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Stichting ASL - Ayubowan Sri Lanka 
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Voorwoord: 

Voor u ligt alweer het tweede jaarverslag van Stichting A.S.L. - 

Ayubowan Sri Lanka. 

We mogen gerust stellen dat 2016 een geweldig jaar is geweest, voor 
zowel de stichting als voor de mensen in Sri Lanka die we hebben mogen 
helpen dit jaar. 

We hebben afgelopen jaar onze naamsbekendheid mogen vergroten dat 
resulteerde in een groei aan donaties. Ook kunnen wij terugkijken op 2 
bijzondere (grote) projecten die we hebben kunnen realiseren (met hulp 
van donateurs). 

In dit jaarverslag leest u welke ontwikkelingen er zijn geweest in 2016 en 
de financiële verantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw  T. Lamers  

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1. Ontwikkeling stichting in 2016 

De stichting A.S.L. (ook wel Ayubowan Sri Lanka) bestond in mei 2016 1 jaar.  

Jeannette  Otemann heeft ook dit jaar weer 2 reizen 

naar Sri Lanka kunnen maken en veel mensen kunnen 

helpen aan een passend hulpmiddel of andere hulp op - 

maat. 
/ 

Tijdens deze twee reizen heeft  Jeannette  het netwerk  Uvr[Uw 
- 

aan contactpersonen in Sri Lanka kunnen uitbreiden. 

wei We hebben in 2016 een prachtige groei mogen 

doormaken. - - 
'- 

Deze groei was mede te danken aan vergroten van - - 

onze bekendheid door publicaties in diverse lokale 
Hulpmiddelen voor Sri Lanka 

 

kranten zoals de Arnhemse Koerier, Regio Courant en 
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het Gemeentenieuws. 

Dit heeft geresulteerd in meerdere donaties. 

Door deze groei hebben we meer mensen kunnen 

helpen in 2016 dan in 2015. 

Ook hebben we dit jaar 2 grote projecten kunnen 

realiseren (dankzij de steun van donateurs!); het 

schoon waterproject in Ellawewa en het schoolproject 

in Biyagama. 

In 2016 hebben we helaas, op zijn verzoek, afscheid genomen van de heer S. van der Veen. 

Hij is in vanaf 2015 intensief betrokken geweest bij de stichting als adviseur fondsenwerving. 

Wij danken hem hartelijk voor zijn enorme inzet voor de stichting. 

2. Activiteiten van de Stichting in 2016 

De volgende (grote) activiteiten en campagnes heeft de stichting afgelopen jaar 

ondernomen om de nood in Sri Lanka onder de aandacht te brengen; 

Februari 2016 Start campagne fondsenwerving i.s.m. de heer S. van der Veen 

Maart 2016 Start werving gehoortoestellen en publicatie Arnhemse Koerier 

April 2015 Start campagne vergroting bekendheid & publicatie Arnhemse Koerier 

Mei/Juni 2016 1e reis  Jeannette  Otemann naar Sri Lanka 

12 juni 2016 Luikse Markt in Eist (rommelmarkt en promotie) 

Augustus 2016 Start project en fondsenwerving schoon water Ellawewa incl. publicaties 

September 2016 Start project en fondsenwerving school Biyagama 

Oktober 2016 Registratie Kenniscentrum Filantropie 

November 2016 2e  reis  Jeannette  Otemann naar Sri Lanka 

Algemene activiteiten die gedurende 2016 hebben plaatsgevonden: 

- Ontwikkeling en promotie Facebookpagina, Instagram en website 

- Uitbrengen van 2 nieuwsbrieven (mei en november) 

- Start blog-pagina met hulp van mevrouw Esther Berends 

- Netwerken individueel (werkgevers, families, bekenden, zakelijke relaties  etc.)  
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3 A. De eerste reis naar Sri Lanka 

De eerst reis naar Sri Lanka heeft plaatsgevonden van 5 mei tot en met 2juni 2016. Een reis 

met hindernissen. Het land was tijdens deze reis geteisterd door overstromingen waardoor 

niet alle gebieden die  Jeannette  wilde bezoeken 

bereikt konden worden. Ook werd Nalin 

Priyardarsana getroffen door een ernstige (hart-) 

j I ziekte en bracht  Jeannette  een aantal dagen door 

in een klein lokaal ziekenhuis. (Gelukkig is de heer 

_____ 
Priyardarsana inmiddels geopereerd en hersteld). 

1 Nalin is de centrale onmisbare contactpersoon 

voor de stichting die  Jeannette  begeleid tijdens 

haarreizen. 

