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Jaarverslag 2021  
 
Over stichting House4SriLanka 
House4SriLanka is een ANBI stichting, opgericht 15 februari 2019.  
KvK nummer 74027751 
RSIN 859748327 
Website: www.stichtinghouse4srilanka.nl  
Het bestuur bestaat uit: 
Harry Rietveld, voorzitter 
Mees Visser, penningmeester 
Henk Snijders, secretaris 
John Heesters, bestuurslid 
 
Primair heeft het bestuur van stichting House4SriLanka een toezichthoudende en 
beleidsbepalende functie. In gezamenlijk overleg wordt jaarlijks de begroting vastgesteld. 
 
Beloning  
De stichting kent geen beloning voor de leden/medewerkers. 
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Voorwoord. 
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van de inkomsten en uitgaven van onze 
Stichting en laten wij zien wat onze toekomstplannen zijn. 
De doelstelling bij de oprichting in 2019 was om ieder jaar 5 huizen te bouwen voor de 
allerarmste families in Sri Lanka die geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.  
In 2019 en 2020, is dat gelukt. 2021 was financieel een positief jaar, waarin we 10 huizen 
hebben kunnen bouwen! Hoe dat mogelijk was, leest u in dit jaarverslag.  
 
Als bestuur hebben we in 2021 vijf keer vergaderd.  
We hebben gesproken over: Inkomsten/Uitgaven, Huizenbouw, Effecten van de coronaregels en 
de potentiele bezoeken aan Sri Lanka. 
 
We zijn trots dat wij met House4SriLanka dit jaar 10 families een prachtig huis hebben kunnen 
geven, waarin ze weer vele jaren prettig kunnen leven.  
 
Ook in 2021 konden wij, door de corona-crisis, niet naar Sri Lanka.  
Onze lokale partner Amith Kumara heeft samen met de aannemer de 10 huizen tóch kunnen 
realiseren. 
 
We zijn ook trots op onze lage kosten. Slechts 1% van de donaties wordt gebruikt voor beheer 
van de stichting zelf.  
 
In 2022 kunnen we, omdat de AFAS Foundation opnieuw een samenwerking is aangegaan met 
House4SriLanka voor de bouw van 8 huizen, weer met vertrouwen uitzien naar het bouwen van 
totaal 10 huizen! 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! 
 
Veel leesplezier en dank voor al uw steun in 2021. 
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Visie 
Wij vinden dat ‘ieder mens recht heeft op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd’. Een thuis!  
Omdat veel mensen in Sri Lanka dat niet hebben, bouwt House4SriLanka sobere maar goede 
huizen in het zuiden van het land voor de allerarmsten.  
De gezinnen en hun kinderen groeien soms op in ongezonde, onveilige leefomstandigheden. 
House4SriLanka ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtoffers. Het zijn 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 zo veel mogelijk 
mensen in Sri Lanka, die echt niets hebben, een degelijk huis te 
bouwen dat qua kwaliteit en uitrusting past in de lokale markt.  
Om de meest kwetsbare en allerarmsten te kunnen bereiken werken 
wij samen met onze lokale partner/projectleider Amith Kumara. 
Amith heeft de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur.  
De bouw wordt altijd gedaan door een lokale aannemer. 
Als het mogelijk is vragen we de toekomstige bewoners zelf mee te 
bouwen, waardoor de betrokkenheid toeneemt.  
 
Ons doel is om zo veel mogelijk geld in te zamelen en dat vervolgens 
te besteden aan. de bouw van huizen. 
Omdat wij dit jaar weer niet naar Sri Lanka mochten reizen heeft 
Amith Kumara, naar volle tevredenheid, zowel de voorbereidingen 
als de begeleiding van de bouw, namens onze stichting, gedaan.  
 
 
 
 

 
Amith Kumara 

 
Financiën  
Stichting House4SriLanka is, voor wat betreft haar financiële middelen, afhankelijk van donaties, 
schenkingen en andere 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. 
 
Wij vragen aan vrienden, bedrijven en goede doelen stichtingen/foundations om 
mee te helpen met het huizenbouwproject in Sri Lanka door een bijdrage of 
donatie te storten op bankrekeningnummer 
NL24 RABO 0341498211 t.n.v. stichting House4SriLanka.  
 
