaya/Wasan rs 187500

Kalawanchikudy/Sivananthan rs 49500

Kalawanchikudy/Sivananthan rs 90000

Kalawanchikudy/Sivananthan rs 30100

Welawaya/Wasan rs 720000

Kalawanchikudy/Sivananthan rs 112800

Maskeliya/Manoharan rs 140000

Rideegama/Joshua Paul 

Het verzoek van mevr. Santhanapillai om hulp voor voedsel na 1-1-2019 tbv de Day Care wordt niet 

rs 12000

Rideegama/Joshua Paul rs 36000

Rideegama/Joshua Paul rs 55000

De medewerkers van de schooltjes etc krijgen in december een maandsalaris als bonus

Onze mediator in Sri Lanka krijgt een bonus van rs 15000 en zijn "salaris" wordt verhoogd naar rs 10000 per 



Puttalam/ Yogendran Fer. rs 99000

Welawaya/Wasan rs 187500

De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden wordt in 2019 vastgesteld op € 1.700,00 

De maandbedragen voor schooltjes worden (muv de salarissen) per 1-1-2019 verhoogd met 10%. 

Lindula/Ravindran rs 265000

Puttalam/Thevakumar rs 90000

Noorwood/Yogarajah

Paranthan/Shanthan rs 275000

Maskeliya/Manoharan rs 84500

Dehiattekandiya/Soyza rs 192300

Mulaitivu/Patrick rs 105000

Aan Aroma's Boys Home wordt rs 340000 gegeven (wo sponsorbijdrage 2018) voor het vernieuwen van 

Chilaw/Dilan Fernando rs 340000

Besloten wordt om voor 2019 nog geld voor een 2e uniform te geven aan de schooltjes 

Rideegama/Joshua Paul rs 87000

Het maandbedrag bij de Day Care voor Gehandicapten wordt per 1-1-2019 verhoog met rs 7000 tbv 

Maya Oya/Dilip Mendis

Dehiattekandiya/Soyza rs 80000

Welawaya/Wasan rs 140000

Er wordt rs 255000 beschikbaar gesteld voor kerstgiften aan de kinderen in de programma's van CCs

CC/Nirmala rs 255000

Maya Oya/Dilip Mendis rs 198000

Kuliapitiya/Dilip Mendis rs 63300

Welawaya/Wasan rs 47000

Dehiattekandiya/Soyza rs 218000





per maand/eenmalig bedrag in euro's aantekeningen 

éénmalig € 565,00

éénmalig € 650,00

maandelijks

éénmalig

éénmalig € 2.916,00

éénmalig € 985,00

éénmalig € 222,00

éénmalig € 100,00 ieder €50,00

maandelijks

éénmalig € 2.963,00

éénmalig € 412,00

éénmalig € 122,00

éénmalig € 117,00

éénmalig € 100

éénmalig € 703,00

éénmalig € 973,00

éénmalig € 47,00

éénmalig € 957,00



éénmalig € 268,00

éénmalig € 931,00

éénmalig € 1.067,00

éénmalig € 639,03

éénmalig € 135,38

éénmalig

éénmalig

éénmalig € 647,00

éénmalig € 514,00

éénmalig € 14.235,00

éénmalig € 1.067,00

éénmalig € 1.036,00

éénmalig € 268,00

éénmalig € 530,00

éénmalig € 166,00

éénmalig € 3.887,00

éénmalig

éénmalig € 722,00

éénmalig € 500,00

éénmalig € 66,00

éénmalig € 195,00

éénmalig € 300,00



éénmalig € 520,00

éénmalig € 980,00

structureel

éénmalig € 1.340,00

éénmalig € 455,00

structureel

éénmalig € 1.420,00

éénmalig € 443,00

éénmalig nog niet overgemaakt 

éénmalig € 542,00

éénmalig € 1.561,00

éénmalig € 440,00

éénmalig € 404,00

éénmalig € 707,00

éénmalig € 1.295,00

éénmalig € 1.000,00

éénmalig € 312,00

éénmalig € 236,00

éénmalig € 1.170,00










