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Voorwoord
Dit jaar bestaan we 10 jaar. In de zomer van 2006 vertrok
ons eerste team naar Sri Lanka en het is prachtig om terug
te kijken op wat er sindsdien allemaal gebeurd is. Inmiddels
werken we al een aantal jaar zeer succesvol samen met
onze lokale partner IRSD en hebben we een stevig
fundament gelegd in Anuradhapura. De meisjes van
Avanthi Devi kunnen al jaren op onze steun rekenen en een
groot aantal gezinnen uit de omgeving wordt jaarlijks op
uiteenlopende wijzen geholpen.
In dit jaarverslag zetten we uiteen welke werkzaamheden
we in 2016 verricht hebben. Gedurende de zomer zijn twee
verschillende teams naar Sri Lanka afgereisd om daar met
de meisjes van Avanthi Devi Girls Home te werken en
toiletten te bouwen. We zijn verheugd om te zien wat ons
werk betekent voor steeds meer mensen en hoe we zeker
bij de meisjes van Avanthi Devi een structurele bijdrage aan
het verbeteren van hun levens kunnen bieden.
We zijn enorm dankbaar voor alle mensen die ons op welke
manier dan ook ondersteunen. Zonder hen zouden we ons
werk onmogelijk uit kunnen voeren.

‘If you can dream it, you can make it!’
Het bestuur van Stichting SrilanCare,
Saman Vinke, Casper Wiggers

Avanthi Devi
In nauwe samenwerking met onze Sri Lankaanse partnerorganisatie IRSD hebben we in 2016 grote bijdragen kunnen
leveren aan de levens van de meisjes die in Avanthi Devi Girls
Home leven. Nimal, de projectmanager van IRSD, is
toegetreden tot het bestuur van Avanthi Devi, waardoor we
een directe ingang tot het tehuis hebben en veel makkelijker te
werk kunnen gaan. Dat betekent dat we hier nu echt voet aan
de grond hebben gekregen en onze werkzaamheden kunnen
uitbreiden.
Nimal werkt nu als social worker in het tehuis en zorgt ervoor dat
de groep zowel op individueel als collectief vlak goed loopt. We
zien zelf grote verandering door deze ontwikkeling en het is
vooral zichtbaar dat de groep een stuk hechter is geworden en
de meisjes daardoor individueel ook meer in hun kracht staan.
Het afgelopen jaar hebben twee studentenkoppels uit
Nederland onderzoek gedaan bij Avanthi Devi. Het eerste duo
heeft een lesboek ontwikkeld met verschillende workshops,
gericht op leefstijl, gezondheid, zelfmanagement en preventie.
Het tweede duo heeft onderzoek gedaan naar wat de meisjes
nodig hebben om succesvol te reïntegreren in de samenleving
als ze achttien zijn en het tehuis moeten verlaten. De uitkomsten
hiervan worden in het voorjaar van 2017 door een drietal
studenten gebruikt om met de meisjes een plan van aanpak te
maken om dit toe te kunnen passen bij de reïntegratie.

Toiletten
Goede hygiëne is één van de meest essentiële levensbehoeften van de mens. Het hebben van een goede
toiletvoorziening speelt hierin een grote rol. Door het ontbreken
hiervan loopt men een veel hoger risico op ziektes, dan wel het
aantrekken van ongedierte. In veel gevallen hebben mensen
die woonachtig zijn in afgelegen buitengebieden niet de
beschikking over een toiletvoorziening. Daardoor doen ze hun
behoefte in een provisorisch zelfgemaakt toilet of simpelweg in
de jungle. Deze wijze van ontlasten is verre van hygiënisch en
kan - zeker bij kwetsbare mensen - leiden tot ziekte en in het
ergste geval tot overlijden.
Als voortzetting van de toiletprojecten van de afgelopen jaren
hebben we ook afgelopen jaar weer voor een aantal gezinnen
verbetering in de sanitaire voorzieningen aangebracht. De
uiteindelijk samengestelde groep bestaat uit arme gezinnen die
woonachtig zijn in de buitengebieden. Omdat hun financiële
situatie het niet toelaat zelf noodzakelijke verbeteringen op
hygiënisch gebied aan te brengen is er een noodzaak deze
kwetsbare groep te helpen.
Volgens een stappenplan zijn dertien gezinnen in enkele weken
tijd van een toiletvoorziening voorzien. Dit stappenplan houdt in
dat mensen zoveel mogelijk eigen bijdrage – in middelen of
arbeid – leveren en tevens zelf een deel van de verantwoordelijkheid over de verloop van het geheel op zich nemen.

