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Voorwoord: 

Voor u ligt alweer het 6  jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri 

Lanka. 

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. 

Dit o.a. door Covid 19 (Corona) waardoor wij niet hebben kunnen reizen 

naar Sri Lanka en daar hulp hebben kunnen geven. 

We hebben geprobeerd om toch op een andere manier in te vullen, u 

leest hier meer over in dit jaarverslag. 

Daarnaast bestond onze stichting in 2020 alweer 5 jaar en kunnen we 

terugkijken naar een aantal bijzondere jaren waarin we heel veel hulp 

hebben kunnen geven. Een lijst om trots op te zijn, maar wat niet had 

gekund zonder al onze donateurs I 

En een jaar ook met een verdrietige gebeurtenis; het overlijden van onze 

voorzitter Trees  Lamers.  We gaan haar enorm missen. 

In dit jaarverslag leest u welke 

ontwikkelingen er zijn geweest in 2020 en 

treft u tevens onze financiële 

verantwoording aan voor 2020. 

Veel leesplezier 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw J. Otemann 

Interim voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1. Ontwikkelingen van de stichting in 2020 en de gevolgen van Covid 19 

In 2020 werden wij overvallen door de gevolgen van Covid 19. Begin van het jaar konden wij 

niet voorzien welke impact dit zou hebben op iedereen. Ook voor onze stichting betekende 

dit het roer volledig omgooien. Daar waar wij in Nederland konden terugvallen op steun van 

de overheid kon dat in Sri Lanka niet. 

En hoewel de besmettingen in Sri Lanka minder hevig 

zijn had dit wel direct gevolgen op het leven van alle 

inwoners. Veel mensen daar, die toch al in armoede 

leven kregen te maken met beperkingen en zaten 

direct zonder inkomen.  

Als Stichting hadden wijde reis voor april/mei 2020 al 
. 
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geboekt, maar helaas hebben we deze reis niet kunnen 

maken. We hadden toen nog niet gedacht dat ook een 

reis in het najaar (december 2020) niet mogelijk was. 

We hebben op andere manieren geprobeerd hulp te 

geven. Dit is ten dele gelukt (zie de rest van het , 

jaarverslag). Maar lang niet zoveel als we gewenst &fL I 
hadden. Ook Sri Lanka kende beperkingen in 

contacten en vrijheid van handelen. Het was daarom 

ook niet verantwoord dat wij onze contactpersonen, en dan met name Nalin Priyardarsana 

aan het werk zouden zetten in Sri Lanka. 

Wij werken voor de meest kwetsbare mensen in Sri Lanka. Blootstelling aan contacten met 

alle risico's van dien was geen optie. 

2. Hoogtepunten en activiteiten in 2020 

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 2020 Start campagne fondsenwerving voor 2020 

Januari 2020 Fondsenwerving voor Waterzuivering Ellawewa 

Voorjaar 2020 Verkoop rugtassen gekregen van Stichting Nandri uit Zevenaar 

Voorjaar 2020 Fondsenwerving 

Zomer 2020 Fondsenwerving voor voedselactie 

Najaar 2020 Kennismaking met fonds voor ondersteuning eerstvolgende reis 

December 2020 Fondsenwerving voor schoolkinderen sm. John Heddes Foundation 
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3. Onderhoud aan Ellawewa Waterzuiveringsinstallatie 

In 2016 hebben wij dankzij donateurs het dorp Ellawewa mogen voorzien van een 

gloednieuw waterzuiveringsinstallatie. 

Ellawewa ligt in een gebied waar veel armoede 

/ ,:'• 
Y. heerst. Veel mensen werden daar ziek (o.a. 

1 / nierziektes) door het drinken van vervuild water. 

Het dorp telt ruim 2000 inwoners. 

We waren enorm trots dat dit project geslaagd 

Î was en we zoveel mensen konden helpen. 

/4 'S 
• b •.•. / 

In januari kregen wij bericht dat tijdens de 

periodieke testen de kwaliteit van het water niet 
/ 1 meer op pijl was en dat groot onderhoud aan de 

I 
-' installatie nodig was Wij hebben hierop, dankzij 

'k 
,. ] diverse donaties, direct kunnen ingrijpen en 

______ inmiddels heeft men weer de beschikking over 

I goed water die voldoet aan alle vereisten. 

Onze contactpersoon Nalin Priyardarsana heeft dit 

project voor ons gecoördineerd en begeleid. De 

inwoners van Ellawewa kunnen nu weerjaren 

gebruik maken van verantwoord schoon drinkwater. 

4. Voedsel actie zomer 2020 

De gevolgen van Covid-19 betekenden niet 

alleen beperkingen in contacten en het niet 

kunnen bezoeken van zieken, maar zéker ook 

het wegvallen van inkomsten bij de toch al 

arme bevolking. Veel mensen werken daar als 

dagloner en door stilvallen van onder andere 

toerisme betekent dit direct dat men geen
 

inkomsten heeft. Sri Lanka kent geen ,fj -i O( 
steunpakketten zoals hier in Nederland. En 

geen inkomsten betekent ook dat men geen - 

voedsel kan kopen voor zijn/haar gezin. We 
. • 

kregen een verzoek van ons netwerk in Sri 
Z4_. 