Ondanks de hobbels tijdens deze reis heeft  

Jeannette  veel mensen toch kunnen helpen. Een 

overzicht van de hulpmiddelen die tijdens deze 

reis zijn uitgegeven: 

Item: Aantal:  
Tricycle  (driewiel rolstoel) 1 

Kinderrolstoelen 5 

Rolstoel, buiten 2 

Rolstoel, binnen 4 

Toilet/postoel 5 

Okselkrukken 2 

Looprek (4 poot) 4 

Krukken 5 (paar) 

Bijdrage scan kind 1 

Matrasbeschermers 10 

Speciale brillenglazen kind 1 

Schoolspullen kind 35 

Hoortoestellen 20 

Wandelstok 1 

Talloze brillen, knuffels, kleding en bijdrage voor voedsel 

3 B. De tweede reis naar Sri Lanka 

De tweede reis naar Sri Lanka in 2016 heeft plaatsgevonden van 19 november tot 17 

december. Een reis die ook in het teken stond van het waterproject in Ellawewa en het 

schoolproject in Biyagama. Daarnaast zijn ook de volgende hulpmiddelen uitgegeven: 

Item: Aantal: 

Luchtmatras 1 

Rolstoel, binnen 9 

Fiets kind 1 

Rolstoel binnen, zelfbeweger 1 

Rolstoel, buitenmodel 3 

Rolstoel met toiletvoorziening 2 
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Rolstoel, kind 1 

Rolstoel, speciale, aangepast 1 

Toiletstoel 1 

Okselkrukken 3 paar 

Elleboogkrukken 9 

Driepoot 2 

Looprek 8 

Etiketeer Machine 1 

Rugzakjes/schoolspullen kinderen 140 

Brillen +7-150 
Gehoortoestellen 12 

Sensoren/elektronica gehoortoestel 1 

Bijdrage vervoer ziekenhuis 1 

Voedsel gezin 1 

Bouwmaterialen herstel waterschade school 

En talloze knuffels, kinderkleding en 1 kraampakket. 

4. Project schoon drinkwater in Ellawewa 
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el 10. 

In de zomer van 2016 kreeg de stichting een bijzonder verzoek binnen via onze 

contactpersoon UD Susripala: zijn dorp, Ellawewa in het  Anuradhapura  District, kampt met 

een gebrek aan schoon drinkwater. Veel mensen zijn ziek geworden door vervuild (drink-) 

water en er overlijden hierdoor zelfs mensen. Het 

dorp heeft 1000 inwoners die allen onder de 

armoedegrens leven. De vraag is of stichting ASL een 

waterzuiveringsinstallatie kan realiseren. 
I Het bestuur heeft zorgvuldig afgewogen of stichting 

. 
J. 1,1 ASL in staat zou zijn om deze vraag op te pakken en of 

- dit project gerealiseerd zou kunnen worden. Het 

~-j' 1 - 
bedrag dat hiermee gemoeid was stond begroot op € 

7000,00. 

Na een positief besluit is er hard gewerkt aan 

fondsenwerving. En is het daadwerkelijk als vrij snel 

gelukt om voldoende financiële middelen bij elkaar te 

krijgen om te starten met de bouw van de 

zuiveringsinstallatie. Op 29 oktober kregen wij een 

enorm grote donatie binnen die het benodigde budget 

compleet heeft gemaakt. 

De donateurs die hebben bijgedragen aan dit 

project stellen het op prijs op niet met naam 

genoemd te worden. 

Op 4 novmber is gestart met de bouw van de 

installatie, hierbij heeft Nalin Priyardarsana de 

bouw en aanleg gecoördineerd. 

Dit heeft geresulteerd in een voorziening die, 

getest en goedgekeurd, schoon drinkwater 

levert aan het dorp Ellawewa. 
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Op 26 november heeft, samen met  Jeannette,  de opening van deze installatie 

plaatsgevonden. 

Sbét,ASL 

5. Project school Biyagama 

Afgelopen zomer kregen wij ook een 

tweede verzoek binnen: het realiseren 

van meubels en een computer voor een 

speciale schoolklas in Biyagama. In Sri 

Lanka zijn weinig voorzieningen voor 

kinderen met een lichamelijke of 

geestelijke handicap. In Biyagama staat 

een basisschool die een klas gestart is 

voor deze kinderen. Het ontbrak daar 

echter aan meubilair voor zowel de 

kinderen als de onderwijzeressen. 

