
STICHTING NETHERLANDS SRI LANKA. BELEIDSPLAN 2021.2025.

DOETSTETLING VAN DE STICHTING:

De doelstelling van de Stichting Netherlands Sri Lanka is hulp te bieden aan wees- en andere kinderen, die het slachtoffer zijn
geworden van de Tsunami van 2004 en aan andere wees- en hulpbehoevende kinderen ln Sri Lanka. Deze hulp wordt
momenteel geboden, onder het auspiciën van de Congregatie van de zusters van "Mary lmmaculate", in een viertal
kindertehuizen, die voor dit doel gerealiseerd zijn, namelijk:

1. Milhous Children's Home in Pamunugama
2. Katupotha Children's Home in Katupotha
3. SMI Child Care and Development Center in Kelaniya
4. SMI Child Care and Development Center in Ja Ela.

ACTIVITEITEN:

De stichting zorgt er voor, dat er circa 90 weeskinderen en andere hulpbehoevende kinderen (voornamelijk meisjes), worden
opgevangen, dat ze daar veilig kunnen leven en wonen, naar school kunnen gaan, noodzakelijke medische zorg krijgen en dat
ze zicht krijgen op een betere en meer hoopvolle toekomst.

HET ACTUELE BELE!D:

Het actuele beleid van de stichting is er op gericht om voor continuïteit te zorgdragen in de bovengenoemde kindertehuizen
en nieuwe activiteiten te ondersteunen, zoals het opzetten van nieuwe huizen voor allerlei nieuwe vormen van (dag)opvang

en verzorging van hulpbehoevende kinderen. Dit doet de stichting o.a. door:

a. De (maandelijkse) verzorgingskosten voor de kinderen te betalen.
b. Het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de tehuizen, door o.a. het laten uitvoeren van periodieke

onderhoudsinspecties en het laten uitvoeren en betalen van noodzakelijke reparaties.
c. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van verzorging, opleiding en gezondheid en, samen

met de verzorgenden, plannen te ontwikkelen voor de invulling van de verdere levensloop van de kinderen wanneer
zij het kindertehuis verlaten om verder zelfstandig door het leven te gaan. Het volgen van deze ontwikkelingen
gebeurt o.a. door het lezen van verslagen van de verzorgenden, het bezoeken van de scholen en het stimuleren van
het onderricht van de Engelse taal en computergebruik.

d. Het vitaal houden van het bestuur door na te denken over de toekomstige samenstelling; vernieuwing, verjonging
en eventueel uitbreiding.

e. Het ondersteunen van activiteiten voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen van de kinderbescherming
voor het opvangen van kinderen in onze kindertehuizen.

f. Het ondersteunen van (juridische)activiteiten voor het juridisch op naam krijgen van het verworven terrein in
Pamunugama. Het betreft hier een procedure tegen de erven Jayakody.

BETEID FON DSENWERVING:

a. Het blijven werven van donateurs om de onderhoudskosten van de kinderen te kunnen blijven betalen, nu en in de
toekomst.

b. Fondsen werven voor het onderhoud van de kindertehuizen.
c. Het in Nederland opzetten van acties/activiteiten voor werving van geld om de doelstellingen (zover niet onder punt

a en b genoemd) van de stichting te kunnen realiseren.

BELEID PR EN INFORMATIEVERSTREKKING:

a. Het geven van informatie over onze projecten door middel van een nieuwsbrief aan onze donateurs en andere
ondersteuners. Deze nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.

b. Het up-to-date houden van onze website, zowel in het Nederlands als in het Engels.

c. Het actief benaderen van de media.
d. Het aanwezig zijn op markten, beurzen en andere festiviteiten.
e. Het op verzoek geven van lezingen en presentaties op scholen, in kerken en verzorgings- en verpleegtehuizen en bij

serviceclubs etc..
f. Het onderhouden van een pagina op facebook.
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