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1. Doelstelling
Het doel van de Stichting Prithipura is het verwerven van fondsen door middel van donaties en acties voor
tehuizen met ca. 250 lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Sri Lanka. De
financiële middelen dienen ter ondersteuning van:

•
•
•
•
•
•
•

bĳdragen aan middelen voor Selfsupport;
het renoveren van bestaande gebouwen;
het verrichten van nieuwbouw;
het opleiden van inlandse verzorgsters zgn. akka's;
het uitzenden van vrĳwilligers;
het ontwikkelen van mensen met een beperking;
het aankopen van gebruikersartikelen.

Het belangrijkste doel is een kwetsbare groep kinderen in Sri Lanka een zo goed mogelijke leefomgeving te
geven.
Stichting Prithipura is omstreeks 1970 opgericht door Bryan de Kretser. In 1975 is de Nederlandse Stichting
opgericht door Drs J.J.M. Bergman. Omstreeks 2008 is de naam van de Nederlandse Stichting uitgebreid, om
mogelĳk ook andere hulpbehoevenden te kunnen voorzien.
Hieronder worden de subdoelstellingen nader toegelicht.
Bĳdragen aan structurele middelen voor selfsupport
Stichting Prithipura ondersteunt Prithipura Infant Homes Sri Lanka, waarbij bij elke vorm van ondersteuning wordt
gestreefd naar het vergroten van de mogelijke zelfstandigheid van de tehuizen in Sri Lanka.
Speerpunten zĳn hierbij het vergroten van inkomsten door het produceren van Rubber, het oogsten en verkopen
van kokosnoten, het maken en verkopen van gebruiksartikelen zoals bezems.
Daarnaast is eigen land- en veeteelt van belang om de bewoners van voedsel te voorzien.
Het renoveren van bestaande gebouwen
Het bestuur ter plaatse is zelf verantwoordelijk voor preventief onderhoud. Indien gebouwen tot stand zĳn
gekomen met hulp van de stichting in Nederland, wordt daarna het beheer volledig overgedragen aan Prithipura
Infant Homes.
Het verrichten van nieuwbouw
Wanneer noodzakelĳk en wenselijk worden nieuwbouw projecten gestart. Het streven is dat dit zoveel als
mogelĳk plaatsvindt onder eigen beheer van het bestuur in Sri Lanka. Bĳ nieuwbouw projecten wordt de directe
omgeving betrokken, zodat deze meeprofiteert en meer betrokken wordt bij de tehuizen en hun bewoners. Het
bestuur van Prithipura Infant Homes besluit of een gebouw wenselijk en noodzakelijk is. Stichting Prithipura in
Nederland zal door acties en donaties gelden bĳ elkaar zoeken. Elk project van grote omvang wordt
gecontroleerd door een register accountant. Van elk project worden ondertekende bonnen van alle uitgaven aan
de stichting overlegd.
Het opleiden van inlandse verzorgsters, Akka’s
Het streven is dat in de tehuizen verzorgsters werken die voldoende zijn opgeleid. Deze opleiding wordt zoveel
als mogelijk in Sri Lanka en/of intern gegeven. Waar nodig wordt extra opleiding in de tehuizen gegeven,
bĳvoorbeeld Engels, fysiotherapie of ergotherapie. Opleiding is een verantwoordelijkheid van het bestuur in Sri
Lanka. De stichting stelt middelen ter beschikking en zendt regelmatig vrijwilligers uit met bepaalde kennis en
achtergrond. Deze vrĳwilligers hebben mede als taak om hun kennis over te brengen.
Het uitzenden van vrijwilligers
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Stichting Prithipura in Nederland streeft er naar om ieder jaar twee tot acht vrijwilligers uit te zenden naar de
tehuizen in Sri Lanka. Niet alleen om kennis in Sri Lanka te vergroten, maar ook om Nederlandse vrĳwilligers
enthousiast te maken en een leerzame ervaring te geven. Uitgezonden vrĳwilligers zijn de beste ambassadeurs
van de Stichting. Afhankelijk van de duur van dat een vrĳwilliger wordt uitgezonden, wordt de ticket gedeeltelijk of
volledig vergoed.
Het ontwikkelen van mensen met een beperking
Stichting Prithipura wil dat de visie op mensen met een beperking in Sri Lanka verbetert. Dit wordt verwezenlijkt
door te tonen dat mensen met een beperking zich goed kunnen ontwikkelen, indien zĳ hiertoe de geestelijke en
lichamelijke mogelĳkheden hebben. Bewoners van Stichting Prithipura Infant Homes worden op allerlei manieren
uitgedaagd om mee te doen. Familie en omwonenden worden zoveel als mogelĳk betrokken bij de ontwikkeling
van hun kinderen.
Het aankopen van gebruiksartikelen
Gebruiksartikelen worden zoveel als mogelijk lokaal aangekocht. Alleen wanneer aantoonbaar specifieke
artikelen niet verkrĳgbaar zijn of van slechte kwaliteit, mogen artikelen verzonden worden naar Sri Lanka.
Artikelen worden alleen verzonden wanneer het bestuur in Sri Lanka aangeeft dat deze nuttig zĳn.
2. Structuur
Eigendom van de tehuizen en alle activiteiten is het bestuur in Sri Lanka. Elk project wordt goedgekeurd door het
lokale bestuur in Sri Lanka, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en diverse
bestuursleden.
De Nederlandse Stichting werkt met een bestuur bestaande uit:
•
Marcel Reintjes
: voorzitter;
•
Pamela Freriks
: penningmeester;
•
John Reintjes
: secretaris;
•
Peter Verhees
: bestuurslid;
•
Bart Bolwĳn
: bestuurslid.
De Nederlandse Stichting is verantwoordelijk voor een juiste besteding van alle binnenkomende gelden en
verantwoordt zich jaarlijks aan haar leden in het Jaarverslag.
3. Communicatie
Stichting Prithipura communiceert via verschillende wegen met haar leden en geïnteresseerden. Eenmaal per
jaar krijgen de donateurs een Jaarverslag en een halfjaarverslag. Daarnaast wordt er via de website
www.prithipura.com nieuws en acties gedeeld, alsmede via Facebook.
Daarnaast kunnen geïnteresseerden ook rechtstreeks naar de website van Prithipura Infant Homes in Sri Lanka:
www.prithipura.org
Vrĳwilligers communiceren vaak ook via eigen websites en facebook.
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