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Jaarverslag 2007

Beste Vrienden van Prithipura,

Hierbij het jaarverslag van onze Stichting over het jaar 2007. Het jaar 2007 stond 
vooral in het teken van de afronding van de projecten die gestart waren naar aan-
leiding van de tsunami. Met het resultaat zijn wij en vooral alle kinderen en mede-
werkers in Sri Lanka uitermate tevreden. Ook zijn er een aantal andere projecten 
afgerond op onze tehuizen verder landinwaarts. Het jaar 2007 kan mede dankzij 
uw steun met recht een vruchtbaar jaar genoemd worden.

Afgeronde projecten
In maart 2007 is de nieuwbouw op Prithipura geopend. Hierover hebben wij al 
eerder in ons tussenverslag gerapporteerd. Bij de opening was een deel van ons 
Bestuur aanwezig. 
De nieuwbouw heeft de naam "Thaksalava" gekregen. "Thaksalava" staat voor  
Prithipura Centre of Learning  en dit komt voort uit  het Sanskriet. Bryan de Kret-
ser, de oprichter, gaf altijd op deze wijze namen aan gebouwen en deze traditie 
heeft het Bestuur in Sri Lanka in ere gehouden.
Mede dankzij deze nieuwbouw heeft Prithipura vijf ´verwaarloosde´ kinderen kun-
nen overnemen. Met hen gaat het inmiddels een stuk beter. Dit is waarschijnlijk 
het mooiste resultaat van het afgelopen jaar.

Naast de opening van het gebouw heeft het Bestuur alle tehuizen bezocht en alle 
lopende projecten doorgenomen en kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter in 
Sri Lanka Mevr. Dr Jayasinghe (dit naar aanleiding van het overlijden van Joe 
Wickramaratna).
Met hulp van Stichting Amarant is op Anandapura nieuwbouw geopend voor een 
aantal autistische bewoners. Dit was al jaren een doorn in het oog, maar is nu 
aanzienlijk verbeterd. Dhr. André Teurlings van Amarant heeft het gebouw ge-
opend en tevens heeft Amarant een aantal ´snoezelbenodigdheden´geschonken. 
De medewerkers en bewoners op Anandapura zijn er erg blij en trots op.
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Op Anandapura is ook een nieuw zonnepaneel aangeschaft voor heetwatervoor-
ziening.

Op Cotagala is de elektriciteitsvoorziening vernieuwd. De mensen op Cotagala 
waren afhankelijk van een heel oude generator. Zij hebben nu definitief licht in de 
duisternis gekregen, wat allerlei praktisch en hygiënisch gemak oplevert.
Mede op basis van een projectplan dat door UPC-medewerkers tijdens hun ver-
blijf in Sri Lanka in 2006 is gemaakt, is een start gemaakt met de renovatie van 
de rubberfabriekjes op Cotagala en op Asokapura. Dit geeft voor de lange termijn 
meer zekerheid als het gaat om eigen inkomsten. Het plan is dat deze renovaties 
in 2008 worden afgerond.

Het plan voor nieuwbouw voor Ambasevene zal in 2008 hopelijk worden goedge-
keurd door het NCDO. In 2007 heeft het NCDO ons eerste plan niet gehonoreerd, 
mede door een andere selectiemethoden van het NCDO. Daarnaast haakte een 
toegezegde partner op een laat moment af, waardoor we niet konden aantonen 
dat we zelf genoeg acties starten en partners hadden.
De geplande acties (schilderijverkoop van kunstenaars met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking) zijn door vertraging in 2007 niet doorgegaan. De werken 
staan nog op onze website voor de geïnteresseerde, maar daar zullen ze spoe-
dig niet meer te zien zijn. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat deze toch 
zeer gewenste en noodzakelijke nieuwbouw van start gaat dit jaar.

