
Bijlage 1 bij het activiteitenverslag 2019 vastgesteld d.d. 18 mei 2020.

Overzicht gerealiseerde projecten in 2019. plaats/verantwoordelijke bedrag in rupees per maand/eenmalig bedrag in euro's

21  januari 2019.

Er wordt noodhulp gegeven voor de overstromingen in het noorden van Sri Lanka via pastor Ramesh Paranthan /Ramesh € 1.000,00

Er wordt noodhulp gegeven voor de overstromingen in het noorden van Sri Lanka via pastor Patrick Jaffna/Patrick € 1.000,00

De opbrengst van de kruitnotenactie van L'Oréal (€ 550,00) wordt bestemd voor gehandicapten 

Voor de speeltoestellen bij het schooltje in Norwood is rs 175000 beschibkaar gesteld Norwood/Yogarajah rs 175000 éénmalig € 916,00

Er wordt geen geld gegeven voor vernieuwing van de frontmuur bij het schooltje van Biyanke

Er wordt medewerking verleend aan de bouw van 2 toiletjes bij het nieuwe schooltje in Maya Oya. Maya Oya/Dilip Mendis rs 150000 éénmalig € 765,00

Er wordt voorlopgig  geen medewerking verleend aan de bouw van een nieuw klaslokaal voor het schooltje 

in Norwood. Er zal eerst overleg plaatsvinden met pastor Yogarajah

De ondersteuning van het schooltje in Padiyatalawa wordt ondanks dringend verzoek niet voortgezet. 

Er wordt geen noodhulp gegeven voor de overstromingen in het noorden via pastor Shanthan 

Er worden voor 150 kinderen schoolspullen  gegeven via pastor Patrick Jaffna/Patrick rs 75000 éénmalig € 383,00

Er wordt geld gegeven voor een pomp en tank tbv de waterput bij de kerk van pastor Manoharan Maskeliya/Manoharan rs 30000 éénmalig € 153,00

Pastor Wasan wordt geholpen met extra materialen voor de tutionlessen Wellawaya/Wasan rs 453000 éénmalig € 2.288,00

Er wordt geld gegeven voor de boekjes tbv van de Engelse lessen door de schoondochter van Joshua Paul Rideegama/Joshua Paul rs 21600 éénmalig € 110,00

11 februari 2019.

Er wordt geld gegeven voor 100 waterfilters te verstrekken door pastor Soyza Dehiattekandiya/Soyza rs 230000 éénmalig € 1.173,00

Er wordt support gegeven aan pastor Saravanan voor verstrekking van 65 paar schoenen aan arme kinderen Vavuniya/ Saravanan rs 84500 éénmalig 

De gedrukte My First bibles (6000 tamil en 4000 singala) worden verdeeld volgens de opgestelde lijst. 

Er wordt hulp gegeven aan het Montessori schooltje in Niloba voor de aanschaf van stationairies Niloba/Dilip Mendis rs 25000 éénmalig € 127,00

25 maart 2019.

Aan pastor Isaac wordt geld voor 2 toiletjes gegeven. Badula/Isaac rs 141300 éénmalig € 736,00

29 april 2019. 

Pastor Wasan krijgt opnieuw geld voor 2 toiletjes Wellawaya/Wasan rs 140000 éénmalig € 730,00

Pastor Sudath ontvangt geld voor 4 nieuwe tafels voor het schooltje en voor een schommel Pollabedda/ Sudath rs 55000 éénmalig € 287,00

Little Flock organisation in Sri Lanka ontvangt geld voor de audit Moratuwa/Beena rs 44600 éénmalig € 233,00

Pastor Terrence ontvangt geld voo 3 paar geiten Mundal/Terrence rs 115000 éénmalig € 600,00

Pastor Soyza ontvangt geld voor de aankoop van een stuk land Dehiattekandiya/Soyza rs 100000 éénmalig € 521,00

Pastor Patrick krijgt geld voor het maken van de 3e tubewell Mulaitivu/Patrick rs 270000 éénmalig € 1.406,00

Pastor Sivananthan krijgt geld voor het bouwen van een nieuw (2e) klaslokaal bij de Day Care voor 

gehandicapten Kalawanchikudy/Sivanathan rs 758000 éénmalig € 3.950,00

Pastor Shanthan krijgt geld voor 60 nieuwe stoelen en 6 ronde tafels Kilinochchi/Shanthan rs 122560 éénmalig € 640,00

