
Stichting A.S.L. 

Jaarverslag 2018 

Stichting ASL - Ayubowan Sri Lanka 



Voorwoord: 

Het 4  jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka ligt alweer voor u. 

Ook dit keer kunnen we terugkijken op een succesvol jaar, een jaar waarin we weer 

veel mensen kunnen helpen in Sri Lanka middels het realiseren van vele kleine en 

een aantal grote hulpvragen en projecten. 

2018, een jaar waarin we kennis hebben mogen maken met Stichting Nandri uit 

Zevenaar. 

En een jaar waarin we weer heel veel hoortoestellen en brillen hebben mogen 

ontvangen vanuit het hele land. 

Een succesvol jaar kunnen wij alleen realiseren dankzij donaties van particulieren, 

bedrijven en fondsen die ons een warm hart toedragen! 

Onze speciale dank gaat dan ook uit naar de mensen waar we donaties en 

hoortoestellen van hebben mogen ontvangen, maar waarvan we niet weten van 

wie het afkomstig is. Er zit vaak geen afzender of naam bij. 

We kunnen deze mensen dan ook niet altijd persoonlijk bedanken en dat is erg 

jammer. Daarom via deze weg: 

Heel veel dank voor uw steun! 

In dit jaarverslag leest u welke ontwikkelingen er zijn geweest in 2018 en treft u in 

de bijlage de financiële verantwoording aan. 

Hopelijk geeft het lezen van dit jaarverslag u net zoveel energie en voldoening als 

ons als we terugkijken naar dit fijne jaar. 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw T.  Lamers 

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1. Ontwikkelingen van de stichting in 2018 

Ook in 2018 is het  Jeannette  Otemann weer gelukt om 2 

reizen naar Sri Lanka te maken en tijdens deze reizen 

weer veel mensen te kunnen helpen. 

Daarnaast hebben we weer een aantal acties uitgezet 

om de stichting te promoten en de benodigde financiële 

middelen bij elkaar te krijgen. 

Het verrast ons iedere keer weer dat zoveel mensen ons 

een warm hart toedragen en bereid zijn om ons te 

helpen. 

2. Activiteiten in 2018 

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

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

Januari 2018 Start campagne fondsenwerving voor 2018 

Januari 2018 Verschijning Jaarverslag over 2017 

Februari 2018 Kennismaking met Stichting Nandri in Zevenaar 

April 2018 Verschijning nieuwsbrief nr. 7 

April 2018 ie Hergebruikmarkt bij Stichting Nandri in Zevenaar 

Mei 2018 Uitbrengen van de AVG Privacyverklaring 

Mei/juni 2018 ie reis naar Sri Lanka —3 mei t/m 2juni 

Juni 2018 Succesvolle Luikse Markt in Eist 

Augustus 2018 Start campagne fondsenwerving voor 2e  reis 2018 

Oktober 2018 2e Hergebruikmarkt bij Stichting Nandri in Zevenaar 

November 2018 Verschijning nieuwsbrief nr. 8 

November/dec 2018 2e  reis naar Sri Lanka —22 november t/m 20 december 

3A. De eerste reis naar Sri Lanka 

De eerst reis naar Sri Lanka heeft plaatsgevonden van 3 mei tot en met 2juni. Tijdens deze 

reis konden we, ook dankzij diverse fondsen die ons gesteund hebben, weer een aantal 

grote en kleine projecten realiseren dankzij steun van diverse donateurs en fondsen. 

Hierover leest u meer bij punt 4. 

Van de vele hulpvragen die wij binnenkregen voor deze 1e  reis hebben wij de volgende 

hulpmiddelen kunnen verstrekken: 

Item: 

1 x rollator 

5 x elleboogkrukken 

1 x rolstoel (zelfbeweger) 