Werkzaamheden Bestuur
Naast een werkbezoek aan de tehuizen in Sri Lanka, is het Bestuur in 2007 �2 
keer bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. Afgelopen jaar zijn er 
bovendien �� vrijwilligers actief geweest. In dit verslag is een impressie opge-
nomen van drie van hen. Met de vrijwilligers is gedurende hun werkzaamheden 
wanneer nodig contact. Met alle vrijwilligers worden na thuiskomst de bevindingen 
en ervaringen uitvoerig geëvalueerd. Met de komst van Marcel Reintjes in ons 
Bestuur, die meerdere malen als vrijwilliger op Prithipura heeft gewerkt, hebben 
we bovendien meer inhoudelijke kennis en vaardigheid gegarandeerd.
Nog altijd komen alle vrijwilligers met enthousiaste verhalen thuis, en vaak zeg-
gen zei: “Ik mis de kinderen, en ga zeker nog een keer terug”. Het uitzenden van 
vrijwilligers blijft één van de belangrijkste activiteiten van onze Stichting. Het is 
voor alle betrokken partijen een directe en leerzame vorm van zorg en ontwik-
kelingshulp. Overigens is het uitzenden van vrijwilligers een tijdrovende bezigheid 
door veranderd beleid en verregaande bureaucratisering in Sri Lanka.Hiertoe 
hebben we een aantal nieuwe procedures moeten ontwikkelen. Dit betekent dat 
toekomstige vrijwilligers al maanden voor hun reis zaken in gang moeten zetten. 
Om de communicatie met vrijwilligers en de mogelijkheden voor communicatie 
van vrijwilligers met familie en anderen te verbeteren, is op Prithipura inmiddels 
een ASDL-aansluiting gerealiseerd en een laptop aangeschaft. Ook wordt er 
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gewerkt aan aansluitingen voor Anandapura en Cotagala.
Naast vergaderingen hebben er diverse presentaties plaatsgevonden bij geïnte-
resseerde bedrijven, scholen en organisaties.

Bijzonder om te vermelden is dat we in 2007 bezig zijn met het ontwikkelen van 
een nieuw project in samenwerking met Thissad en zijn Nederlandse vrouw 
Heleen. Thissad is de zoon van Gladys en Siripale van het tehuis op Anadapura 
en heeft de laatste jaren in Engeland gestudeerd en gewerkt. Thissad en Heleen 
hebben besloten om zich in Sri Lanka te vestigen, wat zij inmiddels gedaan heb-
ben. Zij hebben ons gevraagd om mee te denken om een aantal nieuwe projecten 
te starten, waar wij een aantal keren gezamenlijk over gesproken hebben. This-
sad wil zich verder gaan inzetten op autistische ontwikkeling en ondersteuning 
en het ontwikkelen van een activiteitencentrum, terwijl Heleen eerst gewoon een 
baan zoekt. Wij zullen u hier van op de hoogte houden. Wij zijn onder de indruk 
van de moed en de drive die Tissad en Heleen hierbij tonen.

Ervaringen vrijwilligers
De beste indruk krijgt u door de ervaringen te lezen van vrijwilligers. Vandaar dat 
wij twee bijdragen hebben opgenomen van Manon Kuin en van Suzan Strokap 
en Roos van Dijk. Wij danken bij deze alle vrijwilligers voor hun enorme inzet en 
passie!

‘Mijn ervaringen op Prithipura’ van Manon Kuin. 

Alweer bijna een jaar geleden, 5 januari 2007, vertrok ik naar Sri Lanka om daar 
�0 maanden als vrijwilliger te gaan werken op Prithipura. Ik had net mijn studie 
orthopedagogiek afgerond en wilde graag voor langere tijd naar het buitenland 
om een andere cultuur te leren kennen en omdat ik hier in Nederland al werk met 
verstandelijk gehandicapten was dit een ideale mogelijkheid om iets nuttigs te 
doen. 
De �0 maanden zijn voorbij gevlogen, want inmiddels ben ik weer een aantal we-
ken terug in Nederland. En heb ik ook de omgekeerde cultuurschok al gehad, Sri 
Lanka is een totaal ander land met een cultuur 
die niet te vergelijken is met Nederland en dat 
geldt ook voor het werken op Prithipura. De 
manier van werken, de hitte, het eten, de taal 
allemaal anders, maar ontzettend leuk om te 
ontdekken. En dat heb ik dan ook gedaan, hoe 
langer ik daar was hoe meer ik me vertrouwd 
voelde met de gebruiken en de mensen, iets dat 
ik vooral merkte wanneer er nieuwe vrijwilligers 
kwamen die nog moesten wennen aan dingen 
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waar ik niet meer van opkeek. Zo was ik de eerste dag nog wel aan het vergelij-
ken met het werk in Nederland, maar dat heb ik daarna Manon en Nina snel uit 
mijn hoofd gezet. Niet alles is hetzelfde, want er zijn nou eenmaal minder mid-
delen maar dat betekent niet dat het niet goed is. Waarom kun je niet iedereen uit 
hetzelfde bekertje drinken geven en wat maakt het uit als er gaatje in een T-shirt 
zit of als je een slab (lees oude lap stof) voor meerdere kinderen moet gebruiken? 
Nou niets dus, als de kinderen het maar goed hebben en gelukkig zijn. En mede 
daarom heb ik het zo leuk gevonden om op Prithipura te werken. Het harde wer-
ken wordt beloond door de lol die de kids hebben en de vriendschapsband die ik 
opgebouwd heb met de akka’s (het Singalese personeel). 

