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Voorwoord: 

Voor u ligt alweer het 71 jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka. 

Ook 2021 was in veel opzichten een jaar met diepte- maar zeker ook met 

hoogtepunten. 

Voor het 2e  jaar op rij kregen wij te maken met de Covid-19 maatregelen. 

Niet alleen vervelend voor ons als stichting, maar minstens zo vervelend voor de 

veelal arme bevolking in Sri Lanka die daardoor extra getroffen werd. 

Door wegvallende inkomsten door toerisme en lockdowns is er voor veel mensen 

nauwelijks inkomsten, met als gevolg een stijgende armoede. Een enorm contrast 

met Nederland, waar de mensen en ondernemers kunnen rekenen op uitgebreide 

steunpakketten, in Sri Lanka niets van dat alles. 

Hoewel het er lang niet naar uitzag konden we toch eind november een reis 

ondernemen en konden we gelukkig veel mensen helpen. 

Dit alles dankzij de particulieren, bedrijven en fondsen in Nederland die ons steunen. 

In dit jaarverslag leest u de ontwikkelingen die er zijn geweest in 2021 en treft u in 

het 2e  deel tevens onze financiële verantwoording aan. 

De financiële verantwoording wordt tevens apart 

gepubliceerd op onze website middels het 

formulier Publicatieplicht Anbi Algemeen. 

Veel leesplezier I 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw J. Otemann 

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Nb. De foto op de voorpagina van dit jaarverslag betreft een meisje dat is voorzien van een 

hoortoestel uit Nederland. 
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1. Situatie in 2021 

Ook in 2021 kregen wij te maken met de (reis-) beperkingen vanwege de gevolgen van Covid 

19 

Ook onze gebruikelijke reis naar Sri Lanka in het voorjaar (mei/juni) kon voor het 2e  jaar niet 

doorgaan. 

Ook fondsenwervende acties, verkoop van spullen, deelnemen op de Luikse Markt konden in 

2021 allemaal niet doorgaan. 

We merkten ook dat we nauwelijks een beroep konden doen op ons netwerk in Sri Lanka in 

een poging via hen nog hulp te kunnen genereren. Wij merkten dat ook zij enorm te lijden 

hadden onder de beperkingen en het wegvallen van inkomens. 

Wij wilden ze daarnaast ook niet belasten met 

verzoeken om voor ons op pad te gaan, uit angst 

hen aan situaties bloot te stellen waarop ze 

Al 1 
-d m besmet zouden kunnen raken. 

'JA 

~'  I) 

gegeven worden! 

2. Hoogtepunten en activiteiten in 2021  

De volgende activiteiten en campagnes heeft de 

stichting afgelopen jaar ondernomen voor zowel 

werven van donateurs als het vergroten van ons 

netwerk in Nederland en opdoen van kennis t1 
rondom Sri Lanka en de impact van onze  
werkzaamheden 

' 

Januari 2021 Start campagne fondsenwerving 

Zomer 2021 Werven hoortoestellen en donateurs 

Juli 2021 Groot onderhoud Waterzuivering Ellawewa 

September 2021  Online  bijeenkomst platvorm Sri Lanka Tafel 

Oktober 2021 Op bezoek bij de bestuursleden van de John Heddes Foundation 

Nov/dec 2021 Reis naar Sri Lanka 

In de herfst van 2021 verbeterde de situatie 

echter, zowel in Sri Lanka als in Nederland en is 

besloten om een poging te wagen. 

En het is gelukt: op 21 november kon  Jeannette, 

na een negatieve Corona-test en voorzien van de 

benodigde documenten, toch op het vliegtuig 

stappen. 

Voor het eerst in 2 jaar (!) kon de situatie in Sri 

Lanka zelf bekeken worden en kon er hulp 
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3. Onderhoud aan Ellawewa Waterzuiveringsinstallatie 

Evenals in 2020 kregen wij ook dit jaar een verzoek om te helpen bij het onderhoud van de 

waterzuiveringsinstallatie in Ellawewa. 

Zoals u weet hebben wij In 2016, dankzij donateurs, het dorp Ellawewa mogen voorzien van 

een gloednieuw waterzuiveringsinstallatie. 

