Secretariaat:
Broedheuvel 14
5685 AM Best
tel: 0499-378955
e-mail: bart@prithipura2002.com
www.prithipura2002.com
www.prithi-infant.org

K.v.K.: S 41088775
Postbank: 3530726
ABN Amro Bank: 444333681

Best, 15 december 2003

Jaarverslag 2003
Beste Vrienden, donateurs en sponsors van de Stichting Prithipura Infant Home Son en Breugel.
Het is mij een genoegen u namens het bestuur van de Stichting Prithipura Infant Home Son en Breugel het
jaarverslag 2003 aan te bieden.
Vergaderingen
Het bestuur van Prithipura Infant Home Son en Breugel kwam dit jaar 10 keer in een vergadering bijeen.
Overleg met de leiding van Prithipura in Sri Lanka
Zoals altijd hebben wij regelmatig overleg gehad met Prithipura, vooral met de secretaris Pieter Sampath,
die bovendien een werkbezoek heeft gehad bij ons in Nederland. Jacques Bergman heeft Pieter
meegenomen naar de instituten voor verstandelijk gehandicapten De Binckhorst en Zonhove, alwaar Pieter
uitgebreid is rondgeleid.
Ook via de uitgezonden vrijwilligsters Ilse Braakman en Franka van den Brink is er regelmatig contact
geweest over het reilen en zeilen op de tehuizen. Ilse en Franka hebben ons een uitvoerig evaluatierapport
gegeven (zie verderop in dit verslag), waar mogelijke verbeteringen voor Prithipura in vermeld staan,
bijvoorbeeld het toedienen van bepaalde voedingssupplementen en het vernieuwen van een steiger voor het
dagelijks uitwassen van de vuile luiers in het meer.
Nieuwbouw Cotagala

Hierboven twee foto´s van de nieuwbouw in Cotagala, dat gebouwd is met steun van alle donateurs en
subsidie van het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling). Het gebouw zal de naam Bryan´s Home krijgen, vernoemd naar de oprichter van Prithipura
Infant Homes. Er wordt een steen in het gebouw geplaatst met de tekst: “This home has been built in 2003
as a mark of honour to the great founder of Prithipura Infant Home Dr. Bryan de Kretser. His way of life and
his philosophy about care for children with disabilities was more than an example for all of us. This home
was sponsored by Prithipura Infant Home Son of the Netherlands”.
Het gebouw is al in gebruik, maar zal officieel geopend worden tijdens het bezoek van een delegatie van het
bestuur van onze stichting. Dit op uitnodiging van Prithipura in Sri Lanka. Het gebouw is met zeer veel
vreugde ontvangen, en bijzonder functioneel, zo hebben wij vernomen uit Sri Lanka. Financieel is het
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gebouw tevens keurig binnen de begroting gebleven. Een onafhankelijke accountant heeft het financiële
rapport goedgekeurd. Het eindrapport ligt nu bij het NCDO ter goedkeuring.
Jaarstage van vrijwilligers Ilse Braakman en Franka van den Brink
Ilse en Franka zijn twee fysiotherapeuten die vol overgave een jaar lang Prithipura hebben versterkt met
kennis en inzet. Ilse en Franka hadden er voor gekozen op Prithipura te wonen. Zij geven aan dat dit alleen
kan wanneer je bereid bent je volledig over te geven aan het tehuis. De akka´s (inlandse verzorgsters) weten
dit enorm te waarderen. Enkele conclusies zijn: ziektes worden slecht herkend, en de toepassing van
medicijnen is niet altijd goed. Men weet bijvoorbeeld niet dan een antibioticakuur moet worden afgemaakt.
De capaciteit van akka´s is nog altijd krap; dit betekent dat er soms niet naar een ziekenhuis wordt gegaan,
terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Dit betekent ook dat het werk voor de akka´s bijzonder zwaar is en blijft.
Hoewel Ilse en Franka fysiotherapeuten zijn, geven zij aan dat Prithipura toch vooral verpleegkundigen kan
gebruiken. De training, gesponsord door de Van de Bosch Stichting, werpt haar vruchten af, zo hebben zij
gezien ter plaatse. Ilse en Franka waren enthousiast over de leraar, en hebben verder de fysiotherapieles
nog hier en daar wat proberen bij te sturen. Het beste particuliere Ziekenhuis is het Apollo Ziekenhuis in
Colombo, blijkt uit eigen ervaring. Volgens Ilse en Franka is de communicatie op Prithipura tussen de
werkvloer en het management voor verbetering vatbaar. Dit zal door de VSO vrijwilligster worden
meegenomen in haar onderzoek.
Onderzoek vrijwilligster VSO (Internationale vereniging voor ontwikkelingshulp)
Catherine Mole is een vrijwilligster die twee jaar lang een gedegen onderzoek verricht bij de tehuizen van
Prithipura. Catherine is een Britse, die Singhalees spreekt. Haar taak is Prithipura als instelling te
onderzoeken en te helpen bij de verdere professionalisering. Belangrijkste doel is de instelling zoveel
mogelijk self supporting te laten zijn. Wij zijn enthousiast over dit initiatief, en horen goede berichten. Tijdens
het bezoek in februari 2004, zullen we diverse werkbesprekingen hebben met Catherine.
Initiatieven vanuit Prithipura
Prithipura werkt zelf elke dag aan verbetering. Via discussieavonden met ouders, door de bewoners
handwerkzaamheden te laten uitvoeren, de bewoners te betalen en de producten te verkopen, door
elektriciteitsvoorzieningen te verbeteren, door de aanleg van zonne-energiepanelen.
Prithipura wenst u: “To all who have helped in the past and continue to support the work that we do, the
children, young people, adults and staff of Prithipura infant homes would like to thank you. Through your
support and generosity, we are developing ways to be able to help ourselves, which is the greatest gift of
all”.
Nieuw project: een weg naar Cotagala!
Pieter Sampath heeft in overleg met de staf en het bestuur als volgende project gekozen voor het aanleggen
van een weg naar Cotagala. Zie hiervoor bijgaande flyer. Wij vragen u ook een meter, of een paar meter te
sponsoren. U draagt mogelijk al bij als trouwe donateur, maar misschien wilt u of iemand in uw omgeving
een extra steentje bijdragen. Wij hebben in januari een gesprek met het NCDO; hopelijk zullen zij weer
bijdragen, wanneer wij kunnen aantonen dat wij zelf door de nodige acties te organiseren, de nodige
financiën hebben binnengebracht.
Bezoek bestuur in februari 2004
Jacques Bergman (voorzitter), Peter Verhees (penningmeester) en Jan Huybregts (ex-secretaris) zullen de
tehuizen in februari/maart 2004 weer gaan bezoeken. Zij doen dit uiteraard op eigen kosten.
Financieel Jaarverslag
Zie bijgevoegde rapportage.
Ten slotte
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik u te bedanken voor de trouwe steun aan de kindertehuizen
in Sri Lanka. Mede namens de staf en de kinderen van de tehuizen wensen wij u prettige kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2004 toe.
Namens het bestuur van de Stichting Prithipura Infant Home Son en Breugel,
Bart Bolwijn
Secretaris.
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Financieel verslag 2002/2003