Pastor Shanthan krijgt geld voor een nieuwe tubewell Kilinochchi/Shanthan rs 270000 éénmalig € 1.406,00

Het meisjeshuis van de four square church in Jaffna krijgt 5 damesfietsen Jaffna/ Kidznet rs 87500 éénmalig € 460,00

Pastor Ramesh krijgt geld voor 4 sets kippen met een haan Paranthan/Ramesh rs 26400 éénmalig € 138,00

Aan Yvonne Muller wordt geld gegeven voor een nieuwe bed Negombo/Yvonne rs 15000 éénmalig € 78,00

Pastor Thevakumar krijgt geld voor een nieuwe keuken bij zijn schooltje Puttalam/Thevakumar rs 180250 éénmalig € 940,00

Pastor Yogananthan ontvangt geld voor 4 paar geiten Kilinochchi/Yoganathan rs 144000 éénmalig € 750,00

20 mei 2019.

Pastor Terrence heeft geld gekregen voor sport materialen Mundal/Terrence rs 10000 éénmalig 

Pastor Ramesh krijgt geld voor 1 paar krukken Paranthan/Ramesh rs 7500 éénmalig € 40,00

Pastor Soyza krijgt geld voor 5 polyester vissersboten (á rs 75000) en 5 visnetten Dehiattekandiya/Soyza

Zion church krijgt geld voor 20 fietsen (à rs 17500 stuk) Jaffna/Zion church rs 350000 éénmalig € 1.833,00

Aan Yvonne Muller wordt geld gegeven voor een nieuwe matras Negombo/Yvonne rs 12000 éénmalig € 63,00

Aan het programma "Empowered Rangers" van Ashean Mendis wordt 12 maanden ondersteuning gegeven Colombo/Ashean Mendis rs 29000 p mnd juni  2019 tm mei 2020 € 152,00

17 juni 2019. 

Aan sister Beena wordt geld beschikbaar gesteld om het dak van de school te repareren (stormschade) Moratuwa/Beena rs 10794 éénmalig 

Voor het schooltje in Maya Oya wordt geld beschikbaar gesteld voor nieuwe vloer en watertank Maya Oya/D. Mendis rs 118900 + rs 12500 éénmalig € 690,00

Voor het schooltje in Niloba wordt geld beschikbaar gesteld voor een waterfilter Niloba/ D. Mendis rs 12500 éénmalig € 65,00

Pastor Terrence krijgt geld voor 2 toiletten bij zijn nieuwe kerk Mundal/Terrence rs 150000 éénmalig € 774,00

Pastor Yogarajah krijgt toch geld voor het bouwen van een nieuw klaslokaal bij het Montessori schooltje Norwood/Yogarajah rs 350000 éénmalig € 1.805,00

De zoon van sister Beena ontvangt geld voor een tubewell Kurunegala/Nimshan rs 400000 éénmalig 

Pastor Soyza krijgt geld voor volleybalvoorzieningen t.b.v. kinderen Engelse lessen Dehiattekandiya/Soyza rs 14610 éénmalig € 76,00

Pastor Terrence mag 2 geiten voor zijn eigen familie houden Mundal/Terrence

Pastor Joshua Paul ontvangt geld voor 50 waterfilters Rideegama/Joshua Paul rs 120000 éénmalig € 620,00

Pastor Joshua Paul ontvangt geld voor 25 muskietennetten Rideegama/Joshua Paul rs 32500 éénmalig € 170,00

Pastor Saravanan ontvangt geld voor 5 fietsen (à rs 17500) Vavuniya/Saravanan rs 87500 éénmalig € 452,00

Pastor Saravanan ontvangt geld voor 3 paar geiten (à rs 37000) Vavuniya/Saravanan rs 111000 éénmalig € 573,00

Pastor Sivananthan ontvangt geld voor 3 toiletjes bij families van cliënten Kalawanchikudy/Sivanathan rs 262500 éénmalig € 1.354,00

Mala Mendis ontvangt geld voor 20 nieuwe tafels en stoelen Colombo/ Mala Mendis rs 70000 éénmalig € 361,00

Pastor Wasan ontvangt geld voor 8 toiletten in Gampaha (à rs 75000 ivm transport) Wellawaya/Wasan rs 600000 éénmalig € 3.093,00

Pastor Wasan ontvangt geld voor 2 toiletten in Wellawaya en omgeving (à rs 70000) Wellawaya/Wasan rs 140000 éénmalig € 722,00

Pastor Wasan ontvangt geld voor 15 brillen tbv kinderen Wellawaya/Wasan rs 195000 éénmalig € 1.021,00

12 augustus 2019. 