Ellawewa ligt in een gebied waar veel armoede heerst. Veel mensen werden daar ziek (o.a. 

nierziektes) door het drinken van vervuild 

water. Het dorp telt ruim 2000 inwoners. 

We waren enorm trots dat dit project geslaagd 

was en we zoveel mensen konden helpen. 

~* I Wat we niet verwacht hadden was dat de 

investering in 2020 onvoldoende bleek te zijn 

om de zuiveringsinstallatie langdurig schoon 

drinkwater te laten geven 

i Ook dit jaar kregen wij bericht dat tijdens de 

V " periodieke testen de kwaliteit van het water 

weer niet meer op pijl was en dat groot 

onderhoud aan de installatie nodig was. Wij 
I 

hebben hierop, en na beraad, ook dit jaar een 

bijdrage kunnen leveren waardoor het 

drinkwater weer op pijl is gebracht. 

Onze contactpersoon Nalin Priyardarsana heeft 
- ' 

dit project voor ons gecoördineerd en 
- 

begeleid. Dit jaar hebben we echter 

. 
aangegeven dat de inwoners van het dorp in 

6 de toekomst (ook) zelf middelen moet zien te 

: W vinden om de waterzuiveringsinstallatie te 

onderhouden. Dit bijvoorbeeld door 

inschakeling van de overheid Dit zal worden 
"• 

opgepakt en er zal een plan gemaakt worden 

door de bevolking en de beheerders zelf. 

4. Na 2 jaar eindelijk weer naar Sri Lanka 

In november/december van 2019 is  Jeannette  voor het laatst naar Sri Lanka geweest. Van 

Covid-19/Corona had toen nog niemand gehoord. Wie had ooit kunnen denken dat we pas 

2 jaar later weer naar Sri Lanka konden vliegen om ons werk al stichting te kunnen 

uitvoeren. 

Dankzij een fonds (dat niet nader genoemd wil worden) en donateurs konden wij veel hulp 

geven tijdens deze reis. 

We kwamen er wel achter dat de prijzen in die 2 jaar enorm gestegen waren. 

Voorbeeld; kostte een rolstoel in 2019 nog 9000 SRL, deze reis was dat al 22.000 SRL. 

Omgerekend in Euro's: eerst rond de 65 euro. In 2021 werd daar ruim 135 euro voor 

betaald. 
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Bij deze een overzicht van de gegeven hulp: 

30 rolstoelen 

3 rolstoelen met toiletvoorziening 

3 speciale kinderrolstoelen 

17 looprekken 

4 sets okselkrukken 

16 elleboogkruk (voor 10 mensen) 

7 driepoten 

5 voedselpakketten 

1 Opvanghuis voorzien van 25 sets beddengoed 

1 startpakket voor kraampje nabij een school 

(voor inkomsten van een oudere dame) 

2 x gereedschap voor rolstoel werkplaatsen 

1 x schoolspullen jongen in Mahaoya 

1 x long-medicijnen voor een mevrouw die dit 

zelf helaas niet kan betalen 

1 naaimachine (zodat een alleenstaande vrouw 

met kinderen inkomsten kan genereren) 

1 gezondheidsschoenen 

6 kinderen bijles (dankzij de John Heddes 

Foundation) 

En uit Nederland meegenomen en verstrekt: 

255 brillen en 

215 hoortoestellen 

En diverse knuffels en snoepgoed 

Wat een mooi overzicht is het geworden, dankzij 

jullie. Dank je wel 

5. De kinderen van de John Heddes Foundation 

Ook in 2021 konden wij, dankzij de financiële steun van de John Heddes Foundation zes 

kinderen voorzien van schoolspullen en bijlessen. 

Gedurende het jaar bleek  monitoring  van deze 

kinderen echter moeilijk, vanwege de gesloten scholen 

en lockdowns in Sri Lanka. 

T N- ----.. 1 van de kinderen zijn wij daardoor uit het oog 

1 verloren. Zij is uit eigen beweging weggegaan uit haar 
.

1 .1 omgeving en volgt geen lessen meer. 

