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Jaarverslag 2011

Beste vrienden van Prithipura,
2012 is ingegaan en we kunnen terugkijken op een mooi en vruchtbaar jaar voor de tehuizen van
Prithipura. In dit verslag zullen we terug kijken maar vooral vooruit kijken en kunnen we een klein
voorschotje geven op wat er ons te wachten staat in 2012.
Er stond ons, maar vooral de mensen van Prithipura, afgelopen jaar een grote uitdaging te
wachten. Namelijk het renoveren van het hoofdgebouw van Asokapura en deels creëren van
nieuwbouw op diezelfde locatie. Hetzelfde geldt voor het renoveren en uitbreiden van de school
van Cotagala / Asokapura. Deze renovatie en nieuwbouw zal als resultaat hebben dat de kinderen
van beide locaties op een betere manier gebruik kunnen maken van de school. De groepen
kunnen beter ingedeeld en verdeeld worden over
de lokalen omdat meer ruimte ontstaat. Er
kunnen meer kinderen opgenomen worden op de
school en het onderwijs krijgen waar ze recht op
hebben. Ook ontstaan er betere sanitaire
voorzieningen, een vernieuwde keuken en
eetgedeelte, slaapzalen en woon/leefgedeeltes.
Dit alles is hard nodig. De delen van het oude
gebouw die vervangen gaan worden door
nieuwbouw bestonden al sinds het ontstaan van
deze locaties, ruim 40 jaar geleden en waren
opgebouwd uit klei en oude houten balken. Het
gebouw staat op instorten. Wanneer dit project
afgerond is zal alle huisvesting op de locaties een gelijkwaardig niveau bereiken, voldoen aan de
eisen van deze tijd en zal er door een duurzame manier van bouwen nog lang gebruik van
gemaakt kunnen worden. De bouw wordt geheel begeleid door de lokale managers en uitgevoerd
door lokale aannemers en vaklieden, waardoor ook de
omgeving van Cotagala en Asokapura er voordeel van heeft.
Mede dankzij uw steun zijn we in 2011 gestart met dit project
en wordt daar op dit moment hard aan gewerkt. De
verwachting is dat het project eind 2012 opgeleverd wordt en
het in gebruik genomen kan worden. Naast uw steun hebben
we voor dit project een aantal acties gestart, onder andere in
samenwerking met Stichting Society Erica. Al die acties
tezamen en hetgeen wij nog in kas hadden zorgde voor een
bedrag van 100.000 euro. Dit was echter niet genoeg. Wij
hebben een sponsor gevonden die voor de andere helft van
het bedrag garant staat, de overige 100.000 euro. Deze
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sponsor wil verder in de anonimiteit blijven. U kunt zich voorstellen dat wij deze sponsor, Society
Erica en u meer dan dankbaar zijn.
Kids Society Erica uit Nuenen organiseert ieder jaar activiteiten voor onze stichting. Eén willen wij
u niet onthouden. Een aantal kinderen heeft een prachtig mozaïek gemaakt van een molen, een
paard en twee tulpen. Dit mozaïek zal worden geplaatst in één van de muren van het nieuwe
schoolgebouw. Daarnaast is de actie ‘De koffer van Marcel’ afgerond en hebben de kinderen van
De Bloktempel met Drie Koningen weer voor Prithipura gezongen.
Zoals u in ons halfjaarverslag al heeft kunnen
lezen is het ons in 2011 niet gelukt om
vrijwilligers uit te zenden naar een van de
tehuizen om daar een stage te lopen of een
bepaalde periode te gaan werken. Vandaar
dat er in 2011 geen verslagen terug te vinden
zijn geschreven door een vrijwilliger. Voor
komend jaar zal hier verandering in komen.
Tot nu toe hebben zich vier studenten
gemeld en een afgestudeerd
verpleegkundige die voor een bepaalde
periode zullen gaan werken/stage lopen op
Prithipura. Het gaat om twee studenten
ergotherapie en twee studenten
verpleegkunde. Hier zijn we erg blij mee om
namens de stichting weer mensen ter plaatse
te hebben die daar erg goed werk zullen gaan verrichten.
Verder kunnen wij u met trots vertellen dat onze voormalige voorzitter en zijn vrouw, Jacques en
Joke Bergman, afgelopen jaar benoemd zijn tot ere leden van onze stichting. Zoals u allen weet
zijn zij degene die de stichting opgericht hebben en hier ruim 36 jaar lang met hart en ziel voor
hebben gewerkt. Op deze manier zijn hun namen voor altijd verbonden aan de stichting en blijft
een verbintenis bestaan.
Tot slot leek het ons leuk om een van de bewoners aan u voor te stellen: Dinusha. Voor meer
informatie over onze stichting en alle acties die actueel zijn, verwijs ik u naar onze website:
www.prithipura.com
Met vriendelijke groet en een gezond en gelukkig 2012 toegewenst,
Marcel Reintjes
Voorzitter.
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Dinusha kwam bij het Prithipura Infants Home toen ze tien dagen oud was. Haar familie bracht
haar daar omdat zij geen idee hadden hoe de toekomst er voor haar uit zou zien. Dinusha is nu
3,5 jaar oud. Haar verjaardag is op de eerste dag van november. Voor Dinusha is Prithipura haar
thuis.
Haar medische gesteldheid is erg
gecompliceerd omdat haar hele
lichaam is vervormd is. Maar
ondanks haar lichamelijke
gebreken is Dinusha een echte
heerlijke jonge meid. Ze glimlacht
veel. In het begin was ze een
beetje verlegen, maar als je haar
een beetje beter kent, blijft ze
tegen je praten. Momenteel leert
ze zelfs een beetje Engels
spreken.
De Akka’s (verzorgsters) verzorgen haar zeer goed. En zeker
Pushpa! Zij verzorgt Dinusha als ware het haar eigen kind.
’s-Morgens gaat Dinusha naar school hier op Prithipura. Ze leert
hier rekenen en taal. Op dit moment kan ze al tot 10 tellen, zowel in het Singalees als in het
Engels. Ook leert ze het Engels alfabet. Buiten school houdt ze er van om naar muziek te luisteren
en te praten en grapjes te maken met de Akka’s en de vrijwilligsters. Ook vindt ze het fijn om te
spelen met dingen die ze kan aanraken en bewegen met haar hoofd en haar mond. Ze kan haar
armen en handen niet gebruiken. Ze wordt steeds
handiger in het doen van dingen met haar mond.
Dinusha heeft een speciaal aangepaste rolstoel, maar ze
zit er niet graag in. Ze ligt veel liever in haar bed of wordt
liever rond gedragen.
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Stichting Prithipura
Financieel jaaroverzicht per 31 december 2011
Inkomsten
NCDO
Stichting m.b..t. ontwikkelingsprojecten
Overige donaties
Akties
Ontvangen rente