Culturele projecten
In samenwerking met een aantal dans- en muziekdocenten
organiseerden we dit jaar twee maal een cultureel programma.
Van april tot juni kregen de meisjes van Avanthi Devi dagelijks
dans en muziekles en werkten we samen aan het crëeren van
een voorstelling. Die speelden we eind juni op een groot festival
voor duizenden mensen. Een prachtige ervaring voor de meisjes
en een kans voor hen om hun talenten te laten zien aan een
groot publiek.
Tijdens het organiseren van dit soort programma’s zien we keer
op keer een grote ontwikkeling zowel op individueel als
collectief vlak. De meisjes durven over hun verlegenheid heen
te stappen en maken grote stappen in het vergroten van hun
zelfvertrouwen. Dat is een essentiële stap in het toewerken naar
reïntegratie in de samenleving.
Op basis daarvan hebben we in november en december
nogmaals een cultureel programma aangeboden. Daarin
maakten we met behulp van dans, muziek en theater een twee
uur durende voorstelling. Daarnaast maakten de meisjes in
samenwerking met een Nederlandse kunstenaar een grootse
muurschildering op de omheinende muur rond het tehuis.
Deze culturele projecten voerden we uit in samenwerking met
Stichting Pakiaka, zij hebben het merendeel van de kosten die
met dit programma gepaard gingen gedekt.

Zomerprogramma
Met een groep van dertien Nederlandse studenten hebben we
in juli drie weken in Anuradhapura doorgebracht. In deze
periode hebben we veel tijd bij Avanthi Devi doorgebracht.
Daar zijn samen met de meisjes de slaapkamers, gangen en
keuken onder handen genomen. Ook de muur die het tehuis
omheint hebben we onder handen genomen. Deze is verhoogt
om meer veiligheid te kunnen garanderen.
Voor zowel de meisjes van Avanthi Devi als de jongens van
Ashoka hebben we een sportdag georganiseerd. Hier speelden
we met z’n allen trefbal, voetbal en volleybal en konden de
kinderen kennis maken met spellen als spijkerpoepen,
touwtrekken en een hindernisbaan. Met de meisjes van Avanthi
Devi hebben we daarnaast een wat intensiever volleybal
trainingsprogramma gedraaid. Een vast team kreeg dagelijks
training, wat resulteerde in een tweede plek op het regionale
volleybalternooi. Voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van
de meisjes was dit succes op het toernooi een grote opsteker.
Ook won eén van de meisjes de prijs voor beste speelster van
het toernooi.

Financieel jaarverslag 2016
Balans 1 januari 2016
Inkomsten 2016
Vaste donateurs
Donaties
Donaties t.b.v. onderzoek
Donaties t.b.v. training personeel
Totaal

€ 8.240

€ 2.060
€ 15.601
€ 3.215
€ 3.242
€ 24.118

Uitgaven 2016
Toilet projecten
Transport

€ 3.811
€ 373

Onderhoud Avanthi Devi
Zomerprogramma
Culturele projecten
Salaris personeel Avanthi Devi
Training personeel Avanthi Devi
Onderzoek reïntegratiehuis

€ 4.664
€ 785
€ 1.590
€ 2.326
€ 3.242
€ 3.215

Salaris personeel IRSD

€ 3.481

Kosten bankrekening
Kalenderactie

€ 578
€ 1.886

Totaal
Balans 31 december 2016

€ 25.951
€ 6.407

