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Jaarverslag 2013
Beste vrienden van Prithipura,

Allereerst wens ik u allen een goed jaar toe.
Het jaar 2014 staat voor Stichting Prithipura in het teken van vernieuwing. Zoals we u in
het laatste halfjaarverslag al hebben verteld zijn we bezig met digitale nieuwsbrieven en
meer gebruik van de sociale media om ons nieuws en onze activiteiten met u te delen.
Na het afronden van het Asokapura, Cotagala project ( de kinderen en verzorgsters
genieten elke dag van hun nieuwe omgeving!) is het ook tijd voor nieuwe projecten. In
gesprek met de tehuizen zijn al de nodige nieuwe projecten in zicht. Bij nieuwe
projecten horen nieuwe acties. We zien er erg naar uit om deze op touw te zetten en
ideeën daartoe hebben we volop. We hopen naast onze vertrouwde en zeer waardevolle
sponsoren en donateurs ook nieuwe te mogen ontmoeten en werven. Want zonder u en
zonder inkomsten zouden we het werk wat we doen niet kunnen uitvoeren. Geluiden
dat de economie langzaam weer aantrekt zijn daarbij mooi en hoopgevend.
Naast het uitvoeren van verschillende projecten blijven we ook vrijwilligers en
studenten werven en uitzenden naar Sri Lanka. Ook in 2014 mogen we veel nieuwe
vrijwilligers en vooral studenten verwelkomen. Het zenden van vrijwilligers/studenten
is niet nieuw, wel zijn er nieuwe contacten ontstaan. Zo hebben we een intensieve
samenwerking met Rotterdam Hogeschool, specifiek de opleidingen fysiotherapie,
logopedie en ergotherapie. Dit jaar gaan zeker al tien studenten van deze opleidingen
naar Prithipura en een deel naar Cotagala. Ook vanuit Fontys hogescholen melden zich
nog steeds studenten Verpleegkunde aan. Op het moment van schrijven zijn twee van
hen voor een stage op Prithipura.
Wat ik zelf als zeer mooi en motiverend ervaar zijn de gesprekken die ik voer met de
vrijwilligers en studenten. Of het nu kennismaking/selectie of evaluatie gesprekken zijn,
steeds denk ik weer terug aan mijn eigen tijd op Prithipura als student en later als
vrijwilliger. Het liefst zou ik meteen weer een trip naar Sri Lanka willen maken.
Persoonlijk vind ik dat ook nog steeds de beste ‘PR’ die we hebben, de verhalen van onze
vrijwilligers, studenten en het feit dat nog nooit een van hen niet terug is gegaan omdat
ze zo’n mooie tijd hebben gehad in Sri Lanka op de tehuizen van Prithipura. In dit
verslag leest u dan ook weer over ervaringen van vrijwilligers en studenten.

Because even the smallest voice deserves to be heard

Pagina 1

Bovendien hebben alle kinderen er direct baat bij, omdat ze meer hulp en aandacht
krijgen. Tenslotte leren de verzorgsters van onze vrijwilligers en studenten.
Welke vragen hebben we gekregen van het bestuur in Sri Lanka? Waar zullen we ons op
gaan richten in het werven van gelden en het uitzetten van acties? Voor de tehuizen
Anandapura, Cotagala en Asokapura geldt dat het hekwerk rondom de terreinen aan
vervanging toe is. Gezien ook op Sri Lanka het vandalisme, inbraak en diefstal toeneemt
moeten we overwegen of wij hiervoor gelden ter beschikking stellen. Want onder geen
beding mag de veiligheid van de kinderen in gevaar komen. In het verleden is de weg
vanuit het dorp de berg op naar Cotagala toe helemaal opnieuw aangelegd en is het van
onverhard naar verhard gegaan. Dat was een enorme verbetering en bracht veel plus
punten met zich mee, niet alleen voor Cotagala zelf, maar ook voor het nabij gelegen
dorp. De bevoorrading van onze tehuizen, bijvoorbeeld met voedselvoorraad of andere
eerste levensbehoeften, kan nu plaats vinden door kleine vrachtwagens die nu bij het
tehuis kunnen komen. Voorheen gebeurde dit met mankracht, wat niet meer
verantwoord was. Bijkomend voordeel is, dat de mensen die op de berg wonen nu ook
gebruik kunnen maken van de tuk-tuks, die voorheen niet de berg op konden. Dus de
mobiliteit is door die weg enorm toegenomen, niet alleen voor onze tehuizen, maar ook
voor de overige bewoners aan die kant van de berg.
Nu is de weg tussen Cotagala en Asokapura en de weg van Asokapura de andere kant
van de berg naar beneden toe aan de beurt en dient daar hetzelfde te gebeuren. Die twee
wegen waren altijd nog redelijk begaanbaar, maar door de vele regenval, rotsblokken
die op de weg vallen is de weg erg verslechterd. Als die wegen klaar zijn dan zou het
voor Asokapura heel goed zijn om ze van een auto te voorzien. Wat maakt dat ze
makkelijker hun boodschappen kunnen doen, met grote groepen kinderen op pad
kunnen, wat nu niet het geval is, maar ook beter naar het ziekenhuis kunnen. Nu gebeurt
dat vaak achterop een motor, omdat hiermee makkelijk om de obstakels van de weg
gereden kan worden. Een situatie die we eigenlijk niet willen zien. Dat zijn een aantal
van de wat grotere projecten die Prithipura in gedachte heeft en waar grote behoefte
aan is. Zeker nu het wat wonen betreft, behuizing allemaal goed op orde is.
Wij hebben uw steun daarbij nog steeds erg hard nodig. Wij danken u dan ook hartelijk
voor uw steun van het afgelopen jaar en hopen op uw steun te mogen blijven rekenen.

