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JAARVERSLAG 2020 

Een terugblik van het jaar 2020 een bewogen jaar tijdens het Coronavirus 

(COVID-19). En een vooruitblik voor het jaar 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beste vrienden van Prithipura, 

Graag blikken wij met u terug op 
het jaar 2020. Een jaar die in het 
teken stond van Corona. Terwijl 
er wereldwijd gevochten word 
tegen COVID-19 was de focus op 
de tehuizen de continuïteit van 
zorg voor de 240 bewoners op de 
vier verschillende locaties. 
Uiteraard moest deze zorg 
geleverd worden met strikte 
maatregelen om Covid-19 buiten 

de deur te houden. Zeker gezien de kwetsbaarheid van de bewoners. 
Ik neem u mee in een jaar op Prithipura gedurende de lockdown(s). 

Naast de landelijke maatregelen van een avondklok de scholen en 
winkels die dicht bleven betekende dit het volgende voor de tehuizen. 

· Alle tehuizen zijn omheind en niemand kon zonder toestemming 
en met een geldende reden het terrein op of af. 

· Al het eten en drinken werd geleverd door daartoe 
geautoriseerde leveranciers 

· Medicatie werd geleverd door de plaatselijke apotheek 
· Een aantal van de akka’s (verzorgenden) moest terug naar de 

familie maar er bleven voldoende mensen achter om de zorg te 
kunnen leveren 

· Uiteraard de nodige protocollen werden opgesteld, handen 
wassen en regelmatig werd de lichaamstemperatuur gemeten 

· Er zijn isolatie ruimtes gecreëerd voor het geval er iemand 
besmet zou raken met COVID-19 

Wij kunnen niet anders dan trots zijn op de manier waarop men deze 
situatie heeft aangepakt en nog steeds aanpakt. Zorgvuldigheid en 
veiligheid boven alles om de zorg en het welzijn van de bewoners te 
blijven garanderen. 

De maatregelen hebben er ook toe geleid dat er geen vrijwilligers of 

studenten naar Prithipura toe konden, niet vanuit Nederland en niet 

vanuit andere landen. Dus het kwam letterlijk en figuurlijk allemaal neer 

op de schouders van de eigen medewerkers van Prithipura. 

We hebben allemaal de beelden gezien hier in Nederland van onze 
ziekenhuizen en zorginstellingen en hoe men zich door deze situatie 
heeft moeten worstelen. Dan kunt u zich voorstellen hoe dit is op de 
tehuizen met minimale inzet van mensen en middelen en daarbij geen 
tot weinig steun vanuit de overheid niet in materiële zin als in financiële 
zin. Onze enorme dank en waardering gaat dan ook uit naar alle 
medewerkers van Prithipura op alle tehuizen!!! 

Jaarverslag 2020 

Stichting Prithipura  

Zet zich sinds 1974 in voor 

lichamelijk en 

verstandelijk 

gehandicapte kinderen 

en volwassenen in Sri 

Lanka. Dit doen wij met 

hulp van vaste 

donateurs, door speciale 

acties/ projecten en 

door de inzet van 

Nederlandse vrijwilligers 

die ter plekke Stichting 

Prithipura  

Zet zich sinds 1974 in voor 

lichamelijk en 

verstandelijk 

gehandicapte kinderen 

en volwassenen in Sri 

Lanka. Dit doen wij met 

hulp van vaste 

donateurs, door speciale 

acties/ projecten en 

door de inzet van 

Nederlandse vrijwilligers 

die ter plekke kennis en 

hulp bieden. De tehuizen 

in Sri Lanka worden 

geleid door lokale 

bevolking. Prithipura 

heeft een eigen 

bestuurd, via de 

Nederlandse stichtin 

worden de benodigde 

en noodzakelijke 

middelen 

bijeengebracht, waartoe 

men in Sri Lanka (nog) 

niet in staat is. Eén van 

onze grootste 

uitdagingen is ze stapje 

voor stapje minder 

afhankelijk te maken. 

Daarnaast geven wij 

WAT DOEN WIJ? 



 

 

 

Het gewone leven op alle locaties gaat natuurlijk gewoon door. Men bleef naast de zorg ook 
oog houden voor het gewone leven en de ontspanning. Zo werd er op paas zondag een 
soort van paaseieren zoektocht gehouden met als traktatie een eigen gemaakte brownie. 

Hoe zag dit eruit voor de overige locaties 

Op Anandapura Farm wonen de meer volwassen/ouderen bewoners die niet zozeer rolstoel 
afhankelijk zijn. Zij bleven de activiteiten op hun boerderij voorzetten. Het onderhouden van 
de koeien en varkens en onderhouden van het land. Men kon gebruik maken van producten 
die ze zelf verbouwen, cassava bladeren, kankun, mango en bananen. Er werden extra 
muziek en handenarbeid activiteiten ingezet om de tijd door te komen. 