Aanpak 
De aanpak wordt gesymboliseerd door de kernwoorden Huis en Thuis. De samenwerking met 
onze lokale partner Amith Kumara staat centraal. Hij dient aan de hand van onze richtlijnen een 
projectaanvraag in. Hierin wordt uitgebreide informatie gegeven over de locatie, de problematiek 
en de projectdeelnemers.  
Amith selecteert de projectdeelnemers volgens de selectiecriteria die door henzelf, in overleg met 
onze stichting, zijn opgesteld. Zoals de huidige woonomstandigheden, inkomen, aantal kinderen 
en gezondheid.  
Op basis van de projectaanvraag, onze doelstellingen, de doelstelling van het project en de 
begroting, maakt House4SriLanka een zorgvuldige keuze of het project kan worden uitgevoerd. 
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Goede huisvesting is geen wens maar een mensenrecht 
Een goed huis vergroot het gevoel van eigenwaarde en trots.  
Met goede huisvesting zijn mensen minder ziek, ze hebben betere sanitaire voorzieningen, meer 
leefruimte en zijn beter beschermd tegen insecten en knaagdieren die ziektes overbrengen. 
Het huis beschermt tegen weersomstandigheden en biedt een plek waar kinderen hun huiswerk 
kunnen maken.  
Door het voor meer mensen toegankelijk te maken, levert dit een belangrijke bijdrage aan de 
wereldwijde gezondheid.  
Daarom is de focus van House4SriLanka gericht op het huis.  
Door samen te werken met lokale partners streven wij er naar, met het huis als startpunt, 
verdere ontwikkelingen mogelijk te maken.  
Het huis wordt aangepast aan de lokale omstandigheden en behoeften en wordt gebouwd door 
een plaatselijke aannemer.  
Gedurende het gehele bouwproces hebben we nauw contact met onze partner Amith Kumara.  
Als een project start, wordt een WhatsApp-groep geopend waar de bestuursleden van 
House4SriLanka deel van uitmaken.  
Hier worden de vorderingen van het huizenbouwproject nauwgezet bijgehouden.  
Door dit intensieve contact worden problemen tijdig gesignaleerd.  
huis.  
 

 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het huis de 
gezondheid en het gevoel van veiligheid 
verbetert, en dat de bewoners minder 
stress en meer privacy ervaren.  
Zo wordt een huis een thuis !!!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 
Communicatie 
House4SriLanka heeft communicatie hoog in het vaandel staan.  
Wij vinden het heel belangrijk, dat iedereen op de hoogte is van wat er speelt binnen de stichting.  
Zoals aandacht voor bestaande en nieuwe projecten, stand van zaken, donaties, te houden 
evenementen en te voeren acties om donaties te verkrijgen.  
Eerlijkheid, openheid en transparantie zijn hierbij de sleutel om een goede relatie op te bouwen 
met alle sponsoren, belangstellenden en betrokkenen van House4SriLanka. 
 
Eigendom 
House4SriLanka heeft ervoor gekozen om de te bouwen huizen voor de allerarmste mensen in 
eigendom te geven. Daarnaast is een voorwaarde dat, de grond van het te bouwen huis 
eigendom van de familie is. Als dat zo is, dan wordt door een advocaat een document opgesteld, 
waarin staat dat de familie een huis krijgt van House4SriLanka, omdat zij arm zijn, en dit niet 
mogen verkopen gedurende 10 jaar vanaf de oplevering van het huis.  
Als zij dit toch doen, dan moeten zij twee maal de prijs van het huis aan House4SriLanka betalen.  
In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten om de grond, waar het huis op gebouwd is, te 
kopen, waardoor het verkopen van het huis niet mogelijk is. 
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Website 
De website van House4SriLanka is: www.stichtinghouse4srilanka.nl 
Yolanda ten Thije heeft ook in 2021 de website up to date gehouden.  
De website is een belangrijk communicatiekanaal voor zowel (potentiële) sponsoren als 
donateurs.  
Op de website is informatie te vinden over het bestuur, het beleidsplan met informatie over de 
Missie en Visie van de stichting, het projectplan, waarin de families die een huis krijgen 
voorgesteld worden en waar het huis waar zij in wonen getoond wordt, de activiteiten van de 
stichting, inkomsten, filmpjes en foto’s van de projecten en de nieuwsbrieven vanuit Sri Lanka. 
 