S 
- Tijdens de reis in november heeft  Jeannette  wel 

contact gehad met de andere 5 kinderen en mochten 

wij zelfs een nieuw kind aanmelden bij de John Heddes 

Foundation. Deze 6 kinderen blinken uit op school, 

mede dankzij de bijlessen en voorzieningen die ze van 

ons krijgen. 
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We zijn dan ook erg trots op ze dat ze, ondanks de gesloten scholen tOch hun bijlessen 

(veelal  online)  zijn blijven volgen. 

Deze kinderen zijn enorm gemotiveerd. Super om te zien. 

Op 7 oktober heeft het bestuur van onze stichting in Haarlem kennis mogen maken met het 

bestuur van de John Heddes Foundation. (zie foto) 

 

Wat fijn om deze fijne en enthousiaste 

 

mensen eindelijk te kunnen ontmoeten. 

 

Dankzij hen kunnen wij 6 kinderen al 

 

I
i 

jaren voorzien van bijles waardoor hun 

kansen op goede scholing en (later) ook 

- . - 
goede banen enorm worden vergroot. 

, Dit betekend een goed perspectief voor 

 

de toekomst. 

t t 

I \ . 1 . 
-_ 1 ' -1 

We hebben inmiddels de toezegging 

gehad dat we deze kinderen ook in 

 

2022 mogen voorzien van bijlessen. In 

 

december 2021 is  Jeannette  al met ze 

op pad geweest (samen met Nalin Priyardarsana) om de benodigde inkopen te doen voor 

het nieuwe schooljaar. 

 

6. Wijzigingen voor de stichting en de nieuwe voorzitter 

Begin 2021 was  Jeannette  Otemann bereid om de functie van voorzitter op zich te nemen 

binnen ons bestuurd.  Jeannette  was reeds bestuurslid (zonder functie). 

Deze wijziging hebben wij direct doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel en ook zijn de 

machtigingen richting onze bank gewijzigd. 

Verder kregen wij in 2021 te maken met gewijzigde regels rondom de publicatieplichten van 

een stichting en de verantwoording van een ANBI stichting. 

Dit heeft geresulteerd in het (verplichte) publiceren van onze financiële verantwoording 

middels het Publicatieformulier. Deze zult u jaarlijks aantreffen bij ons jaarverslag op onze 

website op de volgende pagina: h!s://: 

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. DANK U WEL! 
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8. Vooruitblik naar 2022. 

Hulp die we in 2022 met zékerheid kunnen geven is 

de bijscholing van de 6 kinderen dankzij de John 

Heddes Foundation. 

Hoe 2022 er verder uit gaat zien als stichting weten 

we helaas nog niet. Dit heeft mede te maken met 

de onzekerheid rondom de Covid49/Corona

1, u1,1 situatie
 

Op moment van schrijven van dit jaarverslag (januari 

2022) ziet het er gunstig uit qua besmettingen en 

dergelijke. Maar, zoals eerder, werden we ook 

afgelopen jaar verrast waardoor we slechts 1 reis 

naar Sri Lanka 

konden 

ondernemen. 

Ons streven is om in 2022 weer veel hulp te kunnen 

geven middels 2 reizen. Maar of dat gaat lukken weten 

we echt niet. 

We zijn uiteraard gestart met fondsenwerving en 

hopen in 2022 weer te kunnen deelnemen aan de 

Luikse Markt waarbij we 2e  hands spullen gaan 

verkopen. 

Tevens zijn we aan het onderzoeken of we op afstand 

hulp kunnen geven zonder dat onze contactpersonen 

belast worden of zich genoodzaakt zien zich in 

vervelende situaties (rondom Corona en regelgeving) 

te hoeven manoeuvreren. 

Foto boven: Con tactpersoen Na/in en Sewwandi zijn bezig met het verstrekken van een hoortoestel uit 

Neder/and. Afgelopen reis konden wij maar liefst 300 hoortoestellen uit Nederland meenemen. 215 

daarvan hebben inmiddels een nieuwe fijne bestemming gevonden. De rest wordt verstrekt gedurende 

2022 
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9. Publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 

Stichting  A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813 DX Arnhem 

Email: ILi 

Face book: 

I nstagra m: 

\Aiebsite: 

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: NL331NGB0006872846 

Bestuursleden Stichting A.S.L. 

