
E 
\\ ) 

Stichting A.S.L. 

Jaarverslag 20 1 9 
Stkhting ASL - Ayubo wan 

Sri Lanka 



Voorwoord: 

Voor u ligt alweer het 5  jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri 

Lanka. 

2019 Was wederom een bijzonder jaar, zowel voor Sri Lanka als voor 

onze stichting. 

Tijdens de paasdagen in April werd dit prachtige maar kwetsbare land 

getroffen door verschrikkelijke aanslagen waarbij veel Sri Lankaanse 

slachtoffers te betreuren vielen. Ondanks een negatief reisadvies van de 

Nederlandse overheid is toch besloten om de eerste reis in mei 2019 

door te laten gaan, de nood- en wachtlijst voor hulp is hoog. 

Maar 2019 was ook een jaar waarin we weer bijzondere projecten 

hebben kunnen realiseren, zoals de school voor kinderen met een 

beperking in Hansayapalama, ons grootste project tot nu toe. 

Een jaar ook waarin we weer veel mensen hebben kunnen helpen 

dankzij de hartverwarmende steun van onze vaste donateurs en fondsen 

en stichtingen die ons financieel helpen. 

In dit jaarverslag leest u welke 
T 

ontwikkelingen er zijn geweest in 2019 en 

a - 

1/) 
treft u tevens onze financiële 1 
verantwoording aan voor 2019. 

1 

Veel leesplezier 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw  T. Lamers 

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1. Ontwikkelingen van de stichting in 2019 

De stichting A.S.L. (ook wel Ayubowan Sri Lanka) ging in 2019 haar e  jaar in na oprichting in 

2015. 

Ook dit jaar heeft  Jeannette  Otemann 2 reizen naar Sri Lanka kunnen maken. Voor de eerste 

reis in mei 2019 is wel overwogen of een reis naar Sri 

Lanka veilig zou zijn in verband met de aanslagen 

tijdens de paasdagen in april. De reis is gelukkig 

doorgegaan. Tijdens de 2 reizen in 2019 heeft de 1 

stichting weer veel mensen kunnen helpen aan een 

passend hulpmiddel of andere hulp op maat.  

We hebben in 2019 wederom een kleine groei mogen 

doormaken; zo hebben we meer particuliere 

donateurs mogen verwelkomen en diverse kleine 

projecten mogen realiseren. 

In 2019 hebben we 1 groot project mogen realiseren 

in samenwerking met  The Thom  Foundation. 

Wat verder hartverwarmend is dat de stichting nog 

steeds enorm veel hoortoestellen krijgt toegestuurd, niet alleen uit Nederland, maar ook uit 

België en Duitsland. De vraag hierna is nog steeds er groot. 

2. Hoogtepunten en activiteiten in 2019 

De volgende activiteiten en campagnes heeft de stichting afgelopen jaar ondernomen om de 

nood in Sri Lanka onder de aandacht te brengen met als doel om onze naam en missie onder 

de aandacht te brengen.; 

Januari 2019 Start campagne fondsenwerving voor 2019 

Februari 2019 Persoonlijke kennismaking met  The Thom  Foundation 

Maart 2019 Artikel op website Doof.nl (promotie hoortoestellen) 

Mei/juni 2019 Eerste reis naar Sri Lanka 

Juni 2019 Succesvolle Luikse Markt in Eist 

Juni 2019 Artikel in  Audiology  Info's (vakblad hoorspecialisten) 

Juni 2019 Radio-interview hoortoestellen bij Omroep Gelderland-Gelderland Helpt 

Juli 2019 Start schoolproject Hansayapalama 

Juli 2019 Start fondsenwerving 2e  reis naar Sri Lanka 

Augustus 2019 Nieuwe inzameladressen hoortoestellen en brillen (o.a. Zeeland) 