Cotagala school moest ook gesloten blijven. Een aantal bewoners die normaal tijdens de 
reguliere vakanties naar hun familie terug ging deden dat nu ook en verbleven gedurende de 
lockdown(s) veelal bij hun familie. Echter een grote groep bewoners, 50 in totaal, heeft geen 
familie om terug naar toe te gaan of de familie kon hen niet opvangen. Zij bleven op 
Cotagala en het gewone leven ging door. Ook hier werden extra activiteiten georganiseerd. 

Asokapura Farm bleef doorgaan met hun activiteiten in het verbouwen van fruit en groentes 
en het verzorgen van enkele dieren die ze er houden. Hier heeft men een dagtaak aan die 
werd onderbroken door wat langere pauzes en tijd voor ontspanning. 

Projecten 

Vanuit ons als Stichting hebben er geen projecten plaatsgevonden in 2020. Uiteraard is er 
financiele hulp geweest om de lockdowns door te komen. Maar er was geen tijd en ruimte 
voor projecten zoals we die normaal vormgeven. 

Prithipura zelf heeft wel een aantal kleine projecten kunnen realiseren, gaat met name om 
onderhoud. 

De speeltuin op Cotagala heeft een opknapbeurt gehad en zijn er kleien reparaties geweest 
aan de gebouwen. 

Op Prithipura is een medicatieruimte gecreëerd. Niet alleen voor de medicatie ook voor alle 
verband materialen en overige zorg artikelen. Zodat deze op een veiliger en hygiënischere 
manier worden opgeborgen. 

Anandapura farm heeft de generator moeten repareren en heeft wat CCTV materialen, 
camera’s, geplaats om beter zicht te houden op het terrein en uiteraard voor de beveiliging 
ervan. 

Een nieuw voertuig is aangeschaft voor Cotagala en Asokapura. (Was dit nu voor 2020?) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al met al een jaar om met trots op terug te kijken. Trots op alle inzet van de medewerkers, 
trots op hoe de bewoners zich staande houden, trots op het niet bij de pakken neerzitten en 
het oog houden voor het normale. Trots op geen gevallen van Covid op de tehuizen en 
terwijl ik dit type klop ik het ook af want Covid zal niet meer uit ons leven verdwijnen. 

We hopen allemaal meer ‘normaal’. Wij hopen weer eens een bezoek te kunnen en mogen 
brengen aan Prithipura. Veel kan via de email, whats app en beeldbellen. Maar zoals men 
verlangt naar een knuffel verlangen wij ernaar om onze vrienden weer eens te mogen zien 
en spreken. Is een bezoek waardevol voor de samenwerking en om plannen te maken voor 
de toekomst. Hopen we weer vrijwilligers en/of studenten naar de tehuizen kunnen sturen. 

Onze dank aan u voor uw steun die zo hard nodig is en blijft. 

Namens het gehele bestuur dank 

Marcel Reintjes 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vrachtcontainer 

Tijdens een vakantie in mei 2020, 

hebben Indika en Sunethra een 

bezoek gebracht aan Prithipura 

Communitie. Daar zagen zij dat 

de vrachtcontainer die 

expedietiebedrijf Rooskensgroup 

had verscheept aangekomen 

was op 4-1-2019 met 20 

bedboxen, 15 rolstoelen en een 

driewielfiets goed was 

ontvangen. De bedboxen en 

rolstoelen waren verdeeld over 

de verschillende tehuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teak, Ginisapu & Kaneel 

Teak en Ginisapu (houtsoorten) en kaneel (specerij) is aangelegd in Cotagola. Het 

doel van de Stichting is om de tehuizen te helpen om op lange termijn de tehuizen 

zelfstandig inkomsten te laten genereren.  

Er is iets minder dan 1 hectare  teak en Ginisapu geplant. En een halve hectare zijn er 

kaneelplanten geplant. Het zal nog zeker een paar jaar duren voordat het gebruikt 

kan worden, maar voor nu een mooi toekomst perspectief. 

 



 

 

 

 

Corona actie! 
Van september t/m januari hebben wij een actie op touw gezet om extra donaties te werven voor 
Prithipura vanwege de gevolgen van de Corona crisis. Door het coronavirus heeft Prithipura maandenlang 
in een volledige lockdown gezeten. Hierdoor was het niet mogelijk voor de lokale bevolking om donaties 
te brengen zoals levensmiddelen, medicatie, drogisterij producten en ook geen gelddonaties. Om die 
reden is Prithipura 90 % van de lokale donaties misgelopen. Bovendien was en is het voor ons niet 
mogelijk om vrijwilligers uit te zenden naar de tehuizen, die normaal gesproken ook veel (financiële) 
steun geven. De actie heeft 106 donaties opgeleverd, van overwegend nieuwe donateurs. De totale 
opbrengsten in 2020 zijn € 2893,51. Een zeer geslaagde actie! 

 


