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    “Because even the smallest voice deserves to be heard”   

    
         

   

   

   
Jaarverslag 2018  

   

   

Beste vrienden van Prithipura,       

 

Het is me weer een waar genoegen u ons jaarverslag te mogen presenteren. We kunnen 

terugblikken op een goed jaar met een aantal belangrijke ontwikkelingen/projecten voor de 

tehuizen. Wederom een jaar waarin vele studenten en vrijwilligers hun steentje hebben 

bijgedragen op de diverse locaties van Prithipura.   

  

Voordat we hierop terugblikken wil ik graag een aantal veranderingen binnen het bestuur 

toelichten.  

  

Afscheid   

  

Na ruim 13 jaar heeft Paméla Freriks afscheid genomen als penningmeester en 

bestuurslid van de stichting. Ieder mens heeft momenten in het leven waarbij je de balans 

opmaakt en er keuzes gemaakt moeten worden. Niet altijd even makkelijk zeker als dit 

deels gebeurd met pijn in het hart. Daar was deze keuze er een van voor Paméla, tijd om 

het stokje over te dragen. Deze keuze begrijpen en respecteren wij volledig. Paméla heeft 

het penningmeesterschap vele jaren op een zeer professionele manier vorm gegeven. 

Mede daardoor  kan ze haar taak dan ook met een gerust hart overdragen.   

  

Naast penningmeester was Paméla ook een zeer betrokken bestuurslid die met passie op 

een rustige en nuchtere manier naar de zaken keek, en haar advies daarover kon geven. 

Met name haar eerste bezoek aan Prithipura in 2013 was Paméla volledig gegrepen door 

het Prithipura virus. Van de meeste virussen wil je graag zo spoedig mogelijk af, maar dit  

geldt niet voor het Prithipura virus. We weten ook dat ondanks haar vertrek Paméla de 

Stichting altijd een warm hart zal blijven toedragen en het contact zeker zal blijven 

bestaan.   

  

Paméla dank voor al je inzet en toewijding de afgelopen jaren!   
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Uitbreiding   

  

Nadat Paméla ons verteld had over haar aftreden hebben we ons als bestuur gebogen 

over de opvolging en eventuele uitbreiding van het bestuur. Met drie bestuursleden word 

de taakverdeling lastiger en is de voortgang van de stichting als geheel kwetsbaarder. We 

kwamen daarom al snel tot het besluit om op zoek te gaan naar  twee nieuwe 

bestuursleden zodat we tot een bestuur van vijf personen komen.   

  

Met genoegen kan ik u melden dat we twee nieuwe bestuursleden hebben gevonden, in 

de personen van Sunethra  Ramanayake - Wlimer en Indika Ramanayake. Zij zijn reeds 

toegetreden als algemeen bestuurslid van de Stichting. Verder op in dit verslag stellen zij 

zich aan u voor.   

  

Met het toetreden van Sunethra en Indika hebben we niet alleen nieuw bloed maar 

letterlijk ook Sri Lankaans bloed in de Stichting en een direct verband met de familie in 

Sri Lanka.   

  

Over dit laatste hebben we een weloverwogen keuze gemaakt. Ik kan me voorstellen dat u 

zich afvraagt of het verstandig is om bestuursleden van dichtbij de familie toe te laten 

treden tot het bestuur van de Stichting. Hierover hebben we uitgebreid gesproken met 

Sunethra en Indika, alsmede met het bestuur van Prithipura te Sri Lanka en zien hier geen 

belemmeringen maar juist voordelen. Mede door hun achtergrond zullen Sunethra en 

Indika de juiste bruggen weten te slaan daar waar we nu af en toe tegen zaken aanlopen 

in bijvoorbeeld de taalbarrière of cultuur verschillen.   

  

Wij zijn zeer verheugd met de komst van Sunethra en Indika en zien een vruchtbare 

samenwerking tegemoet.   

  

Vrijwilligers  

  

In 2018 zijn er in totaal 17 vrijwilligers en 

studenten  afgereisd naar Sri Lanka voor een 

werkperiode op één van de tehuizen. Dit is een 

mooi aantal waar we trots op zijn. Het is van zeer 

grote waarde dat met enige regelmaat 

vrijwilligers en studenten naar de tehuizen gaan. 

Uiteraard in de eerste plaats om een helpende 

hand te bieden. Anderzijds zijn ze een bron van 

informatie. De kennisdeling tussen onze 

vrijwilligers, studenten en de medewerkers van 

Prithipura wordt van beide kanten zeer 

gewaardeerd.    

We zetten dit uiteraard door in 2019, sterker nog 

ten tijde van dit schrijven zijn de eerste 

vrijwilligers en studenten voor dit jaar al 
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werkzaam op de tehuizen. Wij wensen hen een mooie, inspirerende en leuke tijd toe en 

alvast dank voor jullie inzet!   