Sociale Media 
Op sociale media, zoals facebook en LinkedIn worden regelmatig berichten geplaatst over de 
activiteiten, die de stichting organiseert en over de vorderingen van het huizenbouwproject.  
Tevens worden er verzoeken geplaatst om te doneren. 
 
Lokale krant 
De regionale krant van de Hoeksche Waard ‘het Kompas’ heeft een aantal keren per jaar gratis 
aandacht besteed aan onze stichting. Het maandblad Hoeksche Waard exclusief heeft een mooi 
pagina vullend stuk geschreven over de werving en bouw van het Zuid-Beijerland’s huis.  
 
 

                          
  



 
 

 

 

6 
 

Nieuwsbrieven 
Na de start van het huizenbouwproject worden de sponsoren en vrienden van House4SriLanka 
door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de vorderingen.  
Dit jaar zijn er 3 nieuwsbrieven aan 225 adressen gezonden. 
Als een stichting of een bedrijf geld doneert voor een heel huis worden zij regelmatig 
geïnformeerd over de vorderingen van de bouw door een aparte nieuwsbrief.  
Zij kunnen ook deelnemen aan de WhatsApp groep, die voor dit huis is aangemaakt.  
Hierdoor wordt de bouw van het door hun gesponsorde huis op de voet gevolgd. 
 
Huizenbouw jaarplan  
In het jaarplan 2021 was het uitgangspunt dat we vijf nieuwe huizen volgens afspraak wilden 
bouwen en één huis zouden afbouwen.  
In januari was het geld beschikbaar voor het 1e Zuid-Beijerland’s huis.  
In februari kon het 2e huis gebouwd worden door de donatie van stichting Mebi en in maart is een 
donatieaanvraag aan de AFAS Foundation gehonoreerd voor het bouwen van 4 huizen.  
Hierna hebben we besloten om het projectplan uit te breiden naar het bouwen van 10 huizen! 
Ook dát is gelukt, mede door een donatie van de Hofsteestichting en vele donaties van vrienden 
van House4SriLanka.  
Een nieuw huis is eenvoudig, minimaal 45 m² en heeft een woonkamer, keuken met schoorsteen, 
twee slaapkamers, toilet en douche. Alle huizen worden voorzien van water en elektriciteit. Er is 
een bouwtekening en beknopte technische omschrijving gemaakt waar een nieuw te bouwen huis 
minimaal aan moet voldoen.  
 

 
 
Hoeveel geld is er nodig voor de bouwkosten 
Voor een eenvoudig huis begroten wij € 7.300,- aan bouwkosten, inclusief overhead.  
Deze prijs is afhankelijk van de Sri Lankaanse Roepi-koers, die nogal fluctueert.  
Dit jaar was het voor ons huizenbouwproject een gunstige koers waardoor de bouwkosten maar iets 
omhoog zijn gegaan.  
Volgens onze partner Amith Kumara gaan de bouwprijzen binnenkort, als de koers van de Roepie 
ongunstig wordt, méér omhoog.  
De bouw wordt inmiddels door een vaste aannemer uitgevoerd. Amith heeft goede afspraken 
gemaakt en een vaste aanneemsom afgesproken.  
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Inkomsten  
In het activiteitenplan staat hoe wij het benodigde bedrag bij elkaar denken te krijgen.  
Door de Corona-crisis zijn een aantal acties niet door kunnen gaan maar ondanks dat is in totaal 
tóch € 66.542,- gedoneerd.  
 
Hiervoor zijn de volgende activiteiten en donaties gedaan: 
 

- Veel vrienden van House4SriLanka hebben gedoneerd. Er zijn een aantal vrienden die 
ieder jaar een donatie doen. 
 

- Henk heeft samen met vrienden Michael en Teun peren geplukt voor de stichting. 
 

- Na het plukken mochten wij van fruitteler Van de Zande Verdi handperen en van fruitteler 
Hans de Reus Winterriet- en Gieser Wildeman stoofperen plukken en verkopen.  