€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 11.686,83
€
5.385,98
€
2.297,06
€ 169.369,87

Kosten
Kosten t.b.v. Projecten
Prithipura
Asokapura

Overige kosten
Kosten t.b.v. akties
Reis en verblijfkosten
Representatiekosten/geschenken
Drukwerk
Kantoorkosten
Porti
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Diverse kosten

€
€
€

5.147,84
34.462,00
39.609,84

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

715,30
275,50
55,00
679,21
162,68
525,89
26,64
227,88
250,72
2.918,82

Vermogen per 1 januari 2011

€ 110.025,00

Bij:
Totaal inkomsten

€ 169.369,87

Af:
Kosten t.b.v. projecten
Overige kosten

€
€

39.609,84
2.918,82

Vermogen 31 december 2011

€ 42.528,66
€ 236.866,21
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Zoals u al van onze voorzitter hebt kunnen lezen is er in 2011 gestart met de nieuwbouw/renovatie
van de school op Asokapura.
Van het beschikbare vermogen per 31 december 2011 is € 175.000 gereserveerd voor het project
Nieuwbouw school Asokapura.
Daarnaast blijven de bedragen voor de renovatie van bestaande gebouwen en de voorziening voor
de vervanging van hulpmiddelen van in totaal € 40.000 gereserveerd.
In 2011 heeft de Belastingdienst ons een bedrijfsbezoek gebracht met als doel te beoordelen of wij als
stichting, naar de regelgeving per 1 januari 2008, alsmede de nieuwe regelgeving per 1 januari 2010,
aangemerkt kunnen blijven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op basis van dit onderzoek
is de Belastingdienst tot de conclusie gekomen dat Stichting Prithipura de ANBI status kan
behouden.
Hierdoor blijft het mogelijk om uw giften aan Stichting Prithipura af te trekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Om uw giften in zijn geheel, dus zonder drempel, af te kunnen trekken wijs ik u
nogmaals op de mogelijkheid om via een notariële akte bedragen aan ons te schenken.
Indien u hier meer informatie over zou willen hebben, neem dan contact met ons op.
Wij danken u namens de bewoners van de tehuizen in Sri Lanka heel hartelijk voor uw bijdrage.
Zonder uw bijdrage was en is het voor ons onmogelijk om deze projecten te realiseren.
Uw steun blijft dus zeer welkom!
Penningmeester Stichting Prithipura
Paméla Freriks
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