Oktober 2019 Overleg John Heddes Foundation i.v.m. bijles 6 kinderen 

November 2019 Opening schoolproject Hansayapalama 

Nov-dec 2019 2e reis  Jeannette  Otemann naar Sri Lanka 

3 A. De eerste reis naar Sri Lanka 

3 



De eerst reis naar Sri Lanka in 2019 heeft plaatsgevonden van 11 mei tot en met 9juni. Bij 

deze reis is vooraf overlegd of het veilig was om naar Sri Lanka te reizen in verband met 

vreselijke aanslagen tijdens de paasdagen in 

April waarbij veel slachtoffers te betreuren 

vielen. De Nederlandse overheid gaf in die 

periode een negatief reisadvies af alleen naar Sri 

Lanka reizen als het noodzakelijk zou zijn 

Omdat  Jeannette  veel in het binnenland van Sri - -. 2W - 

Lanka verblijft tijdens haar reizen, Nalin - 

Priyardarsana, onze centrale contactpersoon, •--

 

haar vergezelt en zij veelal bij de . 

contactpersonen verblijven en overnachten is 

besloten om de reis door te laten gaan. Ondanks 

dat niet alle locaties goed bereikbaar waren, er veel militairen op straat waren en men te 

maken had met veel  roadblock  en controleposten is de reis gelukkig goed verlopen. 

De volgende hulpmiddelen zijn er tijdens de eerste reis de volgende hulpmiddelen 

verstrekt: 

11 x binnenrolstoel 

3 x buitenrolstoel 

1 x speciale rolstoel 

2 x rolstoel met toiletfaciliteiten 

4 x kinderrolstoelen op maat 

1 x buggy 

3 x douche/toiletstoel 

7 x looprek en 2 wandelstokken 

1 x rollator 

1 x fiets 

1 x tablah (muziekinstrument) 

2 paar okselkrukken 

6 x elleboogkrukken 

3 x driepoot 

2 x bed 

4 x matras 

2 x luchtmatras (antidecubitus) 

3 x matrasbeschermer 

1 x sproeier (apparaat) 

1 x set bloempot mallen 

2 x voedselpakket 

2 x Studiekosten kind 

1 x Armprothese 

Baby en peuterkleding 

Knuffels 

350 brillen zijn uitgegeven 

220 hoortoestellen hebben een nieuwe bestemming gevonden 
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3 B. De tweede reis naar Sri Lanka 

tweede reis naar Sri Lanka in 2019 heeft plaatsgevonden van 21 november tot 21 

december. Een reis zonder problemen (behalve overlast van regenwater zoals 

ondergelopen wegen). 

De volgende hulpmiddelen zijn deze reis uitgegeven: 

6 x looprekken 

6 x driepoten 

17 x rolstoelen voor binnen 

3 x kinderrolstoelen 

S x rolstoelen voor buiten 

1 Buggy 

3 x toiletstoelen 

1 douchestoel 

11 x elleboogkrukken 

1 paar okselkrukken 

1 oefen & behandel bed 

1 speciaal oefen & fitness apparaat 

1 x orthopedisch schoeisel voor een kind 

2 x Schoolspullen 

2 voedselpakketten 

1 x Matras 

2 x Kniebrace 

12 rugzakjes met inhoud  preschool 

Bouw van een toilet 

Daarnaast hebben we het volgende kunnen verstrekken (meegenomen vanuit Nederland) 

305 brillen 

242 hoortoestellen 

1 Orthopedische schoen, 

Diverse duim- armbraces- beenspalken 

Muziekinstrumentjes voor de school in Hansayapalama 

Knuffels en babykleertjes 

3 C Rolstoelwerkpiaats de heer Piyasiri Somarathna 

Een van onze contactpersonen, de heer Piyasiri Somarathna is 

een actieve man en heel betrokken bij onze stichting. Hij 

heeft zelf een rolstoelwerkplaatsje ingericht bij hem thuis. Hij 

verzamelt gebruikte hulpmiddelen, knapt deze dan weer op 

en geeft deze dan ook weer een fijne nieuwe bestemming. 

Wij ontvangen het gehele jaar door regelmatig foto's van hem 

die hij opstuurt nadat hij een hulpmiddel (al dan niet van onze 

stichting) heeft ingenomen, gerepareerd en weer uitgegeven. 

Voor de aanschaf van onderdelen en gereedschap heeft dhr. 

