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Voorwoord
We willen u graag laten zien wat we in 2017 gedaan
hebben. We zijn er onder meer ontzettend trots op dat we
in twaalf maanden tijd grote ontwikkeling teweeg hebben
kunnen brengen in Avanthi Devi, het meisjesopvanghuis dat
we structureel ondersteunen. Het welzijn van de meisjes die
hier verblijven is dankzij onze inzet zichtbaar verbeterend en
dit resulteert onder meer in verbeterende schoolresultaten.
In dit jaarverslag geven we u graag uitgebreider inzicht in
wat we in 2017 precies gedaan hebben.
Naast ons werk bij Avanthi Devi hebben we net als
voorgaande jaren enkele gezinnen aan een toiletvoorziening geholpen. Bovendien hebben we twee families
ondersteund in het repareren van hun huis zodat de
kinderen uit deze gezinnen weer thuis konden komen
wonen.
We zijn ontzettend dankbaar voor alle mensen die ons
ondersteunen. Zo kunnen we onze werkzaamheden
voortzetten en uitbreiden en ervoor zorgen dat een groep
kwetsbare kinderen en gezinnen ondersteund kunnen
worden.

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

SrilanCare
Visie
SrilanCare werkt aan het versterken van zelfredzaamheid. We
brengen mensen in aanraking met hun talenten en stimuleren
hen deze te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en hun
omgeving.
Missie
SrilanCare verbetert de levens van kwetsbare gezinnen en
kinderen. We helpen hen te ontwikkelen op educatief,
beroepsmatig, praktisch en emotioneel vlak en begeleiden hen
in het ontdekken en inzetten van hun potentie.
Voor kinderen die in Sri Lanka in tehuizen wonen, geldt dat zij
buiten schoolactiviteiten geen tot weinig ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen. Wanneer zij uiteindelijk in
de samenleving terecht komen, betekent dit dat zij een grote
achterstand kennen en in een kwetsbare positie terecht komen.
Door deze kinderen mogelijkheden te bieden zich persoonlijk en
professioneel te ontwikkelen worden zij in de gelegenheid
gesteld zich hieraan te onttrekken.
Waarden
SrilanCare gaat uit van de kracht van eigenwaarde. Wanneer
een individu een gevoel van eigenwaarde heeft, wordt hij of
zij in staat gesteld in hogere mate vorm te geven aan zijn of
haar eigen leven. Deze ontwikkeling dienst als basis om
tot duurzame oplossing te komen met betrekking tot de
kwetsbare positie waarin de hulpbehoevenden zich bevinden.

Avanthi Devi
Avanthi Devi is een opvanghuis in Sri Lanka voor meisjes die
onder meer vanwege seksueel misbruik of huiselijk geweld niet
thuis kunnen wonen. De veertig tot vijftig meisjes die bij Avanthi
Devi opgevangen worden hebben allen te kampen met
psychische problemen, trauma’s of hechtingsstoornissen. In de
Sri Lankaanse samenleving zijn onvoldoende middelen
beschikbaar om deze problematiek te behandelen, waardoor
de meisjes grote achterstanden oplopen. Samen met onze Sri
Lankaanse partnerorganisatie IRSD werken we er sinds 2008 aan
om de meisjes die bij Avanthi Devi wonen een hoopvollere
toekomst te bieden.
Afgelopen jaar hebben we een aantal extra mensen aan
kunnen nemen om voor de meisjes te zorgen. Er is een extra
verzorgster bijgekomen, zodat de meisjes meer persoonlijke
aandacht krijgen. En we hebben ervoor gezorgd dat er
dagelijks bijles en wekelijks drama- en muziekles aangeboden
wordt. Bovendien is er een vrouw aangenomen om de meisjes
te leren hoe ze een moestuin kunnen onderhouden en hebben
we de tuin van het tehuis nieuw leven ingeblazen.
In 2017 hebben we een aantal aanpassingen aangebracht in
het tehuis. Zo zijn alle bedden voorzien van klamboes, kunnen
alle etenswaren nu gedegen opgeborgen worden en zijn de
meeste ruimten opnieuw geverfd. Datzelfde geldt voor de
buitenkant van het gebouw en de buitenmuren die verreikt zijn
met een grote muurschildering. Het onderzoek naar hoe we
een toekomstig reintegratiehuis in kunnen richten heeft
concretere vormen aangenomen en we verwachten hier in
2018 de eerste werkelijke stappen in te gaan zetten.

Toiletten
Goede hygiëne is één van de meest essentiële levensbehoeften van de mens. Het hebben van een goede toilet- en
wasvoorziening 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 toilet- en wasvoorziening. Daardoor doen
ze hun behoefte in een provisorisch zelfgemaakt toilet of
simpelweg in de jungle. Dit is verre van hygiënisch en kan - zeker
bij kwetsbare mensen - leiden tot ziekte en in het ergste geval
tot overlijden.
Als voortzetting van de projecten van de afgelopen jaren
hebben we ook afgelopen jaar weer voor een aantal gezinnen
verbetering in de sanitaire voorzieningen aangebracht. 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 deze gezinnen in enkele weken
tijd van voorzieningingen 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.

Financieel jaarverslag 2017
Balans 1 januari 2017

€ 6.411

Inkomsten 2017
Vaste donateurs
Donaties
Donaties t.b.v. onderzoek
Totaal

€ 4.428
€ 25.987
€ 4.007
€ 34.422

Uitgaven 2017
Avanthi Devi
Onderhoud en verbouwingen
Vaste lasten en voedsel
Groentetuin
Educatie & cultuur
Familieondersteuning
Gezondheid
Salarissen lokaal personeel
Onderzoek
Toilet projecten
Transport
Overigen
Kosten bankrekening, website, KvK

€ 2.590
€ 5.776
€ 1.195
€ 3.253
€ 683
€ 1,146
€ 7.069
€ 4.007
€ 1.175
€ 802
€ 593
€ 455

Totaal
Balans 31 december 2017

€ 28.744
€ 12.089

