
BELEIDSPLAN STICHTING NETHERLANDS SRI LANKA 2014, 2015, 2016. 

 

DOELSTELLING: 

De doelstelling van de stichting Netherlands Sri Lanka is hulp bieden aan (wees) kinderen die slachtoffer 

zijn geworden door de Tsunami en/of andere (wees) kinderen in Sri Lanka en met name in het Milhous 

Children Home in Pamunugama, het Katupota Children Home in Katupota en het SMI Child Care and  

Development Center in Kelanyia. 

 

WERKZAAMHEDEN: 

De stichting zorgt ervoor dat er 90 (wees)meisjes in de genoemde kindertehuizen in Sri Lanka kunnen 

wonen, naar school kunnen gaan, medische zorg krijgen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. 

 

HET ACTUELE BELEID: 

Zorgen voor continuïteit van het Milhous Children Home, het Katupota Children Home en het SMI Child 

Care and Development Center door: 

a. de maandelijkse verzorgingskosten voor de (wees)kinderen te kunnen blijven betalen. 

b. de drie kindertehuizen goed te onderhouden d.m.v. onderhoudsinspecties en uit te laten voeren van 

noodzakelijke reparaties. 

c. de kinderen te blijven volgen, betreffende:  

 de verzorging, door het lezen van de verslagen van de verzorgsters.  

 de opleiding, door school te bezoeken en het stimuleren om Engels te leren en computers voor de 

(wees) meisjes aan te schaffen.  

 de gezondheid, door medische aantekeningen te beoordelen en dit zelf ter plaatse waar te  nemen.  

 samen met de zuster van Mary Immaculate een plan te ontwikkelen over de invulling van de verdere 

levensloop van de (wees)kinderen, als zij het kindertehuis gaan verlaten en zelfstandig verder door 

het leven gaan. 

 het juridisch op naam krijgen van de grond in Pamunugama met het voeren van een procedure tegen 

familie Jayakody. 

 het verkrijgen van de vergunning van de kinderbescherming voor de kindertehuizen in Pamunugama 

en Katupota. 

 nadenken over vernieuwing/ verjonging/uitbreiding van ons bestuur. 

 

VOORTZETTING VAN ONS INGEZET BELEID: 

 Blijven werven van donateurs voor de betaling van de verzorgingskosten van de kinderen. 

 geld inzamelen voor onderhoud van de drie kindertehuizen. 

 in Nederland acties op te zetten voor werving van geld. 

 

VOORTZETTING VAN ONS INGEZET PR BELEID: 

a. onze donateurs te blijven informeren over onze projecten.  

b. persbenadering. 

c. aanwezig zijn op markten en beurzen. 

d. geven van lezingen en presentaties op scholen, serviceclubs, kerken, verzorgingshuizen,     

e. verspreiding van nieuwsbrieven naar ons huidige bestand. 

f. Engelse versie van de nieuwsbrieven verspreiden in Sri Lanka. 

g. de website up to date houden en dit ook in een Engelse versie. 

 

 

Aldus vastgesteld te Goes 7 juli 2014. 

 

…………………                                                                ……………………… 
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