Piyasiri Somarathna tijdens elke reis in 2019 van ons een klein 

geldbedrag gekregen (beide keren LKR 10.000, dat is 

omgerekend +1- 50 euro). Hier kan hij bijvoorbeeld nieuwe rolstoelbanden van aanschaffen. 



4.  Schoolproject  Hansayapalama  dankzij  The Thom Foundation 

Begin juli kregen wij geweldig nieuws van  The Thom  Foundation 

steun konden wij in het oosten van Sri Lanka, in 

Hansayapalama (district Arangawila), een gebouw 

opknappen zodat deze geschikt wordt voor het les 

geven aan kinderen met een lichamelijke en/of 

geestelijke beperking. Dit gebouw stond op het 

terrein van de Leelarthna Maha Vidyala school waar 

ongeveer 1600 kinderen onderwijs genieten. 

De kinderen die dankzij dit project naar school 

kunnen hebben allemaal een beperking. Deze 

beperkingen lopen uiteen van auditieve beperkingen 

tot hyperactieve, lichamelijke beperkingen en 

verschillende ziekten 

dankzij hun financiële 

-.. 

De kinderen krijgen les van een speciaal opgeleide 

onderwijzeres en een stagiaire. 

Dankzij  The Thom  Foundation kunnen we het volgende realiseren: 

- Opknappen/renovatie van het gebouw (incl. plafond, verven, elektra, beveiliging en 

ventilatie) 

- Aanleg van een goede vloer 

- Aanbouw van een volledige sanitaire 

ruimte geschikt voor kinderen met een 

beperking 

- Speeltuin voorzien van speeltoestellen 

- Nieuw meubilair 

Nadat we het goede nieuws van  The Thom 

' I 'E II, — d 1 , — 

\ \7 Foundation hebben gekregen isergelijk 

begonnen met de renovatie van het 

gebouw. Dit is uitgevoerd door onze 

contactpersonen Nalin Priyardarsana, 

Prasana Lal en een aantal loonwerkers die hiervoor in dienst zijn genomen. Dit heeft ertoe 

geleid dat alle werkzaamheden binnen 4 weken afgerond konden worden, er is 7 dagen per 

week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewerkt om het project klaar te hebben. 

Het resultaat is prachtig geworden. 

Tijdens de tweede reis van  Jeannette  is, op 29 november, het gebouw officieel geopend. 

Voor onze stichting was dit het grootste (en ook kostbaarste) project dat we hebben mogen 

realiseren. 
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5. Speciale hulpmiddelen voor kinderen dankzij  The Thom  Foundation 

The Thom  Foundation heeft ons niet alleen geholpen 

met het realiseren van de speciale schoolklas in 

Hansayapalama. Ook hebben wij in 2019 een beroep op 

hen mogen doen voor speciale hulpmiddlen voor 6 t. 

- 

kinderen:
 

- Een statafel voor een jongen met een beperking 

- Een aangepaste rolstoel I 

- Een gewone rolstoel  
- Een muziekinstrument voor een slechtziend kind 

- Een fiets voor een jongen met hartproblemen en 

- Een Armprothese 

Al jaren mogen wij voor speciale aanvragen voor 

kinderen een verzoek indienen bij  The Thom  Foundation. 

En ook in 2019 hebben wij, dankzij de financiële steun van  The Thom  Foundation weer 6 

kinderen kunnen helpen. Geweldig 

6. Bijles voor zes kinderen dankzij de John Heddes Foundation 

In 2019 konden wij twee kinderen, Pipun en Sankuntale, dankzij financiële steun van de John 

Heddes Foundation het hele jaar extra bijlessen laten volgen zodat hun kansen op goed 

vervolgonderwijs (en daardoor een betere 

toekomst) vergroot worden. , -jJ I In november kregen wij bericht dat we nog 
I eens 4 extra kinderen in 2020 kunnen voorzien 

van extra bijles. Deze kinderen zullen door de 

John Heddes Foundation financieel gesteund 

worden tot het bereiken van hun 18e 

levensjaar. Zij heten Piyumi, Vikum, Medina en 

Thrushirandita 

Tijdens de tweede reis van  Jeannette  in 

november/december kon zij met alle kinderen 

al inkopen doen waarbij een nieuw schooluniform, schoeisel en schoolspullen zijn 

aangeschaft. Deze kinderen zijn klaar voor het nieuwe schooljaar dat begint in januari van 

2020! 