Voorzitter: Mevrouw J.M.P Otemann uit Arnhem 

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

Secretaris: Mevrouw J.A. Spang uit Arnhem 

I'1 

Foto Links: Na/in is bezig met een aanmeten van 

een hoortoestel uit Nederland 



Bijlage 1. Financieel jaaroverzicht 2021 

1A. Tabel het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting in 2021 

Balans 2021 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka  

Startsaldo - Over van 2020 op 31-12-2021 

 

€4.463,12 

Totaal aan Activa: € 0,00 

 

Inkomsten in 2021: 

 

Fonds €6.000,00 

Particuliere donaties €4.273,20 

Verkoop spullen  online €230,00 

Donaties van bedrijven €450,00  

Totaal aan inkomsten 

 

€10.953,20 

  

Beschikbaar budget in 2021 

 

€ 15.416,32 

 

Uitgaven in boekjaar 2021:  

 

Aan hulp in Sri Lanka  

€ 7.800,00  

Ellawewa Waterproject € 1.537,00 

John Heddes Kinderen bijscholing €1.562,00 

Project nov-dec 2021 Sri Lanka reis 

 

Subtotaal uitgaves aan Hulp in Sri Lanka € 10.399,00 

 

Overhead kosten 

 

Bankkosten € 141,15 

PCR Test Corona € 79,95 

KvK kosten wijziging bestuur € 

Subtotaal uitgaves overheadkosten 

 

€ 221,12 

Totaal aan uitgaven in 2021 €11.120,12 

 

Saldo en mee naar boekjaar 2022 €4.296,20 

Nb. Een bedrag van €4296,20 mee naar 2022. 

Een deel van dit bedrag is gereserveerd voor verlenging van de rechten op onze 

domeinnaam en website. De rest van het geld is het startgeld voor de eerstvolgende reis (of 

hulp op afstand indien noodzakelijk). 

Een specificatie van de overhead kosten in 2021. 

Onderwerp Kosten in 2021 

Internetpagina en domeinkosten 0,00 (deze volgen in 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 € 141, 14 

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

Overige kosten € 79,95 (PCR test voor de reis). 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2021. 

Ook in 2021 we weer veel donaties mogen ontvangen. In 2021 is het ook weer gelukt om de 

overheadkosten zo veel mogelijk te beperken. 



Wij doen er alles aan om deze 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 € 15416,32 te besteden in 2021. 

De overheadkosten in 2021 bedroegen in totaal € 221,12. 

Dit bedrag aan overheadkosten is 1,43 % van het geheel aan beschikbaar budget en hiermee 

voldoet de stichting ook in 2021 aan deze ANBI voorwaarde. 

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 voor 2022 

De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2022 nagenoeg gelijk blijven. Met name 

de bankkosten blijven ongeveer gelijk. 

Wel loopt de financiële verplichting rondom onze website-domeinnaam en onze website in 

januari 2022 af en dit zal verlengt moeten worden. De kosten hiervan liggen rond de 330 

euro. (dit betekend een verlenging van onze domeinnaam met 5 jaar en beheer en opslag 

van onze website voor 2 jaar). 

Foto boven: Op elke locatie tijdens de reis zitten de mensen te wachten op verstrekking van een hulpmiddel of 

een hoortoestel of een bril. Ons netwerk aan contactpersonen inventariseren de hulpvragen. Tijdens de 

inventarisatie ronde aan het begin van de reis bezoekt  Jeannette  alle mensen. Daarna wordt gekeken wat 

mogelijk is en wat niet. Tijdens de verstrekkings-ronde zitten de mensen al klaar die in aanmerking komen voor 

een hulpmiddel (of bril of hoortoestel). 
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1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2021 

Voorzitter: 

Mevrouw J.M.P Otemann uit Arnhem 

, C fV ~C- Y-' - - I 

Penningmeester: 

Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

.10
 

Secretaris: 

ng-Roelofsen uit Arnhem 

Foto boven: Het verstrekken van brillen. Dit gaat op een eenvoudige manier: men past een bril, en 

kan men er niet mee lezen (of goed zien) dan wordt hij doorgegeven aan de buurman. Zo hebben we 

afgelopen reis 255 mensen kunnen voorzien van een bril uit Nederland! 
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