Tevens was een computer een grote 

wens, hiermee kon men ook speciaal lesmateriaal 

voor deze kinderen beschikbaar stellen. De 

meubels zouden gemaakt worden door  Rehab  

Lanka, een klein bedrijfje in Colombo dat 

uitsluitend medewerkers in dienst heeft met een 

beperking. 

Ook van deze hulpvraag is een projectplan opgezet, 

het benodigde bedrag voor dit project bedroeg € 

1756,00 euro. Op 16 november kregen bij een 

bijzonder bericht binnen van  The Thom  

Foundation; zij stellen het gehele bedrag ter 

beschikking voor dit project. 

Ook voor dit project is Nalin Priyardarsana direct 

aan de slag gegaan om de uitvoering hiervan te 

realiseren. Met als gevolg dat  Jeannette  tijdens 

haar tweede reis in Sri Lanka, op 24 november, deze meubels en de computer heeft kunnen 

afgeven in Biyagama. 

6. Dankwoord 

Het bestuur is zich ervan bewust dat wij geen 

enkele hulp kunnen geven zonder de steun 

van onze donateurs en de mensen die ons 

een warm hart toedragen. Wij willen al deze 

mensen hartelijk danken voor hun steun aan 

ons! 

Hierbij willen wij o.a. de volgende fondsen, 

bedrijven en mensen bedanken: Stichting 

Maria Emalia Dorrepaal, autobedrijf Hylkema 

in Heerenveen,  The Thom  Foundation en 
Dook v wel I 

 

mevrouw Wessels. 

 



Niet alle donateurs stellen het op prijs om genoemd te worden in onze beschikbare  (social-)  

mediastukken of onze website, dit respecteren wij uiteraard. Ook aan hen uit de grond van 

ons hart: 

Hartelijk dank voor al uw steun! 

7. Conclusies en vooruitblik naar 2017: 

De conclusie over 2016 mag toch zijn dat Stichting A.S.L. in Sri Lanka veel mensen heeft 
kunnen helpen en een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan verbetering van de, 
veelal schrijnende, leefomstandigheden. 
De groei die de stichting heeft meegemaakt hopen wij in 2017 te kunnen doorzetten. 

De plannen voor 2017 sluiten aan bij de koers die in 2016 is ingezet: 
- Uitbreiding Fondsenwerving 
- Publicaties op  social  media en in tijdschriften/kranten 
- Individuele acties zoals verkoop van spullen via rommelmarkten en marktplaats 
- Werven van een vaste groep donateurs 
- Inspanningen om Projectaanvragen te realiseren 

Ook in 2017 hopen we dat het wederom lukt om 2 reizen naar Sri Lanka te ondernemen. 
Dit zal mede afhankelijk zijn van de financiële middelen die de stichting tot haar beschikking 
heeft. 

De eerstvolgende reis van  Jeannette  zal een kleine mijlpaal zijn: de 10e  reis naar Sri Lanka 

met als doel het helpen van de meest hulpbehoevende, arme en kwetsbare mensen. 
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8. Publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813  DX  Arnhem 

Email: 

Facebook: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka  

Website: http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/ 

Kenniscentrum Filantropie  

Nb. 

Naast emailcontact kan er via onze website (contactformulier) of via onze facebookpagina 

contact worden opgenomen met de stichting. 

(Na het achterlaten van een bericht nemen wij binnen 8 uur contact met u op). 

Zakelijke gegevens: 

Kamervan Koophandel: 63279193 te Arnhem 

Fiscaal RSIN-nummer: 855166848 
BAN Banknummer: N L33 ING B0006872846 

Bestuursleden Stichting A.S.L. 

Voorzitter: Mevrouw T.G.T.  Lamers  uit Arnhem 

Penningmeester: Mevrouw A.M.I. Otemann uit Groessen 
Secretaris: Mevrouw. J.A. Spang - Roelofsen uit Arnhem 

Bestuurslid: Mevrouw J.M.P. Otemann uit Arnhem 
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Bijlage 1. Financieel jaaroverzicht 2016 

1. A. Financieel jaaroverzicht 
In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting 
in 2016. 

Balans 2016 
Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka  

2016 
Startsaldo boekjaar 2016 € 365,78 

Activa 
Vlottende activa: 

Vaste activa: 

€ 0,00 

€ 0,00 

Totaal aan activa € 0,00 

€ 14,942.25  

Inkomsten Stichting A.S.L.-boekjaar 2016 
Donaties (incl. projectdonaties) 