3 x paar aangepaste schoenen 

lx  looprek 

5 x douche toiletstoel 

2 x rolstoel voor buiten gebruik 

2 x rolstoel met toiletfaciliteiten 

ii  x rolstoel voor binnen gebruik 

4 x aluminium rolstoel voor binnen en buiten 

gebruik 
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1 x speciale rolstoel verstelbare rug- en been 

steunen 

lx  driepoot 

1 x toilet gebouwd 

1 x paar okselkrukken 

1 x aangepaste bromfiets 

ruim 300 brillen 

117 personen kregen 1 of 2 hoortoestellen 

3 B. De tweede reis naar Sri Lanka 

De tweede reis naar Sri Lanka in 2018 heeft plaatsgevonden van 22 november tot 20 

december. Wegens de gunstige koers van de Sri Lankaanse Roepee konden we voor het 

beschikbare budget tot onze vreugde meer hulpmiddelen verstrekken dan we vooraf 

dachten. Dat heeft geresulteerd in het volgende overzicht: 

10 x rolstoel voor binnen gebruik 

lx  buitenrolstoel 

2 x rolstoel met toiletfaciliteiten 

4 x looprek 

2 x driepoot 

11 x elleboogkrukken 

2 x paar okselkrukken 

1 x rollator 

4 x toiletstoel 

2 x matrassen 

1 x matrasbeschermer 

2 x luchtmatras 

1 x kruidenierswaren (startpakket winkel) 

2 x voedselpakket 

1 x Fiets 

1 x Bouw van een toilet 

2 x schoolspullen peuters 

1 x schoolspullen meisje 

160 hoortoestellen 

320 brillen 

En verder zijn er tijdens deze reis ook weer de volgende items verstrekt die we hebben 

meegekregen van donateurs: 

2 x Rolstoel via Medipoint, 

Babykleding en knuffels en 

Etuis & schoolspullen 

4. Grote en kleine projecten in 2018 

In 2018 hebben we, dankzij donateurs, een flink aantal grote en kleine projecten mogen 

realiseren. Hieronder het overzicht van deze projecten met een eervolle vermelding van de 

stichtingen en fondsen die ons hierin financieel hebben ondersteund. (wij vragen altijd 

toestemming aan de donateurs of zij genoemd mogen worden door ons) 
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4A Deuren voor een nieuwe toiletgroep school Dambulla 

Dankzij de Casterenshoeve hebben wij voor een toiletgroep bij een school in Dambulla 

kunnen voorzien van deuren. De betreffende school had een donatie gekregen voor het 

bouwen van toiletten. Helaas was het budget niet toereikend en konden wij helpen met de 

laatste benodigdheden: deuren. 

4B. De houtbewerkingsmachine voor meneer Samphath. 

In 2017 heeft Stichting Talant ons project 

Houtbewerkingsmachine uitgekozen als 

collectedoel voor 2017. In maart 2017 zijn wij naar 

Talant toegegaan en hebben ons daar tijdens de 

kerkdienst voorgesteld en een presentatie mogen 

geven. Begin 2018 kregen wij bericht dat de 

houtbewerkingsmachine voor meneer Sampath 

aangeschaft kon worden. Tijdens de eerste reis 

van  Jeannette  is deze dan ook gekocht en 

geïnstalleerd bij meneer Sampath. 

4C. Speeltoestellen voor de kleuterschool in Biyagama 

Eind 2017 kregen wij van de Stichting Kinderfonds van Dusseldorp een financiële bijdrage 

om speeltoestellen aan te schaffen voor een 

kleuterschool in Biyagama. Nalin 

Priyardarsana, onze centrale contactpersoon, 

heeft daarna de speeltoestellen gekocht en 

tijdens de eerste reis van  Jeannette  kon in 
.. -. 

- 

Biyagama de traditionele inwijding - 
t_. 

plaatsvinden. I 
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4D. Bijles voor Pipan 

Dankzij de John Heddes Foundation konden - 

wij voor Pipan, waarbij helaas beide ouders 

uit beeld zijn, en hij opgroeit bij zijn oma die 

erg arm is, schoolspullen kopen voor Pipan. In 2019 kan hij, dankzij de John Heddes 

Foundation naar school en ook bijlessen volgen om zijn toekomstperspectief op goede 

scholing en werk te kunnen vergroten. 

4E. Hulpmiddelen voor het St. Joseph Elderlyhome 

Dankzij een grote donatie van stichting Hofje Codde & Beresteyn konden wij het St.Joseph 

Elderlyhome in Balangoda voorzien van hulpmiddelen zoals toiletstoelen, waterboilers, 

beddengoed, klamboes, matrassen, looprekken en 

matrasbesche rm e rs. 