7. 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. 

 

Dank u well 
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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! 

8. Conclusies en vooruitblik naar 2020. 

De conclusie over 2019 is dat wij, dankzij steun van donateurs en fondsen, weer veel 

mensen in Sri Lanka hebben mogen helpen. 

De groei die wij in 2019 hebben doorgemaakt hopen wij in 2020 weer te kunnen doorzetten. 

Daarbij zou het fijn zijn als ons team in Nederland uitgebreid zou kunnen worden met 

enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met fondsenwerving, promotieacties e.d. 

Daarnaast hopen we in 2020 weer diverse media te mogen benaderen met ons verhaal en 

wat we doen, in 2020 bestaat de stichting 5 jaar. 

Er zal o.a. een overzicht komen van de hulp die we in deze 5 jaar hebben mogen geven in Sri 

Lanka. Dit zal een prachtig overzicht worden. 

De nood in Sri Lanka is nog steeds groot, dus blijven wij ons werk met veel enthousiasme 

ook in 2020 voortzetten. En hopelijk nog vele jaren daarna. 

[ii 



9. Publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813 DX Arnhem 

Email: 

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

Instagram: https://www.instagram.com/stichting a.s.IL 

Website: littl)://www.ayLibowansrilaiila.nl/
`

 

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 RSIN-nummer: 855166848 

IBAN Banknummer: N L331 NG 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 



€ 5.302,86, 

€ 94,05 

€ 3.978,95 

€ 143,40 

€ 85,11 

€ 85,62 

€ 369,59 

€ 359,89 

€ 131,03 

€ 10.550,50 

€ 10.836,01 

€ 1.628,15 

€ 1.152,18 

€ 13.616.34 

€151,41 

€ 54,90 

€ 7,97 

€ 40,00 

€ 

€ 0,00 

2020 

€24.166,83 I 

€ 254,28 

€24.421,11 

€ 3.017,02 
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Bijlage 1. Financieel jaaroverzicht 2019 
1A. Tabel het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting in 20197 

Balans 2019 
I Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka I 

I Startsaldo start boekjaar 2019 I I € 5.918,01 I 

I Totaal aan activa 1 € 0,00 

Inkomsten Stichting A.S.L. boekjaar 2019 

Donaties door particulieren 

Fondsen (voor projecten en reis 2) 

Giften van bedrijven 

Inkomsten uit overige activiteiten (Luikse Markt, Marktplaats) 

Totaal aan inkomsten 

Totaal aan beschikbaar budget in 2019 

Uitgaven boekjaar 2019 

Aanschaf hulpmiddelen 

Rolstoelen, krukken en overige hulpmiddelen 

Leerbenodigdheden (kinderen, ex John Heddes kinderen) 

Vervoer en transportvergoedingen 

Voedselpakketten 

Medicijnen 

Materiaal gehoorondersteuning 

Bedden en matrassen 

Bouw Toiletten€ 

Overige hulpmiddelen (Werkmiddelen en registratieformulier.) 

Subtotaal 

Diverse Projecten: 

Schoolproject Hansayapalama 

Hulpmiddelen 6 kinderen TTF 

Bijscholing 6 kinderen JHF 

Subtotaal 

Subtotaal 

Overhead kosten 

Kosten ING Bank 2019 

Kosten Walburgpress - Fondsenboek 

Verzend en administratiekosten 

Commissie Luikse Markt 

Subtotaal 

Eigen vermogen: 

Totaal van verplichtingen en eigen vermogen 

Totaal aan uitgaven 2019 

Saldo en mee naar boekjaar 2020* 

€3819,18 

€15896,61 

€ 750,00 

€ 183,20 

€ 21.520,12 

€ 27.438,21 



Nb. Een bedrag van €3017,02 mee naar 2020. Een deel hiervan, 882,82, is gereserveerd. Dit 

is schoolgeld voor de 6 kinderen die wij dankzij de John Heddes Foundation kunnen voorzien 

van bijlessen. Dit geld is gereserveerd als schoolgeld voor de periode juli t/m december 

2020. (periode januari tot en met juni is reeds betaald in december 2019 en zit opgenomen 

in de balans) 

Buiten het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2019 wil de stichting ook inzicht geven 

in de "neven/overheadkosten" en hoe deze zijn verwerkt in 2019. 