Met hartelijk groet,

Marcel Reintjes
Voorzitter.
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Een prachtige herinnering
‘Hé wat klinkt dat bijzonder, daar wil ik meer over weten!’, dat was mijn eerste reactie
bij een presentatie over Prithipura. En daarmee begon mijn research: informatie,
filmpjes en ervaringen zoeken op internet. Toen ik dit had opgezocht hoefde ik er niet
lang meer over na te denken; Prithipura, daar wilde ik heen! Om zowel te helpen in de
verzorging als in de uitvoering van een schoolproject.
Eenmaal aangekomen
op het vliegveld in
Colombo kon het
grote avontuur in Sri
Lanka beginnen. Met
een zeer vriendelijk
ontvangst, inclusief
kopje thee, voelde ik
mij al snel op mijn
gemak. En dan kwam
het moment waarop
ik alle bewoners voor
de eerste keer zag; de
klamboes gingen
omhoog en bijna
meteen werd ik
verliefd op iedereen!
In de weken die
daarop volgden leerde ik ontzettend veel, van de praktische zaken zoals luiers
verschonen en bedden opmaken tot de liefdevolle zaken zoals aandacht schenken en
knuffelen. Natuurlijk heb ik een grote cultuurshock doorstaan gedurende mijn verblijf;
de normen, waarden en het geloof zijn totaal anders dan die in het Westen. Maar door
deze cultuurshock ben ik des te meer gaan beseffen dat het ook anders kan, dat alles in
het Westen soms beter lijkt maar het niet altijd is.
Nog elke dag denk ik
terug aan de mooie
herinneringen die ik
heb aan Prithipura.
Alle bewoners,
verzorgers,
familieleden en
andere
medewerkers
passeren nog vaak in
mijn gedachten. Het
is een tijd die ik
altijd met mij mee
zal nemen en waar
ik mijn gehele leven
vol passie over zal
praten.