 
- Corellen en Yolanda hebben van de peren weer jam en chutney gemaakt en verkocht. 

 
- Plantenasiel Lansingerland van Michelle de Reus geeft gekregen plantjes weg maar vraagt 

voor House4SriLanka een donatie. 
 

- Yolanda heeft kerstkaarten gemaakt en walnoten verkocht voor de stichting. 
 

- Hofsteestichting heeft weer een donatie gedaan. 
 

- AFAS Foundation heeft een donatie gedaan voor de bouw van 4 huizen. 
 

- AFAS Foundation gaat ook in 2022 voor 8 families een goed huis laten bouwen. Omdat de 
1ste termijn hiervoor eind 2021 overgemaakt is zijn we in december al begonnen met de 
bouw van het 1ste huis. 
 

- Stichting MEBI heeft wéér een huis gedoneerd. 
 

- Verburg Charity Foundation van aannemingsbedrijf De Vries en Verburg heeft donatie 
gedaan. 
 

- Van Aalsburg verwerker van wilgentakken heeft ook een donatie gedaan. 
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Donaties en acties  

Activiteit of donateur Opbrengst  

Donatie vrienden € 2.935 

 

 
€ 400 

   van Michelle de Reus 

€ 1.108 
  

Verkoop kerstkaarten, vlierbloesemsiroop, peren en walnoten € 2.619 

Verburg Charity Foundation van De Vries en Verburg € 500 

Perenplukken  € 1.750 

       Zuid-Beijerland's huis door bedrijven en winkeliers 

€ 7.530 

                           

  

€ 7.200 

€ 5.000 

 

€ 37.300 

 € 66.542 
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Voor wie heeft House4SriLanka een huis gebouwd en met welke donatie 
Hieronder staan de gegevens van de families waarvoor House4SriLanka in 2021 een goed en sober huis 
gebouwd heeft.  
Hier is ook het oude huis te zien en het uiteindelijke resultaat van het nieuwe huis.  
Tevens is aangegeven wie de bouw van dit huis mogelijk gemaakt heeft.  
Op ieder door House4SriLAnka gebouwd huis wordt een herinneringstegel met het logo van 
House4SriLanka en het logo van de donateur aangebracht.  
Bij meerdere donaties voor een huis wordt dit een vriendenhuis genoemd en wordt er als herinnering een 
vriendentegel op de gevel aangebracht. 
 
Huis 1 = Zuid-Beijerland’s huis voor Familie Chandrika in Unawatuna: opgeleverd 1 maart 
 
De familie Chandrika woonde met 6 personen in dit kleihuis. Hier wonen grootmoeder, moeder, zoon en 
een dochter met man en kind van 3 jaar.  
De man heeft af en toe werk als helper bij een aannemer en heeft zelf geen geld om een huis te laten 
bouwen.  
Voor deze familie is een apart projectplan gemaakt.  
De winkeliers en bedrijven in Zuid-Beijerland zijn benaderd met de vraag om ieder € 250,- te sponsoren. 
Uiteindelijk zijn er 33 donaties toegezegd en is een ‘Zuid-Beijerland’s huis’ gebouwd voor familie Chandrika.  
Op de gevel van het huis is een herinneringstegel met het wapen van Zuid-Beijerland en het logo van 
House4SriLanka geplaatst.  
Het maandblad Hoeksche Waard Exclusief vond dit een mooi initiatief en heeft er een paginagroot artikel 
aan gewijd.  
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De volgende winkels en bedrijven hebben het Zuid-Beijerlands huis mogelijk gemaakt: 
 
