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Jaarverslag 2004
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 2004 aan te bieden.
In Sri Lanka is nog steeds weinig aandacht voor een kind met een handicap. De ondersteuning vanuit de
overheid voor deze kinderen is minimaal. Meestal groeien de kinderen met een handicap niet thuis op. Ze
worden naar een tehuis gebracht door familie, die door omstandigheden niet voor hun kind kunnen of willen
zorgen en hebben nauwelijks contact met hen. De zorg voor de kinderen rust op de schouders van de
akka´s (inlands verzorgers) en financiële steun vanuit diverse plaatsen op de wereld. Stichting Prithipura
Infant Home Son helpt de tehuizen, Prithipura, Anandapura, Cotagala en Asokapura. In deze tehuizen leven
momenteel ongeveer 240 verstandelijke en/of lichamelijk gehandicapte kinderen.
Vergaderingen
Het bestuur van Prithipura Infant Home Son en Breugel kwam dit jaar 11 keer in een vergadering bijeen.
Overleg met de leiding van Prithipura in Sri Lanka
Het overleg met de stichting in Sri Lanka heeft het afgelopen jaar op diverse manieren plaatsgevonden: per
telefoon, per mail en door middel van een bezoek aan de tehuizen.
De secretarisfunctie in Prithipura is overgegaan naar Juliette, nadat Pieter Sampath het jarenlang heeft
gedaan. Juliette heeft deze functie prima overgenomen.
Tijdens het bezoek van Jacques Bergman, Peter Verhees en Jan Huybregts (op eigen kosten) afgelopen
maart, bleek dat het met de tehuizen goed gaat. Vooral de nieuwbouw in Cotagala is erg mooi geworden. De
kinderen (ongeveer 24) en begeleiders zijn er dolblij mee. Het is een geweldige stap voorwaarts, zo´n eigen
stekje met een beetje privacy en goede faciliteiten. Wij zijn er van overtuigd dat deze nieuwe omgeving een
positieve impuls geeft aan de gezondheid en welzijn van de kinderen.
De nieuwbouw in Cotagala, Bryan´s Home, is gebouwd met steun van alle donateurs en subsidie van het
NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Financieel is
het gebouw tevens keurig binnen de begroting gebleven. Een onafhankelijke accountant heeft het financiële
rapport goedgekeurd. Het eindrapport is tevens door het NCDO goedgekeurd, met een bijzondere pluim
omdat het het eerste project was dat binnen de begroting is uitgevoerd.
Stand van zaken nieuwe project: de weg naar Cotagala
Zoals u weet werken wij aan één groot project tegelijk. Na afronding van de nieuwbouw, hebben wij na
overleg met Prithipura besloten om de weg naar Cotagala te verbeteren. De totale kosten van dit project
bedragen 65.000 €. Dit project is ingediend bij het NCDO, en is inmiddels ook goedgekeurd en toegewezen.
Door middel van acties hebben we inmiddels ruim 12.000 € voor de weg gedoneerd gekregen.
De weg is van belang om diverse redenen:
• Door de moeilijke begaanbaarheid kunnen kinderen en medewerkers in geval van nood niet snel
naar het dorp voor noodzakelijke medische hulp;
• De weg is moeilijk begaanbaar, waardoor de prijs voor het huren van een tuktuk (taxi driewieler) erg
hoog wordt;
• Het bezoek van ouders aan de kinderen, wat voor de kinderen erg belangrijk is, vindt door de
moeilijke begaanbaarheid en vervoerskosten nauwelijks plaats;
• Integratie en betrokkenheid van omwonenden met de gehandicapte kinderen wordt gehinderd en
kost veel tijd.
Het project zal eind 2005 gerealiseerd moeten zijn.
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Nieuwe vrijwilligers
Momenteel zijn er wederom twee vrijwilligers werkzaam op Prithipura. Dit zijn Sanul Wilmer en Marcel
Reintjes, HBO Verpleegkundigen in opleiding. Zij maken het goed, en zijn een grote hulp op Prithipura.
Kascontrole
De heren B. Ambaum en F. Bakermans hebben op 28 juni de kascontrole uitgevoerd en goed bevonden.
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. Niet alleen u, maar ook de ´oud´vrijwilligers blijven actief boor Prithipura. Zij organiseerden een
speciale sponsoractie op 11 september, die een groot succes was.
Mede namens de staf en de kinderen van de tehuizen wensen wij u prettige kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2005 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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