4F  Aangepaste brommer voor Lalith 

Met hulp van onze particuliere donateurs konden 

wij meneer Lalith voorzien van een speciale 

aangepaste brommer zodat hij zijn werk als 

plaatselijke welzijnswerker ondanks zijn 

lichamelijke beperkingen kon blijven uitvoeren en 

zelfs uitbreiden. 

591 



4G.  Electra,  water en toiletten voor de kleuterschool 

in Ellawewa 

De Hofstee stichting kwam ons in de tweede helft 

van 2018 te hulp, deze keer met een aanvraag voor 

elektra, water en toiletten voor een kleuterschool in 

Ellawewa. 

Ellawewa bevindt zich in 1 van de armste gebieden 

van Sri Lanka. We hebben in deze regio al meerdere 

projecten mogen realiseren. Fijn dat ook dit weer 

gelukt is. 

5.  The Thom  Foundation 

De  Thom  Foundation heeft ons de afgelopen jaren al een aantal keer financieel geholpen 

met hulpvragen speciaal voor kinderen. 

Zo hebben wij in 2016 de speciale schoolklas in Biyagama (voor kinderen met een 

beperking)mogen voorzien van fijne meubels en een (les-) computer. 

En in 2017 hebben zij ons geholpen bij de aanschaf van een scootmobiel voor Sehan en een 

statafel voor Wimesek. 

Daarnaast hebben wij dankzij  The Thom  Foundation ook 

rolstoelen en andere hulpmiddelen mogen verstrekken 

aan kinderen -r 

Ook in 2018 hebben we bij  The Thom  Foundation mogen 

benaderen en hebben zij ons financieel gesteund met de 

volgende hulpvragen: 

- Een onderarmprothese voor de Thusara 

- Een loophulpmiddel voor Buddi 

- Een loophulpmiddel voor Hersenawod 

- Een aluminium rolstoel met toiletfaciliteiten voor Achini 

- Een statafel voor Anapuna 

- Een statafel voor Pakanja 

- Een fitness toestel voor lnakshi 

- Schoolspullen voor Gheewandi en 

- Een aluminium rolstoel voor Dilshan 

In het najaar van 2018 zijn wij uitgenodigd door  The Thom  Foundation om kennis te maken 

met elkaar en om te kijken of wij gezamelijk in 2019 een project kunnen starten in Sri Lanka. 

Deze kennismaking zal begin 2019 plaats gaan 

vinden. 

6. Stichting Nandri uit Zevenaar 

Een fijne verrassing in 2018; we werden 

benaderd door Stichting Nandri uit Zevenaar 

om kennis te maken. Stichting Nandri heeft 

een hergebruikwinkel in Zevenaar. Hier 

verkopen zij (2e hands-) kleding en 
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speelgoed. Dankzij de opbrengsten van de verkoop uit deze winkel kan Nandri de 

allerarmste gezinnen in de dorpen Kandana, Panadura en Wattala in Sri Lanka 

ondersteunen. 

In februari hebben wij kennis gemaakt met de mensen achter Stichting Nandri; een 

enthousiaste en gedreven groep mensen. 

Hierbij zijn wij uitgenodigd om in 2018 twee keer deel te nemen aan de hergebruikmarkt die 

zij hebben georganiseerd. Uiteraard hebben wij van deze gelegenheid gebruikt gemaakt. Dit 

heeft geresulteerd in twee fijne zaterdagen op 7 april en 6 oktober. Hierbij hebben wij niet 

alleen spullen en kleding mogen verkopen voor onze eigen stichting maar ook fijne promotie 

hebben mogen maken. 

En Nandri heeft aangeboden om vast inzamelpunt voor ons te zijn voor brillen en 

hoortoestellen. 

7. In memoriam Sehan 

In dit jaarverslag mag een kort In memoriam voor Sehan Siriwardana niet ontbreken. Deze 

jongeman met een spierziekte mochten wij, dankzij  The 

Thom  Foundation, in 2017 voorzien van een scootmobiel. 

Dankzij deze scootmobiel kon deze jongen eindelijk naar 

school om een (beroeps-) opleiding te volgen en hoefde 

hij zijn dagen niet meer zittend op de grond door te .1.'  

brengen 

Tijdens de eerste reis van  Jeannette  in mei 2018 

brachten zij en Nalin Priyardarsana nog een bezoek aan 
- -. 