Inkomsten uit overige activiteiten * 

Totaal aan inkomsten 

€ 14.572.25 

€ 370.00 

Totaal aan beschikbaar budget in 2016 € 15,308.03 

Uitgaven boekjaar 2016 
Aanschaf hulpmiddelen  

Rolstoelen, krukken en overige hulpmiddelen 

Leerbenodigdheden (kinderen) 

Vervoer en transporteurs 

Bouwmaterialen (toiletbouw) 

Materiaal gehoorondersteuning 

Overige uitgaven 

Projecten 
Etiketteermachine voor gezin in Sri Lanka 

Project Waterzuiveringsinstallatie Ellawewa 

Project school Biyagama € 1,551.00  

€ 3,650.31 

€618.07 

€ 1,209.97 

€ 51.61 

€ 213.64 

€ 12.39 

€ 484.90 

€ 5,961.01 

Subtotaal € 13,752.90 

Overhead kosten 

Kosten ING Bank 2016 € 28.30 

Overige kosten (Walburgpers Fondsendisk) € 89.50 

Subtotaal  € 117.80 

Eigen vermogen:  

Totaal van eigen vermogen: 

Totaal van verplichtingen en eigen vermogen 

€ 0,00 

€ 0,00 

Totaal aan uitgaven 2016 € 13,870.70 

Saldo en mee naar boekjaar 2017 
I 

2017 € 1,437.33 
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Nb. 

* Overige activiteiten: Luikse Markt juni 2016 en verkoop gedoneerde artikelen op 
Marktplaats. 

Buiten het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2016 wil de stichting ook inzicht geven 
in de "neven/overheadkosten" en hoe deze zijn verwerkt in 2016. 

Onderwerp Kosten in 2016  

Internetpagina via webnode.nl  € 0,-  

Facebook, nieuwsbrieven € 0,  

Reiskosten naar Sri Lanka € 0,- (door mevrouw 0temann zelf bekostigd). 

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 28,30,- (le  helft 2016 kosteloos) 

Doorlopende reisverzekering  €0,- (zijn door familie  mw.  0temann betaald) 

Aanschaf Fondsendisk 2017 € 89,50 

Portokosten, briefpapier, printkosten € 0,00 (is door bestuur zelf betaald) 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2016. 

De stichting heeft in 2016 een enorme stijging gekend in donaties. 
Ook heeft de stichting voor het eerst te maken gehad met overhead kosten, deze bestonden 
uit de kosten voor de ING bankrekening voor stichtingen. 
Daarnaast is in 2016 een fondsendisk aangeschaft, een hulpmiddel met gegevens van 
fondsen die de stichting in 2017 kan aanschrijven voor projecten en werving van donateurs. 

ANBI 
De stichting mag de ANBI-status voeren. Voorwaarde is dat 90 % van de inkomsten wordt 
besteed aan de doelstelling van de stichting. 
De overheadkosten in 2016 bedroegen in totaal € 117,80. 
Dit is 0,8 % van de totale donaties die de stichting heeft gekregen en hiermee voldoet de 
stichting aan de ANBI eisen. 
In 2016 is dus 99,2 % besteed aan hulp in Sri Lanka. 

De stichting heeft verder geen activa, onroerend goed, huur of andere kosten. De Stichting 

wordt door de bestuursleden in hun Vrije tijd gerund op vrijwillige basis en eigen kosten. 

De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor deze activiteiten. De stichting heeft 

geen winstoogmerk, zoals ook beschreven in de statuten. 

De reiskosten naar Sri Lanka en de verblijfskosten zijn ook dit jaar door  Jeannette  Otemann 

zelf betaald uit eigen (persoonlijke) middelen. Een deel van de donaties ingezet voor 

vervoer in het land, vervoer dat gebruikt wordt om de mensen in de arme gebieden te 

bezoeken en te voorzien van een passend hulpmiddel. 

1.C. Verwachting 2017 
De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2017 naar verwachting licht stijgen. Het 
betreft hier kosten voor de ING-bankrekening (1 x per kwartaal). Tevens is de verwachting 
dat de website van de stichting in 2017 kosten met zich meebrengen. De huidige website is 
een gratis versie. Helaas is de maximale opslagruimte op deze website bereikt. De stichting 
gaat hiervoor op zoek naar een oplossing waarbij het streven is deze overheadskosten zo 
veel mogelijk te beperken. 
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1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2016 

Voorzitter: 

Mevrouw T.G.T. ers uit Arnhem 

Penningmeester: 
Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

P~ IWWMW  
Secretaris: 

Mevrouw. J A eIofs nm 

Bestuurslid: 
Mevrouw. J.M.P. Otemann uit Arnhem 
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