Saldo per 1 december 2002

€ 41.208,04

Ontvangsten
• Donaties
• Giften
• Acties
• Ontvangen rente

€ 7.843,92
5.794,00
3.782,30
1.473,41

Totaal ontvangsten

€ 18.893,63
€ 60.101.67

Uitgaven
• Reiskosten vrijwilligers Sri Lanka
• Reis- en verblijfkosten
• Administratiekosten
• Representatiekosten
• Overboekingen Prithipura
• Aankoop materialen Prithipura

€ 2.837,70
507,65
929,37
349,64
16.230,30
749,73

Totaal uitgaven

€ 21.604,39

Saldo per 30 november 2003

€ 38.497,28

Specificatie ontvangsten
Donaties:
Dec.

Jan.

Febr.

Mrt.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

629,98

968,65

791,57

632,89

493,62

722,96

547,02

638,95

439,11

630,42

833,30

515,45

Totaal donaties:

€ 7.843,92

Giften:
Perscomm. SPZ Middelburg
Stichting Caritas Drachten
Diverse persoonlijke giften

€ 324,00
€ 1.000,00
€ 4.470,00

Totaal giften:

€ 5.794,00

Acties:
Verjaardag Hr. Dengel
Basisschool Atalanta
Diaconie Herv. Gem. Zutphen

€ 2.193,23
€ 500,00
€ 1.089,07

Totaal acties:

€ 3.782,30
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Specificatie Uitgaven
Administratiekosten:
• Contributie K.v.K.
• Postzegels
• Kantoorbehoeften
• Telefoonkosten
• Contributie St. Sri Lanka Ceylon
• Kosten Website

€

28,39
155,71
548,05
83,28
15,00
98,94

Totaal administratiekosten :

€

929,37

Overboekingen Sri Lanka :
• Laatste termijn nieuwbouw Cotagala
• Inventaris nieuwbouw Cotagala
• Kosten operatie Asanka

€ 7.520,00
8.000,00
710,30

Totaal overboekingen:

€ 16.230,30

Aankoop materialen:
• Rolstoel Olivia
• Hoorapparaat
• Bijdrage warmwatervoorziening
Totaal aankoop materialen :

€

140,00
109,73
500,00

€

749,73

Specificatie Saldo
ABN-AMRO nr. 44 43 33 681
ABN-AMRO nr. 47 73 36 949
Postbank nr. 3530726

€ 3.688,52
€ 31.512,54
€ 3.296,22

Peter Verhees,
Penningmeester.
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