Sehan Vol trots liet hij zijn huiswerk zien en zijn 

vorderingen. Dankzij de opleiding die hij was gestart
 

begin 2018 kreeg hij al wat klusjes en werkzaamheden 

binnen en kon hij al wat geld verdienen. 

Helaas bereikte ons in juni het trieste bericht dat Sehan na een kort ziekbed op 17 jarige 

leeftijd is overleden. 

Wat een triest nieuws. 

Op verzoek van de ouders van Sehan heeft de scootmobiel inmiddels een nieuwe fijne 

bestemming gekregen en heeft  Jeannette  tijdens haar tweede reis de ouders van Sehan een 

bezoek gebracht. 

Sehan is voor ons het voorbeeld hoe iemands leven kan veranderen met een hulpmiddel, en 

waarom wij ons inzetten voor mensen in Sri Lanka zoals hij. 

8. Dankwoord 

Ook dit jaar hebben we veel steun gekregen van particulieren, bedrijven en fondsen. Zonder 

deze steun kunnen wij het werk in Sri Lanka niet doen en de hulp niet geven. 

Wij willen al deze mensen hartelijk danken 

voor hun steun aan ons. We zouden alle 

betrokkenen en donateurs hier graag 

benoemen, alleen lopen we dan het risico ' 

dat we iemand over het hoofd zien. 
" I 

Niet alle donateurs stellen het ook op prijs 

om genoemd te worden in onze beschikbare
 

(social-)  mediastukken of onze website, dit 

respecteren wij uiteraard. Ook voor hen 

geldt: Hartelijk dank voor al uw steun! 



9. Conclusies en vooruitblik naar 2019: 

Als we terugkijken op 2018 dan mogen we toch concluderen dat we dit jaar meer mensen 

hebben kunnen helpen dan voorgaande jaren. 

Voor veel van onze projecten hebben wij bedrijven, particulieren en fondsen bereid 

gevonden om ons te helpen de hulpvragen te realiseren. Kortom: We kunnen terugkijken op 

een fijn jaar 

Dankzij diverse promotieacties hebben wij wederom onze groep vaste donateurs kunnen 

vergroten. In 2019 willen wij deze trend voortzetten. 

Ook dan zal fondsenwerving een groot deel van onze activiteiten innemen. 

Daarnaast kijken wij uit naar de contacten met  The Thom  Foundation om te kijken wat wij in 

2019 voor elkaar kunnen betekenen. 

10. Publicatie gegevens Stichting 

Contactgegevens: 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813 DX Arnhem 

Email: 

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

Website: 

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: 

Kamer van Koophandel: 63279193 te Arnhem 

Fiscaal RSlN-nummer: 855166848 

IBAN Banknummer: NL331NGB0006872846 

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 2018 
1A. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting in 2018. 

Balans 2018 
Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka  

Startsaldo boekjaar 2018 

 

€ 3.920,97 

   

Totaal aan activa € 0,00 

   

Inkomsten Stichting A.S.L. boekjaar 2018 

Donaties fondsen en bedrijven (mci projectdonaties) 

Verkopen Markten en Marktplaats 

Particuliere donateurs 

Totaal aan inkomsten 

 

€ 3.373,45  

€ 11.694,50 

€ 577,15 

  

(15.645,10 

Totaal aan beschikbaar budget in 2018 € 19.566,07 

    

Uitgaven boekjaar 2018 

  

Kosten voor hulpmiddelen  

Rolstoelen, krukken en overige hulpmiddelen 

Hulpmiddelen dankzij  The Thom  Foundation 

Leerbenodigdheden (kinderen) 

Fiets 1 x 

Bouw toiletten 2 x 

Materiaal gehoorondersteuning + brillen 

Vervoer, huur bus en transportvergoedingen 

€ 3.323,34 

 

€ 1.283,04 

€ 183, 10 

61,54 

€ 584,24 

€ 90,3 1 

€ 2.565,68 

Projecten 

  

Speciale bromfiets welzijnswerker 

Speeltoestellen Biyagama (dankzij Kinderfonds Dusseldorp) 