A&B electrotechniek    Ad Groeneweg 
Aannemingsbedrijf Rijssemus  Hans en zoon 
AJL Holding               Arjan en Jacqueline Lems 
Albert Heijn-Etos-Gall&Gall         Marvin Krastman 
Andeweg Schilders                      Jan Andeweg 
Autobedrijf Kooy Spijkenisse               Bas Kooij 
Bart Visser Timmerwerken 
Brakel bouw                           Hans van Brakel 
C. Weij Intertrans                        Kees Weij 
Clever Strategy BV                   Jasper van den Broek 
CLT-ICS                                Kees Izelaar 
E. Hoek Mzn                           Euft Hoek 
Fa. K.J. van der Bie                     Walter van der Bie  
Fortuin rijwielen                    Peter Fortuin 
Fysiofitt                               Martijn Bakker 
Groenenberg Elektrotechniek          Matthijs Groenenberg 
Grondverzet Trouw               Johan Trouw 
Hardt@work                       Henk en Ilonka Bothoff 
ICS Spiral Freezers bv              Jan van Gameren 
Installatiebedrijf Boot               Dirk van Leening 
JCS auto's                        Ron Sintmaartensdijk 
Konijnendijk Mode                Paul, Tanny, Marius en Ellen Konijnendijk 
Konijnendijk Woontrends                Johan Konijnendijk 
Loonbedrijf Breure en zn.             Cees Breure 
Natuursteenbedrijf D.M.vander Wel      Dick, Taco en Jeroen van der Wel 
Overwater Assurantie            Hans van Dijk 
Safe Beveiliging                       Jacqueline Beer 
Stideo        Ger Snijders 
Susabanda International      John Heesters 
Tandartsenpraktijk Kies Lokaal 
Timmer- en Bouwbedrijf Leeuwenburgh  Jaap Leeuwenburgh 
Van Zetten hefbruggen                      Eric Weeda 
White Whale Yachtbrokers           Guido van den Berg 
 
 

 
 
 
 
 
.  
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Huis 2 = Mebi huis voor de Familie Pradeep Sanjaya Wanchawalla: opgeleverd 1 april. 
 
Deze familie woonde in een zeer klein kleihuis met 6 personen. Vader, moeder en vier kinderen, een 
tweeling van 8 en twee kinderen van 5 en 4 jaar oud. De man heeft geen werk.  
Omdat de grond niet van de familie is heeft de overheid grond geschonken voor het nieuwe huis. 
Stichting MEBI heeft dit huis gefinancierd.  
 
Over Stichting Mebi: 
opgericht door Ben en Mia Oppelaar op 23 december 2009. 
 

 
 
Samen met 5 medebestuursleden willen wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan de 
samenleving, op plaatsen waar mensen het financieel minder getroffen hebben, buiten Nederland. 
 

 Doelstelling en beleid 
Wij willen financieel projecten steunen en/of opzetten op het gebied van gezondheid, onderdak, 
onderwijs en werkgelegenheid.  
Wij willen stimuleren dat de mensen ter plaatse de inzet en arbeid inbrengen en wij (voor een deel) het 
geld, zodat de mensen zich ook betrokken voelen.  
Het doel is vooral om mensen met onze hulp kansen te bieden voor de toekomst.  
Gezondheid is natuurlijk de basis om een toekomst te hebben. Onderdak is een eerste levensbehoefte. 
Als mensen een gerichte opleiding krijgen hebben zij meer kans op werk en kunnen zo voor zichzelf en 
hun gezin zorgen.  
Mensen die een eigen bedrijfje willen beginnen kunnen wij financieel steunen middels een gift of een 
lening (microkrediet). 
 

          

  Toekomst - Verbond - Hoop 
  

 
  

 
 

Vrede - Vrijheid 

 
          
           Licht - Warmte 
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Huis 3, 4, 5 en 6 zijn 4 AFAS Foundation huizen 
 

 
 
De droom van AFAS Foundation is om de wereld een stukje mooier te maken.  
Maar zij hebben ook partners nodig om dit te bereiken. Samen met House4SriLanka is de AFAS 
Foundation de uitdaging aangegaan om de primaire problemen op te lossen.  

 
AFAS Foundation is na een video challenge een samenwerking met House4SriLanka aangegaan om 4 
huizen te financieren.  

 
De wereld een stukje mooier maken 
Omdat House4SriLanka dezelfde droom heeft als de AFAS Foundation, namelijk de wereld een stukje 
mooier maken en House4SriLanka afhankelijk is van donaties, heeft House4SriLanka aan de AFAS 
Foundation een donatie gevraagd voor het bouwen van huizen in Sri Lanka. 

 
Toekomstdroom waarmaken 
Met de bijdrage van de AFAS Foundation gaat House4SriLanka een samenwerking aan, waar beide 
partijen trots op zijn.  
Samen gaan we de toekomstdroom waarmaken door voor de allerarmste mensen een sober, maar goed 
huis te bouwen. 