Daphne Hogervorst
Because even the smallest voice deserves to be heard

Pagina 3

Prithipura

Het is alweer vier maanden geleden dat ik in het vliegtuig stapte, op naar Sri Lanka.
Met een eigen fantasie over wat ik daar allemaal aan zou treffen en zoveel vragen
waarvan ik de antwoorden nog niet wist stond, ik met mijn backpackje aan het begin van
het avontuur dat mijn leven veranderde.
Twee maanden lang heb ik op ‘Usha’, de babygroep gewerkt. Onbewust leerde ik door de
beperkingen heen te kijken en elke persoonlijkheid kennen. Elke morgen als ik om 6:00
uur de klamboe’tjes omhoog deed, kletste ik wat af tegen de kindjes en zonder dat ze
wat terug zeiden, voelde ik een lach op mijn gezicht verschijnen die de rest van de dag
niet meer verdween.
Na een lange, maar leuke dag in het park van Colombo gingen we terug naar prithipura.
Op de weg terug zat ik naast een meisje met Down. Ze was een jaar of acht en kwam
eigenlijk van Cotagala, een andere locatie van Prithipura. Verstaan deden we elkaar
natuurlijk niet, dus maakte we onszelf duidelijk door middel van gebaren. Alles wat we
onderweg tegen kwamen maakte indruk op haar en ze wilde dat ik net zo oplettend was
als zij. Ze pakte mijn gezicht en draaide het in de richting van wat er allemaal te zien
was. Van hoge gebouwen, tot hindoeistische tempels. Ik kan het niet ontkennen, Sri
Lanka heeft qua cultuur erg veel te bieden. We zaten halverwege in de bus, toen ik recht
voor me uit keek en een andere vrijwilliger zijn arm om een bewoner heen sloeg. Ik kon
niet verstaan wat er gezegd werd, maar ik zag dat ze plezier hadden. Er liep een traan
over mijn wang, alles voelde zo goed. Onze laatste week Prithipura en ik wilde nóg wat
langer blijven. We waren als één grote familie, we hebben samen zoveel gedaan en
meegemaakt, gelachen en lekker gek gedaan. Het meisje keek mij aan, pakte mijn
gezicht, veegde de traan van mijn gezicht en haalde haar schouders op. Ik moest erom
lachen en ze had gelijk, ook die laatste week gingen we nog plezier maken!
Prithipura is een warme organisatie met veel liefde en goede zorg. De mensen werken
erg hard en dat levert veel op, namelijk dat de kinderen en (jong) volwassenen een goed
leven hebben op Prithipura. Het is duidelijk zichtbaar dat zij liefde, vreugde en geluk
kennen.
Deze ervaring zal ik nooit vergeten en ik wil iedereen bedanken die deze kans mogelijk
heeft gemaakt!
Liefs Janna, vrijwilliger 2013

Because even the smallest voice deserves to be heard

Pagina 4

Stichting Prithipura
Financieel jaaroverzicht per 31 december 2013
Inkomsten
Donaties
Ontvangen rente

€
€
€

16.397,11
3.784,00
20.181,11

€
€
€

20.030,00
1.000,00
21.030,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.095,08
50,50
680,74
501,72
1731,11
446,60
60,00
6565,75

Vermogen per 1 januari 2013

€

107.174,49

Bij:
Totaal inkomen

€

20.181,11

€
€

27.595,75
99.759,85

Kosten
Kosten t.b.v. Projecten
Asokapura
Carelanka

Overige kosten
Kosten t.b.v. akties
Reis en verblijfkosten bestuur
Reiskosten vrijwilligers
Representatiekosten / geschenken
Drukwerk
Kantoorkosten
Porti
Verzend- en inklaringskosten
Kamer van Koophandel
Administratiekosten
Bankkosten
Diverse kosten

AF:
Kosten t.b.v projecten
Overige kosten

€
€

Vermogen 31 december 2013
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Zoals we u vorig jaar al berichtte, hebben we begin 2013 een bezoek gebracht aan de
tehuizen en nieuwbouwprojecten van Prithipura Infant Homes.
In de loop van 2013 is het project Nieuwbouw school Asokapura voltooid en is er ook
een pomp geinstalleerd ten behoeve van de watervoorziening van Asokapura en
Cotagala.
Hierdoor is er ook in de hele droge periodes genoeg water beschikbaar. De bedragen
voor de renovatie van bestaande gebouwen en de voorziening voor de vervanging van
hulpmiddelen van in totaal € 40.000 blijft gereserveerd.
Tijdens ons bezoek aan Sri Lanka is er een aanvraag voor een nieuw project gedaan. Het
gaat om de weg naar Asokapura. Zoals we enige jaren geleden de weg naar Cotagala
hebben aangelegd, ligt er nu de vraag voor een weg naar Asokapura.
Ik heb zelf aan den lijve ondervonden hoe slecht de weg is. Het gaat om een stuk van
4 km. dat niet met een normale auto te berijden is, vanwege de kuilen en gaten. De weg
is niet bestraat waardoor, zeker als het geregend heeft, de weg onbegaanbaar is.
Hierdoor ligt het tehuis erg geisoleerd.
Voor dit project is veel geld nodig waar we in de komende tijd ons best voor gaan doen.
Tevens is er een aanvraag gedaan voor de omheining van Anandapura, Asokapura en
Cotagala.
Er wordt regelmatig gestolen waardoor ook de veiligheid van de bewoners in gevaar
komt. Wij hebben uw steun dus hard nodig.
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.

Penningmeester Stichting Prithipura
Paméla Freriks
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