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Visie 
Wij vinden “dat ieder mens recht heeft op een 
fatsoenlijk dak boven zijn hoofd” een thuis. 

Veel mensen die Sri Lanka wonen hebben dit niet. 
De kinderen die hier wonen groeien op in 

ongezonde, onveilige leefomstandigheden. 
House4SriLanka  ziet mensen in ontwikkelingslanden 
niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen 
die – met een steuntje in de rug – heel goed in staat 
zijn om een eigen toekomst op te bouwen. Met een 
veilig thuis als basis.  
 

Missie 

De missie van stichting House4SriLanka is om voor 

mensen in Sri Lanka die echt niks hebben en in een 

krot wonen een degelijk huis te bouwen.  

 
Oud huis 

 

Wij werken samen met onze lokale Srilankaanse 

partner Amith Kumara om de meest kwetsbare en 

allerarmsten te kunnen bereiken. Hij draagt de 

families aan die arm zijn en in een slecht huis wonen 

en doen de voorbereidingen op Sri Lanka. Door de 

toekomstige bewoners zelf te laten meebouwen aan 

het huis neemt de verbondenheid en betrokkenheid 

toe. 

Het doel is om geld in te zamelen in Nederland en 

dat vervolgens te besteden aan huizen in Sri Lanka. 

Henk Snijders of John Heesters zullen zelf 

regelmatig aanwezig zijn in Sri Lanka om mee te 

helpen met de organisatie van de bouw.   

 

Beloning  

De stichting kent geen beloning voor medewerkers. 

 

Projectbeschrijving  

In het zuiden van Sri Lanka, woont een groot aantal 

mensen in een slechte woning. Er is dringend 

behoefte aan fatsoenlijke huizen. Van 2019 t/m 

2022 heeft House4SriLanka 31 huizen gebouwd. Op 

de website staan de projectplannen, jaarverslagen 

en nieuwsbrieven uit Sri Lanka van het verloop van 

het huizenbouwproject. 

 

In 2023 wil House4SriLanka 12 nieuwe huizen 

bouwen. Een eenvoudig en solide stenen huis met 

dakpannen is minimaal 45 m2 en heeft een 

woonkamer, keuken met schoorsteen en twee 

slaapkamer, een toilet en een douche. De huizen 

worden altijd voorzien van stromend water en 

elektriciteit. 
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Nieuw huis 

 

Hoeveel geld is er nodig 

Voor het bouwen van 12 huizen is een 

projectbegroting opgesteld  van € 75.960,- .  

 

Hoe kunnen we dit bedrag bij elkaar krijgen. 

Stichting House4SriLanka is voor wat betreft haar 

financiële middelen afhankelijk van donaties, 

schenkingen en ander vormen van sponsoring.  

De bijdrage voor een huis is fiscaal aftrekbaar van 

de belasting omdat wij vanaf 15 februari 2019 door 

de belastingdienst aangemerkt worden als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 

 
 

Het bankrekeningnummer is NL24 RABO 

0341498211 tnv stichting House4SriLanka.  

 

AFAS Foundation is ook in 2023 een samenwerking 

aangegaan met House4SriLanka, wat inhoudt dat 

een donatie gedaan wordt voor de bouw van 8 

huizen. 

 
Het bedrijf Improvement Leadership van de heer 

Hans van Buijten heeft geld gedoneerd voor de 

bouw van één huis.  

 

Voorzitter Harry en secretaris Henk gaan samen met 

andere vrijwilligers in de zomer peren plukken, 

waarvan het salaris naar de stichting gaat. Daarna 

zullen stoofperen die ter beschikking worden gesteld 

door fruitteler Van der Zande en Hans de Reus 

verkocht worden en de opbrengst komt geheel ten 

goede aan de stichting. 

 

Ook zal er weer door Corellen Remeinse en Yolanda 

ten Thije zelfgemaakte Jam, Chutney, walnoten en 

kerst-en nieuwjaarskaarten verkocht gaan worden. 

 

Vrienden, bedrijven en goede doelen stichtingen 

zullen gevraagd worden om een bijdrage aan het 

huizenproject te doneren of een huis financieel te 

adopteren. Als een huis geadopteerd wordt dan 

krijgt dit huis de naam van de donateur,  

bijvoorbeeld zijn inmiddels 2 Funda huizen, 2 MEBI 

huizen, 2 Hofstee huizen, een Zuid-Beijerland’s huis 

en 13 AFAS Foundation huizen gebouwd.  

 
Vriend van Henk, Adri van den Berge, is leraar op 
het Zadkine college en zij gaan samen een 
schoolproject opzetten om een huis bij elkaar 
gesponsord te krijgen met als tegenprestatie dat 
Adri van Trondheim naar Oslo gaat fietsen. 

 

Planning 

De huizen worden één voor één gebouwd en Amith 

Kumara zal de bouw begeleiden. In januari wordt 

gestart met de bouw van het 1ste huis van 2023. Dit 

wordt het “De Reus huis 2”, daarna volgt huis 2023-

2 een vriendenhuis, vervolgens huis 2023-3 het 

Improvement Leaderships huis van Hans van Buijten 

en daarna worden de 8 AFAS Foundation huizen 

gebouwd. Henk Snijders gaat in februari weer naar 

Sri Lanka om samen met Amith het 

huizenbouwproject te begeleiden en kunnen er 

meerdere huizen gelijk gebouwd worden.  

 

Regelmatig worden nieuwsbrieven over de 

vorderingen van het huizenbouwproject in Sri Lanka 

gestuurd naar de sponsoren en vrienden van 

House4SriLanka. 

 

Oplevering en verantwoording 

Als er een huis klaar is zorgt House4SriLanka er 

voor dat na de oplevering de sleutel wordt 

overhandigd aan de gelukkige familie, waarvan 

natuurlijk een mooie foto rapportage gemaakt wordt 

die naar de sponsors en vrienden gezonden zal 

worden. 

House4SriLanka maakt na afloop van het project 

een eindrapportage waarin inhoudelijk en financieel 

verslag gedaan wordt van de besteding van de 

donaties   