 
Samen het verschil maken 
We gaan samen het verschil maken in de levens van mensen die het heel hard nodig hebben.  
Henk Snijders en John Heesters hebben zelf een paar keer de overdracht van een huis in Sri Lanka mee 
mogen maken en dit is een mooie, ontroerende en onvergetelijke belevenis. 
 
Promoten AFAS 
House4SriLanka heeft op sociale media, zoals facebook en LinkedIn, aandacht besteed aan de 
AFAS Foundation door van elk gebouwd huis een stukje te plaatsen met AFAS bedankt.  
Deze bijdragen zijn meer dan 13.000 keer bekeken. 
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Huis 3 = ‘AFAS Foundation huis 1’ voor familie Vipul Nandasiri: opgeleverd 1 mei  
 
In het plaatsje Akuressa wonen een vader van 43 jaar, zijn vrouw van 39 jaar en de kinderen van 
20 en 17 jaar. Ze woonden met zijn vieren in dit kleine kleihuis. 
De vader is arbeider, heeft af en toe een klus en verdient zo’n € 75,- per maand. 
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Huis 4  ‘AFAS huis 2’ voor familie Krishan, opgeleverd 7 juni 

 

Deze familie woonde in een klein 
houten huis.  

Het gezin heeft twee dochters van 2 
en 8 jaar oud en de grootmoeder 
woont bij hen in.  

Er is geen toilet en stomend water 
aanwezig.  

De man werkt in een hotel maar 
verdient ook te weinig om een eigen 
huis te kunnen bouwen. 
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Huis 5   ‘AFAS huis 3‘ voor fam. Dikson Gunarathna: opgeleverd 21 juni 
 
Dit gezin bestaat uit vader, moeder en 5 kinderen. Zij woonden in het onderstaande krot. 
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Huis 6  ‘AFAS huis 4’ voor familie Plyum Rangana: opgeleverd 15 juli 

Deze familie woonde in een huis van plastic zeilen met 3 kinderen 1, 4 en 9 jaar. 

                    



 
 

 

 

18 
 

 

 
 
 
 
  

Het 4e AFAS Foundation huis is overgedragen aan familie 
Piyum Rangana. 
Hiermee is het AFAS Foundation huizenbouwproject 2021 
afgerond.  
4 families hebben een fatsoenlijk dak boven hun hoofd 
gekregen en hierdoor is de wereld weer een stukje mooier 
geworden. 
Dankjewel AFAS Foundation en AFAS Software. 
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Huis 7  ‘Hofstee en vriendenhuis’ voor familie Nihal Dhammi, opgeleverd 10 september  

De Hofsteestichting doneert al drie jaar aan het huizenbouwproject in Sri Lanka. Hofsteestichting 
is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee.  
In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop.  
Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap.  
In navolging van de wens van de oprichters van het fonds zet het bestuur zich in om door 
verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee 
wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen. 
 
primaire doelstelling. 
Hofsteestichting heeft als primaire doelstelling, de waardigheid en de leefomstandigheden van de 
allerarmsten te verbeteren.  
Geïnspireerd door het evangelie zien wij mensen als beelddragers van God, waarbij ieder mens 
even waardevol is. 
Wij leggen ons er niet bij neer, dat ook in onze tijd grote groepen mensen op deze wereld 
verkommeren.  
Niet alleen in de armere delen van de wereld, maar ook in onze eigen omgeving, met de nadruk 
op Noord-Holland.  
Wij willen zowel in het kader van de internationale projecten, als in het kader van de 
ondersteuning van initiatieven in Nederland, samenwerken met organisaties, die een aantoonbare 
bijdrage leveren aan deze primaire doelstelling.  
Wij ervaren extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en 
handelen. 
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Huis 8 ‘Vriendenhuis’ voor fam. Madusanka Kumara Abeysingha, opgeleverd 12 oktober  
 

           
 
 

 
 
Dit huis is gefinancierd door donaties van de vrienden van House4SriLanka. Dankjewel vrienden. 
  



 
 

 

 

21 
 

Huis 9 = ‘De Reus huis’ voor familie Nerosh Salakelum: opgeleverd 8 december 
 

 

     

 
  

Het 9e huis in 2021 gebouwd is overgedragen aan 
familie Nerosh Salakelum. 
 