  

Projecten  

  

In het jaarverslag van 2017 namen we al een voorschot op een aantal projecten middels 

het reisverslag van begin 2018. We nemen u graag mee in een aantal ontwikkelingen incl. 

foto’s.  

 

 

                 

  Weg vooraf           Weg in aanleg       Weg gereed 

 

Asokapura farm:   

De aanleg van een weg van 300 meter is gereed. Hiermee is de toegankelijkheid vergroot, 

kunnen vervoersmiddelen tot het tehuis komen voor bijvoorbeeld de bevoorrading.     

                                    

Er hebben reparaties plaatsgevonden aan een deel van de rubberfabriek. Specifiek aan de 

rookkamer en extra omheining om diefstal van het rubber tegen te gaan. Daarnaast is de 

keuken die zich in dit gebouw bevindt ook opgeknapt.   

  

 

Cotagala:  

Er is een reling gemaakt om de veiligheid te vergoten voor 

diegene die slechter ter been zijn.  De beplanting van kaneel 

en teak heeft nog niet plaats gevonden, dit heeft mede te 

maken gehad met hevige regen tijdens de periode dat er 

geplant had moeten worden. Dit project is deels 

doorgeschoven naar 2019. Er hebben wel reeds een aantal 

voorbereidingswerkzaamheden plaats gevonden, zoals het 

prepareren van de grond.   
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Anandapura:  

Hier zijn alle gebouwen geschilderd, zowel de binnen 

als buitenkant.   

  

Prithipura:  

Het Middlehouse is gerenoveerd. Dit is overigens 

gefinancierd door een groep vrijwilligers die hier geld 

voor hebben ingezameld. Als stichting hebben we 

hier een steentje aan bijgedragen omdat het bedrag 

wat was opgehaald niet geheel dekkend was.   

  

Voor Prithipura is er een senior fysiotherapeut 

aangenomen, die naast behandeling ook supervisie geeft aan de huidige fysiotherapeuten 

om zo een betere behandeling te kunnen bieden aan de bewoners. De fysiotherapeut 

komt driemaal in de week naar Prithipura. We hebben voor 

de duur van één jaar de kosten die dit met zich meebrengt 

gesponsord.   

  

Al met al zeer goede ontwikkelingen die bijdragen aan het 

welbevinden van de bewoners van de Prithipura tehuizen.   

  

Rest mij u enorm te bedanken voor uw steun het afgelopen 

jaar en hopende op uw steun te kunnen blijven rekenen in de 

toekomst. Zonder u zouden wij onze ondersteuning niet vorm 

kunnen geven.   

  

Marcel Reintjes  

  

Voorzitter Stichting Prithipura   

 

  

  

Graag wil ik mij even voorstellen, ik ben Indika  

Ramanayake. Ik ben de neef van o.a. Pieter, 
Juliet, Anula, Siripala, Harish, Siri en Thilika die 
helaas is overleden. Al van kinds af aan help ik 
waar ik maar kan op Prithipura, Anadapura, 
Cotagala, Asokapura. Tijdens de tsunami 
periode heb ik Marcel Reintjes leren kennen.   
De jaren erna heb ik mij altijd ingezet voor de 
kinderen van Prithipura Communities. 
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In 2008, ben ik naar Nederland gekomen en ik heb een 
Engelstalige hbo-opleiding afgerond in Breda. Bijna direct 
daarna ben ik aan de slag gegaan bij de Sri Lankaanse 
ambassade in Den Haag. Na jarenlang gewerkt te hebben 
voor de Sri Lankaanse ambassade, vond ik het tijd worden 
voor een nieuwe uitdaging. Sinds enkele jaren ben ik nu 
werkzaam bij een internationaal ICT-bedrijf in Breda. Ook 
ben ik nog steeds betrokken bij projecten voor het 
promoten van het Sri Lankaanse toerisme.   
Toen ik gevraagd werd om mij aan te sluiten bij de stichting 
werd ik er gelijk enthousiast van. Want dankzij de 
inspirerende oprichter Bryan de Kretser, de inzet van 
familieleden, vrijwilligers akka’s & nangi’s en de 
Nederlandse stichting Prithipura is Prithipura Communities 
een geweldig initiatief voor hulpbehoevende kinderen op 
Sri Lanka.   
En als ik op deze manier vanuit Nederland mijn steentje bij 
kan dragen dan doe ik dat uiteraard heel graag.  
  

Indika Ramanayake  

  

  

Ook ik wil ik mij graag even voorstellen, ik ben Sunethra en ben 

geadopteerd en kom uit Sri Lanka. Vele zullen mij kennen als het 

zusje van Sanul Wilmer die samen met Marcel Reintjes stage liep 

op Prithipura in 2004.   