Ik heb het grootste gedeelte van de tijd op dezelfde 
groep gewerkt waar kinderen wonen tussen de 7 en 20 
jaar met een ernstige verstandelijke beperking, zij heb-
ben allemaal volledige hulp nodig bij de dagelijkse ver-
zorging. De laatste 2 maanden heb ik ook op de andere 
vier groepen gewerkt, omdat ik graag wilde weten hoe 
het daar nou precies in zijn werk ging en gewoon omdat 
ik alle kinderen leuk vond. Al blijven ze van mijn eerste 
groep, wel echt “mijn kinderen”. Onze werkdag begon 
’s ochtends om 6.00 uur en eindigde ’s avonds rond 
�9.00 uur met ’s middags twee uur pauze. Het werk be-
stond natuurlijk uit het verzorgen en eten geven van de 
kinderen en verder uit het schoonmaken van de groep, 
de was doen (uitspoelen, ophangen en vouwen) en het 
bieden van activiteiten zoals fysiotherapie, school en 
buitenactiviteiten.
         
Maar niet altijd is alles leuk en geweldig. Zo zijn er in de tijd dat ik er was twee 
kinderen overleden en dan is het moeilijk om te accepteren dat ze aan iets overlij-
den waarvan je weet dat er in Nederland ieder geval beter naar was gekeken. Of 
het in Nederland niet gebeurd zou zijn, valt naar mijn idee niet te zeggen. Maar 
ook al doet iedereen zijn uiterste best en doe je wat je kunt, toch blijft het een 
machteloos gevoel. Dit wordt versterkt als je later hoort dat de moeder niet eerder 
op bezoek kon komen, toen haar kind nog ziek was, omdat ze geen geld had voor 
de bus. En dan te bedenken dat die bus maar 20 eurocent kost…
Maar ik kan nou eenmaal niet alles oplossen en gelukkig zijn er ook positieve 
dingen waar je als vrijwilliger een bijdrage aan kunt leveren. Naast het normale 
werk was er bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra uitstapjes voor de kinderen te 
organiseren. Zo zijn we een paar keer naar de Mc Donalds geweest en ben ik een 
keer naar de dierentuin en naar het park in Colombo geweest. Ook gingen we 
regelmatig wandelen buiten het terrein, naar het strand of we vulden op zondag-
ochtend het zwembad zodat we met een aantal kinderen konden zwemmen.

Dilani in haar aangepaste 
rolstoel
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Op mijn vrije dagen, 2 dagen per week, heb ik de tijd gehad om het land te bekij-
ken. En daarnaast is het geweldig om samen te leven met “locals”, daardoor krijg 
je een beter beeld van de boeddhistische cultuur dan wanneer je als toerist naar 
Sri Lanka komt. Zo wordt bijvoorbeeld elke maand Poya-day (volle maan) gevierd 
en vaak bezochten we dan een van de boeddhistische tempels in de buurt. Een 
ander voorbeeld is het Singalees nieuwjaar dat in april plaatsvond. Een speciale 
en feestelijke dag die we samen met de kinderen gevierd hebben door allerlei 
spelletjes te doen. 
Ik heb kortom een mooie en leerzame tijd gehad op Prithipura. Door middel van 
dit verhaal heb ik een beeld proberen te geven van hoe het leven en werken daar 
is. Maar alleen door er naartoe te gaan en met eigen ogen te zien kun je echt 
snappen waar ik het over heb. 
Zelf zou ik het liefst zo snel mogelijk weer terug gaan en dus ben ik nu nieuwe 
plannen aan het maken.