Deuren Toilet Dambulla (Dankzij Casterenshoeve) 

School Ellawewa (water, stroom en toiletten (Dankzij Hofsteestichting) 

School Pipan (Dankzij John Heddes Foundation) 

Houtbewerkingsmachine - Danzij St. Talant Beetsterzwaag 

St. Joseph Elderlyhome (dankzij Hofje Codde Beresteyn) 

€ 648,91 

€ 1.000,00  

€ 1.000,00 

€ 350,00 

€ 750,00 

€ 568,00 

€ 875,50 

 

Subtoaal 

    

€13.283,66  

Overhead kosten 

Kosten ING Bank 2018 

Kosten Website (voor 2jaar) 

Huur kraam Luikse Markt 

Subtotaal 

 

€ 40,00  

€ 134,40 

€190,00 

  

€ 364,40  

Eigen vermogen:  

 

Totaal van eigen vermogen en verplichtingen (0,00 

    

Totaal aan uitgaven 2018 

 

€ 13.648,06 

 

Saldo en mee naar boekjaar 2019 1 20191 € 5.918,01 
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Nb. In 2017 hebben wij 2 grote donaties ontvangen van  The  Struan Foundation uit Arnhem 

voor aanschaf van hulpmiddelen. En van Kinderfonds van Dusseldorp voor de 

speeltoestellen in Blyagama. Beide donaties zijn in 2018 volledig besteed. 

Van Stichting Maria  Amelia  Dorrepaal kregen wij in december 2018 een enorme donatie. 

Deze donatie nemen we mee naar 2019, we hebben hiermee een geweldig startbedrag voor 

hulpmiddelen die we willen aanschaffen in 2019. Het bedrag gaat dus volledig mee naar het 

nieuwe boekjaar. 

Buiten het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2018 wil de stichting ook inzicht geven 

in de "neven/overheadkosten" en hoe deze zijn verwerkt in 2018. 

Onderwerp Kosten in 2018 

Internetpagina (overgang gratis naar opslag) € 190,00 

Facebook, nieuwsbrieven € 0, 

Reis + verblijfskosten naar Sri Lanka € 0,- (door mevrouw ütemann zelf bekostigd). 

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 134,40 

Doorlopende reisverzekering € 0,- (wordt door familie van  mw.  Otemann bekostigd) 

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

Huur kraam Luikse Markt €40,00 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2017. 

De stichting heeft in 2018 een stijging gekend in donaties. 

De overheadkosten hebben wij ook dit jaar zeer beperkt kunnen houden. 

We hebben in januari 2018 kosten betaald aan Webnode, onze webhost omdat onze 

website is gegroeid en de gratis opslag niet meer voldoende was. 

Het bedrag voor deze website is voor de looptijd van 2 jaar. 

De bankkosten zijn ook dit jaar gestegen, mede door de groei van het aantal donaties. 

De stichting heeft een 'stichting-betaalpakket" bij de ING bank. Hiervoor betalen wij 50% aan 

kosten t.o.v. een normale zakelijke bankrekening. 

Wij doen er alles aan om de overhead kosten zo veel mogelijk te beperken zodat de donaties 

die wij krijgen volledig kunnen worden ingezet om hulp te geven in Sri Lanka. 

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 2018 bedroegen in totaal € 364,40 

Dit is 1,86 % van de totale donaties die de stichting heeft gekregen en hiermee voldoet de 

stichting aan de ANBI eisen. 

In 2018 is dus 98,14 % van de donaties direct 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 

en transport in het land. Dit heeft als doel om de mensen in de arme gebieden te bezoeken 

en te kunnen voorzien van een passend hulpmiddel. 
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1.C. Verwachting 2019 

De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2019 naar verwachting licht dalen omdat 

we in dat jaar geen kosten hebben voor het runnen van de website 

De kosten voor de ING-bankrekening zullen naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. 
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iD. Ondertekening financieel jaarverslag 2018 

Voorzitter: 

Mevrouw T.G.j.-tirners uit Arnhem 

Bestuurslid: 

Mevrouw. J.M.P. Otemann uit Arnhem 

Penningmeester: 

Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

Secretaris: 

Mevrouw. J. A. Spang-Roelofs en uit Arnhem 
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