Onderwerp Kosten in 2019 

Internetpagina en domeinkosten € 0,00 

Facebook, nieuwsbrieven € 0, 

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

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 15 1,41 

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

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

Overige kosten zoals kraam Luikse Markt € 40,00 

Fondsenboek van Walburgpress, voor het 

werven van donaties 

€54,90 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2019. 

Mede door het project school Hansayapalama hebben we veel donaties mogen ontvangen. 

Ook dit jaar hebben we de overheadkosten zo veel mogelijk beperkt kunnen houden. 

De kosten voor de ING zijn licht gestegen (wegens verhoging van de tarieven van de ING). 

Daarnaast hebben wij een Fondsenboek aangeschaft, een handig hulpmiddel dat zich in 

veelvoud zal terugverdienen: het is de almanak voor fondsen en stichtingen in Nederland. Bij 

elke project en voor elke reis zoeken wij hieruit kandidaten die wij aanschrijven met het 

verzoek ons te steunen. In 2017 hebben we ook een dergelijk hulpmiddel aangeschaft, dit 

heeft ons destijds enorm geholpen met het zoeken naar de juiste fondsen die ons financieel 

hebben kunnen steunen. 

Verder doen wij 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. Eén van de voorwaarden om de ANBI status te 

mogen voeren is de voorwaarde dat 90 % van de inkomsten wordt besteed aan de 

doelstelling van de stichting. 

Wij hebben in totaal € 21.520,12 ontvangen aan donaties in 2019. 

De overheadkosten in 2019 bedroegen in totaal € 254,28 

Dit bedrag aan overheadkosten 1,18 % van de totale donaties die de stichting heeft 

gekregen en hiermee voldoet de stichting aan de ANBI voorwaarde. 

In 2019 is dus 98,82 % van de donaties besteed aan het geven en realiseren van 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 
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en transport in het land tijdens de twee reizen. Dit heeft als doel om de mensen in de arme 

gebieden te bezoeken en te kunnen voorzien van een passend hulpmiddel. 

Alle mensen meteen hulpvraag worden bezocht door  Jeannette  tijdens de 

inventarisatieronde. Na de inventariserende wordt een (moeilijke) keuze gemaakt wie in 

aanmerking komt voor een hulpmiddel en wie niet. (helaas krijgen wij altijd meer 

hulpvragen binnen dan wij kunnen realiseren). 

Tijdens een tweede ronde wordt het hulpmiddel ook persoonlijk afgegeven bij de mensen en 

ondertekenen zij een document voor ontvangst. 

T
11 '. V 'V ol~ ,' 

ç '  

Deze twee rondes tijdens elke reis worden begeleid door Nalin Priyardarsana, onze centrale 

contactpersoon. Nalin reist de hele maand met  Jeannette  mee en zorgt ervoor dat ertransport 

en vervoer is. Zonder dit vervoer is het onmogelijk om de mensen met een hulpvraag (veilig) 

te bereiken. 

1.C. Verwachting 2020 

De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2020 naar verwachting licht stijgen. Dit 

omdat de tarieven voor de bankrekening zijn gestegen. En tevens zal het abonnement van 

de website aflopen in februari. Deze zal verlengd moeten worden. (doen we dit niet, dan 

zullen we de website in vereenvoudigde vorm moeten voortzetten. Dit betekend geen 

foto's en artikelen. De stichting kiest hier bewust niet voor maar wil het bedrag dat hiermee 

gemoeid is hiervoor inzetten. Wij willen de mensen en donateurs een transparant en 

volledig beeld geven van de activiteiten van de stichting. 
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1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2019 

Voorzitter: 

Mevrouw T.G)Lmers uit Arnhem 

4ITT. 

Bestuurslid: 

Mevrouw. J.M.P. Otemann uit Arnhem 

Penningmeester: 

Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

Secretaris: 

Mevrouw. J. A. Spang-Roelofsen uit Arnhem 
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