Dit huis is door de opbrengst van de peren en donaties 
van Hans en Michelle de Reus gefinancierd. 
 
Het huis heeft de naam “De Reus House” gekregen.  
Dankjewel familie De Reus. 
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Huis 10 = ‘AFAS  huis 5’ voor familie Nerosh Salakelum: opgeleverd 5 januari 2022 
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Jaarrekening 2021 
 
Financieel beleid 
Stichting House4SriLanka voert een overwogen en zorgvuldig financieel beleid. 
Zo besteden wij het overgrote deel van het geld aan het huizenbouwproject. 
De bestuursleden van House4SriLanka krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden omdat, 
de stichting het belangrijk vindt dat het geld besteedt wordt aan het bouwen van sobere, maar 
goede huizen. 
Met dit beleid hopen wij onze beloften aan de mensen in Sri Lanka waar te maken, zodat hun 
droom op een betere toekomst zal uitkomen. 
 
Inkomsten 2021 
Zoals beschreven onder het hoofdstuk activiteiten en inkomsten hebben wij door de vele donaties 
en verkoop van verschillende zaken in 2021 in totaal € 66.542,- binnen gekregen.  
 
Uitgaven 2021 
De begroting 2021 was gebaseerd op het bouwen van 5 nieuwe huizen maar uiteindelijk zijn door 
de vele donaties en het overschot van 2020 10 nieuwe huizen gebouwd.  
De bouwkosten van een compleet huis inclusief zeer lage overheadkosten was door de gunstige 
koers van de Sri Lankaanse roepi en de slechts iets verhoogde bouwkosten € 6.900,-. 
De overheadkosten zijn dit jaar erg laag omdat er niet naar Sri Lanka gereisd kon worden.  
Per saldo is er € 68.653,- besteed aan de huizenbouw inclusief overheadkosten.  
Dit jaar sluiten we af met een tekort van € 1.472,-.  
Daartegenover staat dat er in 2020 nog een overschot was waardoor er een reserve ontstaat van 
€ 8.945,- wat wij uiteraard gaan gebruiken voor ons huizenbouwproject 2022. 
Door de Corona-crisis konden wij niet naar Sri Lanka reizen om het huizenbouwproject te 
begeleiden. Daarom hebben we opnieuw besloten om onze Sri Lankaanse partner/projectleider 
Amith Kumara het huizenproject te laten begeleiden.  
 
In de door de voorzitter Harry Rietveld en de penningmeester Mees Visser voor goedkeuring 
getekende staat van baten en lasten en saldo 2021 zijn de specificaties van de bedragen te zien. 
Deze staat op de website. 
 
Overheadkosten Stichting House4SriLanka 
Doordat er dit jaar niet naar Sri Lanka gereisd kon worden zijn de gemaakte kosten voor de 
stichting nog geen 1% van het totale bedrag waardoor 99% besteed kon worden aan het bouwen 
van de huizen.  
 
Toekomst Visie 
Voor 2022 heeft de AFAS Foundation een donatie toegezegd van € 58.400,- voor de bouw van 8 
huizen, waarvoor we AFAS hartelijk willen bedanken.  
In 2022 wil House4SriLanka 10 huizen bouwen.  
Hiervoor gaan we weer diverse activiteiten organiseren, peren plukken en verkopen en donaties 
vragen aan goede doelen stichtingen/foundations om ons huizenbouwproject te ondersteunen.  
 
In de begroting 2022, die te zien is op de website, staat wat de te verwachten uitgaven zijn en 
hoe wij denken dit bedrag bij elkaar te krijgen.  
Henk Snijders en John Heesters zullen, als dit weer kan, in 2022 zelf weer aanwezig zijn in Sri 
Lanka om mee te helpen met de organisatie van de bouw. 
 
Nawoord 
Met dit jaarverslag sluiten we het succesvolle jaar 2021 af. 
We weten nu al, dat 2022 ook een succes wordt, omdat we al 8 huizen kunnen bouwen met de 
AFAS Foundation. 
 
Stichting House4SriLanka 
Henk Snijders, secretaris 