Lanka of er een mogelijkheid was om hen , ' 

hierin te ondersteunen. De contactpersonen in 1  

A.-

 

ons netwerk zetten zich altijd belangeloos voor 

ons in. Nooit vragen zij om enige vorm van  

(financiële) steun. Bijna allen moeten van dag - Jo 

tot dag bekijken of er werk is. Wij hebben in 

overleg met de bestuursleden besloten om een 

aparte actie op te zetten en een financiële bijdrage voor dit aparte voedselproject te vragen. 

(dit wilden we niet doen vanuit de "gewone" donaties. Deze zijn en blijven bestemt voor 

mensen met een beperking. De mensen die mee hebben gedaan met deze actie wisten dus 

ook waarvoor ze hun donatie gingen doen: voedselhulp). De actie heeft een fijn bedrag 
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opgeleverd. Dit bedrag is inde zomer beschikbaar gesteld aan de mensen ende gezinnen in 

Sri Lanka die betrokken zijn bij onze stichting. Dit is naar rato gegaan: een groter gezin kreeg 

meer steun dan een klein gezin. En gezinnen van contactpersonen die wel inkomsten 

hadden tijdens Covid-19 hebben niet meegedaan in dit project. Alle betrokkenen hebben 

inmiddels verantwoording afgelegd voor het bedrag dat zij ter beschikking kregen. En allen 

hebben aangegeven heel blij te zijn met de geboden ondersteuning, hierdoor konden zij 

voedsel kopen voor een lange periode. 

5. Bijles 6 kinderen dankzij de John Heddes Foundation 

Dankzij financiële steun van de John Heddes Foundation kunnen wij zes kinderen tot hun 

18e jaar (waarin ze over kunnen gaan naar een beroepsopleiding of Universiteit) bijles laten 

geven. Onderwijs volgen tijdens Corona was niet 

makkelijk, maar er zijn allerlei creatieve 

- 
oplossingen bedacht zodat men toch bijles kon 

-. krijgen. Dit gebeurde veelal  online.  En had men 

zelf geen beschikking over een computer dan 
-- 

werd de mogelijkheid gecreëerd om bij een 

klasgenoot, vriend of familielid de lessen te 

volgen. 

6. 5 jaar stichting ASL in 2020 

In mei 2020 bestond de stichting 5 jaar. Hier hadden 

we graag extra aandacht aan willen besteden, maar 

dat is helaas niet gelukt. (Covid 19). 

We zijn echter ontzettend blij met alles wat we de 

afgelopen 5 jaar hebben mogen doen in en voor Sri 

Lanka, dankzij heel veel donateurs: particulieren, 

fondsen, stichtingen en bedrijven 

En al heeft het in 2020 niet gelopen zoals we 

verwacht hadden: we hopen ook de komende 5 jaar 

veel hulp te mogen geven. 

7. Dankwoord 

2015-2020 

5 jaar IEI 

Stichting A.S.L. 

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 wel! 
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8. Conclusies en vooruitblik naar 2021. 

De conclusie over 2020 is toch wel dat we minder hulp hebben kunnen geven dan in andere 

jaren. Toch hebben we een paar fijne projecten mogen doen. 

Voor 2021 weten we niet hoe de situatie rondom Covid 19 zich zullen ontwikkelen. De vrees 

bestaat dat ook de eerste reis in mei 2021 niet door zal gaan vanwege de beperkingen in 

zowel Nederland als in Sri Lanka. 

Voor de eerstvolgende reis hebben we echter al een fonds gevonden die ons deze reis zal 

ondersteunen. 

Dit fonds wil het liefst anoniem blijven en dat respecteren wij uiteraard. 

Het bedrag dat zij toegezegd hadden zou in eerste instantie eind 2020 al aan ons worden 

uitgekeerd. We hebben toen aangegeven dit niet reëel te vinden en contact op te nemen 

met dit fonds zodra we definitief groen licht hebben om naar Sri Lanka te kunnen vertrekken 

voor hulp. 

Verder zullen wij 2021 gebruiken om te kijken welke hulp we kunnen geven, ondanks de 

beperkingen. We denken hierbij o.a. aan het structureel steunen van onze contactpersonen 

die een eigen rolstoelwerkplaats hebben opgezet. Wij zien dat het hen lukt om af en toe 

rolstoelen op te knappen en een fijne nieuwe bestemming te geven. 

9. In Memoriam Trees Lamers 

Op 11 september 2020 is helaas onze voorzitter Trees  Lamers  overleden. Trees was altijd 

bereid om te helpen, had een flinke dosis humor, brede interesses en is altijd actief geweest. 

Door een reis naar Sri Lanka in het verleden is zij verbonden geraakt met Sri Lanka en later in 

2015 ook met onze stichting. 