Pastor Patrick krijgt 100 bijbels Mulaitivu/Patrick rs 57500 éénmalig ?

De salarissen van leerkrachten en hulpen wordt per 1-9-2019 verhoogd. 

CCS krijgt tbv het Heavena project geld voor beveiligingscamera's Dehiwela/CCS rs186710 éénmalig € 962,00

Pastor Terrence krijgt geld voor een purifyinstallatie Mundal/Terrence rs 38000 éénmalig € 196,00

Pastor Saravanan ontvangt geld voor 6 fietsen (à rs 17500) Vavuniya/Saravanan rs 105000 éénmalig € 541,00

Pastor Saravanan ontvangt geld voor 3 paar geiten (à rs 37000) Vavuniya/Saravanan rs 111000 éénmalig € 572,00

Pastor Wasan ontvangt de toezegging voor nog 4 toiletten. In plaats van 8 dus 12 stuks 

Zion church krijgt opnieuw geld voor 20 fietsen (à rs 17500 stuk) Jaffna/Zion church rs 350000 éénmalig € 1.804,00

14 oktober 2019. 

Pragna Bookshop ontvangt rs 3500 tbv verzendkosten My First Bibles naar diverse pastors Dehiwela/manager Romesh rs 3500 éénmalig € 17,68

Toni ontvangt rs 37800 voor aankoop materiaal tbv maken handicrafts. Negombo/Toni rs 37800 éénmalig € 194,64

Kidznet krijgt rs 7300 extra voor 5 fietsen tbv meisjeshuis in Jaffna Dehiwela/Kidznet rs 7300 éénmalig € 38,00

Pastor Terrence krijgt geld de aankoop van sportartikelen tbv van gemeenschap Mundal/Terrence rs 20000 éénmalig € 101,01

Pastor Sandun en Biyanka krijgen voor noodhulp ivm wateroverlast rs 37500 voor voedselpakketten Seeduwa/Sandun rs 37500 éénmalig € 189,40

Siser Beena ontvangt rs 35000 voor reparaties aan de school Moratuwa/Beena rs 35000 éénmalig € 181,00

Pator Patrick krijgt geld voor 3 toiletten (rs 195000) en reparatie 4e toilet (rs 25000) bij zijn counselingcenter Mulaitivu/Patrick rs 22000 éénmalig € 1.135,00

Siser Beena ontvangt rs 50000 voor nieuwe toiletpit tbv 1 families in Arrukgoda Moratuwa/Beena RS 50000 éénmalig ?

11 november 2019. Het kerstpakketten geld wordt verdeeld over de pastors.er wordt € 22.150,00 beschikbaar gesteld

3 december 2019. Er worden 25 door Toni gemaakte tassen uitgereikt aan de schoolkinderen in Maya Oya. 

Er worden 5 First Aids Boxen uitgereikt voor de schooltjes van Dilip Mendis (5 stuks).

De annual costs voor 2020 worden vastgesteld op nivo2019 +10% 

Er wordt een Christmas  bonus vastgsteld voor leerkrachten en helpers op de schooltjes en bij de tutionlessen

rs 2000 of rs 1000 ieder. 

Het beleidsplan 2020 - 2023 wordt vastgesteld. 

Het verzoek van Barbara Prasoody om kinderen te gaan sponsoren op een Tamil school wordt afgewezen. 

Het verzoek om hulp van de Smyrna church voor een gehnadicapten project wordt afgewezen.

Het verzoek van pastor Terrence voor een tubeweel wordt in 2020 gehonoreerd. Mundel/Terrence rs 291500 éénmalig 

Pastor Manoharan krijgt in 2020 opnieuw geld voor 3 toiletten Maskeliya/Manoharan rs 200000 éénmalig 

Pastor Sudath krijgt in 2020 geld voor 3 stel geiten voor arme families Pollabedda/Sudath rs 105000 éénmalig 


