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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 een degelijk huis te bouwen.  

 
Oud huis 

 

Wij werken samen met lokale partners om de 

meest kwetsbare en allerarmsten te kunnen 

bereiken. Zij doen de voorbereidingen op Sri 

Lanka. Door de toekomstige bewoners zelf te 

laten bijdragen en meebouwen aan het huis 

neemt de verbondenheid en betrokkenheid 

toe. 

 

Ons doel is om zo veel mogelijk geld in te 

zamelen in Nederland en dat vervolgens te 

besteden aan huizen in Sri Lanka. Henk 

Snijders zal zelf regelmatig aanwezig zijn in 

Sri Lanka om mee te helpen met de 

organisatie van de bouw en het contracteren 

van de aannemer. 

 

Beloning  

De stichting kent geen beloning voor de 

leden/ medewerkers. 

 

Projectbeschrijving  

In het zuiden van Sri Lanka, woont een groot 

aantal mensen in een slechte woning. Er is op 

dit moment  dringend behoefte aan vijf 

huizen en het afbouwen van twee huizen die 

nog niet compleet zijn. Voor één huis zal 

grond gekocht worden. Een eenvoudig en 

solide huis is 40 m2 en heeft een 

woonkamer, keuken en twee slaapkamer, 

een toilet en een douche. De huizen worden 

voorzien van water en elektriciteit. 

 

Sampath, de uit Sri Lanka geadopteerde zoon 

van John en Corellen Heesters is op zoek 

gegaan naar zijn biologische familie en heeft 

deze vorig jaar gevonden.  

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/


 
 

 

Sampath zijn familie bestaat uit 23 personen 

en wonen op een heuvel in drie kleihuizen 

zonder water, sanitaire voorzieningen en 

elektriciteit. Ook bleek Sampath nog een 

geadopteerde broer Thomas te hebben. 

Thomas woont in Almelo en de broers hebben 

elkaar inmiddels ontmoet.  

Voor de moeder van Sampath en Thomas 

willen wij onder aan de heuvel en stuk grond 

kopen om daar een huis op te bouwen. De 

andere twee kleihuizen op de heuvel zullen 

ook vervangen worden door degelijke huizen. 

 

Daarnaast willen we graag nog twee huizen 

bouwen en twee huizen die nog niet compleet 

zijn afbouwen voor de families die door Henk 

Snijders en zijn vrouw Yolanda in 2017 

bezocht zijn.  

 

Hoeveel geld is er nodig 

Om heel concreet te zijn : Een eenvoudig en 

solide huis in Sri Lanka kost € 7.000,-.  

Als we vijf huizen in 2019 willen laten 

bouwen hebben we € 35.000,- nodig en voor 

de koop van de grond van één huis en het 

afbouwen van 2 huizen is € 6.000,- nodig. In 

totaal is dit € 41.000,-.  

 

Ons doel is om ieder jaar donaties te krijgen 

om 5 huizen te bouwen voor de allerarmste 

mensen in Sri Lanka. Als de kosten hetzelfde 

blijven hebben we dan ieder jaar € 35.000,- 

nodig.  

 

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.  

 

Wij gaan mensen vragen om mee te helpen 

met het  huizenbouw project in Sri Lanka 

door een financiële bijdrage te doneren op 

het bankrekeningnummer NL24 RABO 

0341498211 tnv stichting 

House4SriLanka.  

 

Wij zijn een crowdfunding actie gestart bij de 

goede doelen site PIF world. Mensen kunnen 

hier doneren. 

 

Bedrijven zullen gevraagd worden om 

bijvoorbeeld een huis financieel te adopteren 

en samen met een aantal collega bedrijven 

en/of relaties  het bouwen van dit huis 

mogelijk te maken. 

Wij bieden deze bedrijven de mogelijkheid 

om zelf de sleutel van het door hun 

gesponsorde huis te gaan overhandigen. 

 

Wij gaan een benefietdiner met muziek in de 

Eendrachtshoeve en een benefietoptrede van 

cabarettrio De Tunes in theater Walhalla, 

Rotterdam organiseren. 

 

Wij vragen aan de Eendrachtskerk of zij een 

collecte willen houden voor ons 

huizenbouwproject.  

 

Er zullen goede doelen organisaties gezocht 

worden om ons huizenproject te 

ondersteunen. Denk hierbij aan de Wilde 

Ganzen, W.M. de Hoop stichting, Mebi en 

Hofsteestichting. 

 

Planning 

Het doel is om in 2019 te starten met de 

bouw van eerste huizen en het afbouwen van 

2 huizen. Hiervan worden video opnamen en 

foto’s gemaakt en deze worden gedeeld met 

de sponsoren. Deze gaan we weer gebruiken 

voor sponsorwerving. 

 

 
Nieuw huis 

 

Oplevering 

Als er een huis klaar is zorgen wij er voor dat 

na de oplevering de sleutel wordt 

overhandigd aan de gelukkige familie, 

waarvan natuurlijk een mooie foto rapportage 

gemaakt worden die naar de sponsors 

gezonden zal worden. 

 


