
Jaarverslag Stichting Netherlands Sri Lanka 2020

Het bestuur van de stichting heeft afgelopen jaar 3 keer vergaderd, 2x minder dan de afgelopen jaren
i.v.m. de corona epidemie. Ër zijn 3 nieuwsbrieven verzonden naar de donateurs en belangstellenden.
Deze nieuwsbrieven zijn op onze site te lezen.

Helaas is 29 april onze penningmeester Theo Schouwenaar overleden. We zijn dankbaar voor het
vele werk wat hij voor de stichting heeft gedaan.
We zijn blij met onze nieuwe penningmeester Jos Uitterhoeve, die zich graag voor onze stichting in wil
zetten. Elsbeth Sanderse -van den Berg wordt onze nieuwe voorzitter.

l.v.m. de corona-epidemie konden we dit jaar helaas niet op werkbezoek.

Zuster Amatha moest in januari naar ltalië voor medische onderzoeken. Helaas kan ze i.v.m. de
corona epidemie nog steeds niet terug naar Sri Lanka. Zij heeft dagelijks contact met de zusters in Sri
Lanka, Met de kinderen en de zusters gaat het goed. Er is gelukkig nog niemand besmet met het
coronavirus. De kinderen hebben in het voorjaar thuis gezeten omdat de scholen gesloten waren .

Daarna een paar maanden naar school, maar sinds oktober zitten ze weer thuis. Waar ze
thuisonderwijs krijgen m.b.v. van de zusters.
We zijn blij dat we dit jaar een extra gift konden storten om de kinderen een kerstcadeautje te geven.

Aan2 tehuizen is eronderhoud gepleegd. NadatzusterAmatha begrotingen had overlegd, zijn de
werkzaamheden u itgevoerd.

We hebben een Zoom-bijeenkomst van de "Sri Lanka Tafel" met de ambassadeur van Sri Lanka en
een Zoombijeenkomst van de Wilde Ganzen over het reilen en zeilen in Sri Lanka, bijgewoond.
Beide waren informatief en nuttig.

Helaas konden er dit jaar na 15 maart geen PowerPoint Presentaties, Fancy Fairs en markten,
plaatsvinden. Hierdoor liepen we inkomsten mis. Gelukkig kregen we af en toe een extra gift.

Evenals vorige jaren gaan we door met onze fondswerving. Dit doen we o.a. door Power Point
Presentaties te geven en we staan op markten om spullen te verkopen en flyers uit te delen.
Het aantal donateurs is iets terug gelopen.
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