‘Sri Lanka 2007’ door Suzan en Roos
Daar stonden we dan, midden in de warmte van het Singalese klimaat. Twee 
nieuwsgierige hoofdjes keken uit een busje naar buiten, alles opnemend wat 
voorbij trekt aan het gezicht. Normaal zou deze weg vol hectiek zijn maar deze 
dag hadden ze bedacht het wat rustiger aan te doen. Nog meer rust bleek op 
ons te wachten toen we boven op de berg aankwamen waar we de komende tijd 
zouden wonen. We waanden ons in een klein paradijs. Aapjes voor het raam, 
aan vitaminen geen gebrek door de vele vruchten die de bomen sierden, op de 
muren… …de hagedisjes die de warmte van de lichtbron koesterden en handen-
vol bruine gezichtjes die ons nieuwsgierig opnamen en elk vrij plekje of moment 
nuttigde om niet aan onze aandacht te ontsnappen. Daar stonden we dan aan het 
begin van een stukje van ons leven nieuwsgierig uitkijkend naar alles wat op ons 
te wachten stond. In het begin was het zoeken naar de inrichting van ons 
plekje. Vragen als wat wordt er precies van ons verwacht en wat kunnen wij voor 
hen betekenen, hielden ons bezig. In het lesgeven 
bleken we toch wat beperkt, simpelweg omdat we niet 
in elkaars taal konden communiceren. Je wordt creatief 
als je wordt belemmerd. Dat gold in elk geval wel voor 
ons. Niet lang na onze eerste weken lesgeven, bedach-
ten we een manier om uiting te geven 
aan onze creativiteit. We hebben door middel van een 
toneelstuk in de vorm van liedjes en dansjes een dag 
uit het leven op Cotagala weergegeven. Wat was het 
een uitdaging om met een paar Engelse woorden en 
veel handen en voeten kenbaar te maken wat de be-
doeling was. Na een aantal weken oefenen en bezig te 
zijn geweest met de aankleding van het décor hebben 
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de kinderen een geweldig toneelstuk mogen 
opvoeren waarbij sommige ouders getuigen 
mochten zijn van de kunsten van hun kind. Wat 
was het heerlijk om de kinderen volop bezig te 
zien en te zien genieten. We voelden ons trots! 
Daarnaast hebben we ons ontfermd over de 
woon- en speelplaats van de kinderen. Bad-
kamers en slaapkamer, de speeltuin en de 
klerenkast konden in sommige opzichten wel 
wat extra aandacht gebruiken. Doordat we uit 

Nederland gesponsord werden, hadden we aardig wat geld te besteden en heb-
ben we veel dingen kunnen opknappen. Zo verdwenen zeer slecht onderhouden 
en vieze wc’s in een schoon en fris aangezicht. Badkamerdeuren die flink aan het 
rotten waren, hebben we kunnen veranderen in mooi geschilderde rotvrije deu-
ren. Ondergoed met gaten en wat simpelweg helemaal versleten was, konden we 
vervangen door nieuw en vooral schoon ondergoed. Wat was het heerlijk om ook 
op deze aspecten onze 