Met mijn ouders was ik ook tijdens de tsunami in Sri Lanka en 
hebben wij destijds geholpen waar wij konden, toen de kinderen 
van Prithipura overgebracht waren naar Anandapura.    
Tijdens de tsunami periode heb ik Indika Ramanayake leren 
kennen en wij zijn uiteindelijk getrouwd. Na 2004, ben ik vaak naar 
Sri Lanka afgereisd en heb ik stage gelopen bij een van de 
grootste touroperators van Sri Lanka, Jetwing. Maar ik heb ook 
veel vrijwilligerswerk gedaan in een kindertehuis te Kalutara.   

 
Na het behalen van mijn Engelstalige hbo-diploma ben ik aan de slag gegaan als planner. 

Op dit moment werk ik als planner bij een grote 

zorgorganisatie die hulpmiddelen verschaft aan 

hulpbehoevende mensen. Het management heeft een 

schenking gedaan van 20 bed boxen en 15 rolstoelen aan 

Prithipura. Ik wist dat het geen makkelijke taak zou zijn om 

een container vol hulpmiddelen naar Sri Lanka te 

verschepen maar het is toch gelukt met de samenwerking 

van Prithipura Communities en de Nederlandse Prithipura 

stichting. 

Een goede vriend van onze familie, Louis Brinkmans, heeft 

mij in contact gebracht met een expeditiebedrijf Rooskens 

Group. De eigenaren zijn zo geweldig geweest om er samen 

voor te zorgen dat de container is aangekomen op Prithipura.  
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Mijn dank is enorm, omdat zij zich belangeloos hebben 

ingezet voor de Stichting Prithipura.  

 

Door de jaren heen ben ik vaak op Prithipura Communities 

geweest en heb ik veel respect gekregen voor de 

familieleden, de nangi’s en de akka’s die de tehuizen 

runnen.  

Wat ik mooi vind om te zien is dat vele vrijwilligers van 

allerlei landen, 

maar vooral uit 

Nederland, 

afreizen naar Sri 

Lanka om bij de tehuizen van Prithipura 

Communities te gaan helpen. Dat vind ik echt 

bewonderenswaardig, want het is hard werken. 

Telkens als ik daar ben, dan probeer ik te 

helpen waar ik kan. Zo heb ik samen met mijn 

ouders een paar jaar geleden een overkapping 

laten bouwen op Anandapura tussen het slaapverblijf en het schooltje, zodat ze niet 

telkens heen en weer moeten lopen met paraplu’s als het flink regent.  

Toen ik gevraagd werd mij in te zetten voor de Stichting heb ik geen moment getwijfeld.  

 

Sunethra Wilmer – Ramanayake.  
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Financieel jaaroverzicht per 31 december 2018 

 

 

Inkomsten 

Donaties          € 13.641,93 

Ontvangen rente         €         49,01 

           €  13.690,94 

 

 

Kosten 

 

Kosten t.b.v. Projecten 

Prithipura          € 24.880,00 

              € 24.880,00 

 

 

Overige kosten 

Drukwerk          €       381,15 

Overige kosten         €         60,00 

Porti           €       461,58 

Bankkosten          €       574,02 

Reiskosten bestuur         €    1.972,26 

           €    3.449,01 

 

Vermogen per 1 januari 2019       €   52.486,75 

 

Bij: 

Totaal inkomsten         €  13.690,94 

 

Af: 

Kosten t.b.v. projecten    € 24.880,00 

Overige kosten     €    3.449,01 

           €  28.329,01 

Vermogen per 31 december 2018      €  37.848,68 

 

           

Zoals u hebt kunnen lezen in het jaar verslag zijn er In 2018 zijn weer diverse projecten 

gerealiseerd. Al deze projecten zijn mogelijk gemaakt door uw steun. 

 

Wij danken u namens de bewoners van de tehuizen in Sri Lanka heel hartelijk voor uw 

bijdrage. Zonder uw bijdrage was en is het voor ons onmogelijk om de projecten te 

realiseren. 

 

Blijf ons steunen de komende jaren. 
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ANBI status 

 

Vanaf 2015 is het niet meer verplicht om een notariële akte op te laten maken voor het 

volledig aftrekbaar zijn zonder drempel van de giften aan Stichting Prithipura. Dit kan ook 

met een overeenkomst  "periodieke gift in geld" tussen u en onze stichting. Voorwaarde is 

wel dat u 5 jaar lang een door u jaarlijks toegezegd bedrag aan ons doneert. U kunt de 

hoogte van de jaarlijkse gift zelf bepalen. Dit bedrag wordt opgenomen in de 

overeenkomst. 

 

Een invulexemplaar van deze overeenkomst is beschikbaar op onze website of kunt u via 

email bij ons opvragen.Heeft u interesse? Wij geven u graag nadere informatie en helpen 

u graag bij het invullen van de overeenkomst.Penningmeester Stichting Prithipura Paméla 

Freriks 