Trees kon altijd op haar eigen rustige en soms nuchtere 

wijze haar kijk geven op stichtings-aangelegenheden. 

De avonden waarop alle (soms honderden) 

hoorapparaten schoongemaakt en gesorteerd moesten 

worden werden altijd gezellig als Trees kon 

aanschuiven. 

Vaak konden we ook een beroep op Trees doen voor 

praktische zaken. 

In haar verliezen we een mooi mens, ze zal door ons 

enorm gemist gaan worden. 

Nb. Wij zullen in 2021 de benodigde acties uitzetten om 

de vrijgekomen functie van voorzitter opnieuw in te 

vullen. 
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10. Publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813  DX  Arnhem 

Email: 

Facebook: .p5://www.fdceboolccorn/SubedawasakwewaSriLankaL 

Instagram: ]ttps://www.instagrarn.com/stichtinga.s.1/ 

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 RSIN-nummer: 855166848 

IBAN Banknummer: N L33 ING B0006872846 

Bestuursleden Stichting A.S.L. 

Interim Voorzitter: Mevrouw J.M.P Otemann uit Arnhem 

Penningmeester: Mevrouw A.M,l. Otemann uit Groessen 

Secretaris: Mevrouw J.A. Spang - Foto Arnhem 

Foto Links: de rolstoelwerkplaats van meneer 

Piyasiri Somarthna 



Bijlage 1. Financieel jaaroverzicht 2020 
ÎA.  Tabel het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting in 2020. 

Balans 2020 
Stichting ASL - Ayubowan Sri Lanka 

 

Startsaldo start boeI 

 

t 3.017,02 

   

Totaal aan activa t 0,00 

  

Inkomsten Stichting A.S.L. boekjaar 2020 

Donaties door particulieren 1é836,76 

Fondsen (voor projecten) € 2.035,00 

Donaties voor voedselactie € 807,00 

Giften van bedrijven €2.001,00 

Inkomsten uit overige activiteiten (Marktplaats) t 190,00  

Totaal aan inkomsten  f 5.869,76 

Totaal aan beschikbaar budget in 2020 

 

t 8.886,78 

Uitgaven boekjaar 2020 
Projecten 

Bijscholing 6 kinderen JHF schooljaar 2920 € 652,00 

Bijscholing 6 kinderen JHF schooljaar 2021 €937,00 

Voedselproject €807,00 

Project Waterzuivering Ellawewa € 1.706,00 

Subtotaal hulp en projecten t 4.102,00 

Overhead kosten 

Kosten ING Bank 2019 f131,31 

Kosten website CRV verlengen abonnement) 4E190,35 

€321,66 Subtotaal overhead kosten 

 

t 

Totaal aan uitgaven 2020 

 

f4.423,66 

 

Saldo en mee naar boekjaar 2021* I 2021 1 t 4.463,12 

Nb. Een bedrag van € 4463,12 mee naar 2021. Een deel hiervan met een bedrag van 

€1098,00, is gereserveerd. Dit is schoolgeld voor de 6 kinderen die wij dankzij de John 

Heddes Foundation kunnen voorzien van bijlessen. Het betreft schoolgeld voor de periode 

juli t/m december 2021. (periode januari tot en met juni is reeds betaald in op 31 december 

2020 en zit opgenomen in de balans) 

Buiten het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2020 wil de stichting ook inzicht geven 

in de "neven/overheadkosten" en hoe deze zijn verwerkt in 2020. 

Onderwerp Kosten in 2019 

Internetpagina en domeinkosten € 190,35 (t/m feb 2022) 

Facebook, nieuwsbrieven, porto en 

printkosten  

€ 0,00 (wordt door bestuur zelf betaald) 

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

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 131,31 

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

Overige kosten € 0,00 



1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2020. 

Ook in 2020 we veel donaties mogen ontvangen. 

Ook in 2020 is het gelukt om de overheadkosten zo veel mogelijk te beperken. 

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. 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 € 8886,78 te besteden in 2020. 

De overheadkosten in 2020 bedroegen in totaal C 321,66 

Dit bedrag aan overheadkosten is 3,62 % van het geheel aan donaties die de stichting heeft 

gekregen en hiermee voldoet de stichting aan de ANBI voorwaarde. 

In 2020 is dus 96,38 % 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-. 

1.C. Verwachting 2021 

De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2021 nagenoeg gelijk blijven. 

Als extra kosten zal de stichting bij de kamer van Koophandel een aantal wijzigingen moeten 

doorgeven in verband met de te kiezen nieuwe voorzitter van de stichting. De kosten zullen 

tussen de €50 en de €100 euro bedragen is de verwachting. 

In 2021 zijn er geen kosten te verwachten die te maken hebben met de website van de 

stichting. 



1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2020 

Interim Voorzitter: 

Mevrouw J.M.P Otemann uit Arnhem 

Penningmeester: 

Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

Secretaris: 

Mevrouw. J. A. Spang-Roelofsen uit Arnh 
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