aandacht te kunnen richten en dus ook op deze manier wat voor de kinderen en 
begeleiders op Cotagala konden betekenen. 
En niet te vergeten de kinderen. Wat was het fijn om je te mogen begeven tussen 
kinderen die zo ontvankelijk zijn en zoveel te geven hebben. Elke dag was het 
weer een feest om ze te mogen helpen met het opstarten van de dag, ze te mo-
gen lesgeven en nieuwe dingen aan te leren, om met ze te spelen en te stoeien… 
en daarnaast ze heel veel liefde en aandacht te geven. Maar we hebben ook 
ontzettend veel liefde en aandacht van hen mogen ont-
vangen. Stuk voor stuk hele bijzondere kinderen die aan 
het begin van hun leven staan en in een veilige omge-
ving mogen groot worden, maar soms de zo essentiële 
ouderliefde moeten ontberen. Het was fijn dat we dat 
stukje aan ze mochten geven maar het werd daardoor 
ook minder makkelijk om afscheid van ze te nemen: 
zo kom je plotseling in hun leven en zo verdwijn je ook 
weer even gemakkelijk.
Terugkijkend hebben we een heel bijzondere tijd gehad 
en was het zo waardevol om daar een paar maanden 
te mogen leven en deel te nemen aan alles wat daar de 
dag vormt. Het was zoeken, leren, geven, ontvangen, 
genieten maar vooral vinden!!
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Stichting Prithipura
Financieel jaaroverzicht per 31 december 2007

Inkomsten
Donaties € 15.033,61
Giften €  9.879,27
Akties €  1.019,00
Ontvangen rente €  12.652,71
 €  38.584,59

Uitgaven

Uitgaven t.b.v. Projecten

Voorschot renovatie rubberfabriekje in Cotagala €  �5.822,64
Voorschot renovatie rubberfabriekje in Asokapura €  35.258,96
Nieuwbouwproject Prithipura Infant Home €  46.689,31
Nieuwe permanente electriciteitsvoorziening op Cotagala €  42.133,00
Laatste fase aanleg nieuwe weg Cotagala €  24.814,43
Akka's (inlandse verzorgers) €  398,83
Aanschaf nieuw zonnepaneel warmwatervoorziening Annandapura €  332,78
 €  165.449,95

Overige uitgaven
Reis en verblijfkosten vrijwilligers  €  397,97
Reis en verblijfkosten bestuur €  4.120,32
Overige reiskosten €  121,00
Representatiekosten €  1.106,50
Aanschaf laptop Bestuur (vergoeding 50%) €  646,33
Drukwerk €  971,82
Kantoorkosten €  228,08 
Porti €  410,70
Telefoonkosten €  71,64
Kamer van Koophandel €  21,62
Bankkosten €  404,11
Diverse kosten €  214,92
 €  8.715,01

Saldi per 1 januari 2007 € 511.344,81

Bij:
Totaal inkomsten € 38.584,59

Af:
Totaal uitgegeven t.b.v. projecten € 165.449,95
Totaal  overige uitgaven € 8.715,01
 € 174.164,96
Saldo 31 december 2007 € 375.764,44
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U kunt zich dan als donateur/ sponsor ook  terecht afvragen waarom dit grote restbedrag 
nog niet besteed is.
Wij als bestuur hechten er aan om dit aan u uit te leggen.
Het nog te besteden "restbedrag" is namelijk al voorbestemd voor de hiernavolgende nog 
uit te voeren maar wel reeds toegezegde projecten.

Voor het jaar 2008 zijn de navolgende bedragen toegezegd 
voor voorzieningen

Grote renovatie Netherlands Home
(compleet nieuw dak en verhoging gebouwconstructie) € 69.000
Nieuwe machines en inventaris rubberfabriekjes € 20.000
Renovatie rubberfabriekjes (prijsindexatie) € 10.000
Nieuwbouw Activiteitencentrum Anandapura € 60.000
Nieuwbouw Ambasevene € 155.000
Inventaris nieuwbouw Ambasevene € 45.000
Bescherming fundering gebouwen Anandapura i.v.m. erosie € 25.000
Herplantingskosten rubberbomen/plantage (4 ha) € 6.000
Energievoorziening Anandapura € 14.000
Tillift ten behoeve van zwembad gehandicapte kinderen € 10.000
 € 414.000

Door het bestuur van Prithipura Son & Breugel is ook vastgesteld, dat alle tot nu toe uitgevoerde 
projecten conform de door ons gestelde randvoorwaarden correct ten uitvoer gebracht zijn.
Controle hierop is via het NCDO resp. onze registeraccountant nog eens bevestigd.

Er is voor het jaar 2008 rekening houdende met de verwachte inkomsten in 2008 
een begrotingstekort van € 8.000,-.

Uw steun blijft derhalve zeer welkom.

Penningmeester Stichting Prithipura
Paméla Freriks


