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Stichting House4SriLanka 
 

 

 

Projectplan Huizenbouw 2021 

 
Inleiding 

Stichting House4SriLanka is 15 februari 2019 opgericht. Het is een Nederlandse stichting uit de 

Hoeksche Waard die, met lokale mensen in Sri Lanka, voor de allerarmsten een fatsoenlijk huis wil 

laten bouwen. Zie ook onze website www.stichtinghouse4srilanka.nl . 
 
Onze visie is : ‘Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd’. 
 
Onze missie is : Voor zoveel mogelijk arme mensen in Sri Lanka een goed huis laten bouwen. 
 

Wij werken samen met twee lokale partners, Amith Kumara en Suranga Weerawarna.  

Zij kennen als geen ander de situatie en de gebruiken op Sri Lanka. Daarnaast weten zij de mensen te 

wonen die arm zijn en waarom zij in armoede leven. Zij kunnen op efficiënte wijze hulpaanvragen 

ontvangen, beoordelen en daarna de bouw van de huizen begeleiden. In het zuiden van Sri Lanka, in 

de buurt van Galle, wonen veel mensen zonder deugdelijke woning waardoor er dringend behoefte is 

aan goed onderdak voor de armste mensen in deze regio. Henk Snijders en John Heesters zullen, als 

het weer mogelijk is regelmatig aanwezig zijn in Sri Lanka om het huizenbouwproject te begeleiden. 

Als wij niet naar Sri Lanka mogen reizen dan zal Amith Kumara de huizenbouw begeleiden. Wij 

hebben bijna dagelijks contact met hem via Whatsapp en kunnen de bouw middels foto’s volgen. 

 

Projectbeschrijving 

In 2021 willen wij minstens 5 nieuwe huizen bouwen en één huis voorzien van een goede keuken, 

toilet en douche. De mensen die in aanmerking komen voor een huis hebben vaak geen baan of een 

karwei met een zeer laag dagloon. De inkomsten zijn net voldoende om te kunnen overleven.  

Een fatsoenlijk huis zullen zij dan ook niet kunnen betalen en daarom gaan wij dit doen. 

  

Eigendom 
House4SriLanka heeft ervoor gekozen om de te bouwen huizen voor de allerarmste mensen in 
eigendom te geven. Wel wordt gevraagd of zij naar vermogen mee willen bouwen met hun huis. 
Daarnaast wordt onderzocht of de grond van het te bouwen huis in eigendom van de familie is.  
Als dat zo is, dan laten wij door een advocaat een document opstellen waarin staat dat de familie een 
huis krijgt van House4SriLanka. Zij mogen dit huis niet verkopen gedurende 10 jaar vanaf de 
oplevering van het huis. Als zij dit toch doen, dan moeten zij tweemaal de prijs van het huis aan 
House4SriLanka betalen.  
 

Begroting  

Eén huis kost gemiddeld € 7.500 en in totaal hebben we in 2021 € 41.500,- nodig.  
Als wij meer aan donaties ontvangen dan gaan wij meer huizen bouwen.  

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/
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Hoe komen wij aan het benodigde geld en hoe kunt u helpen.  

Stichting House4SriLanka is 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 de stichting een ANBI-status heeft. 
 
Wij vragen vrienden, families, bedrijven en goede doelen stichtingen om een donatie te doen voor 
ons huizenbouwproject en organiseren een aantal acties zoals onder andere de verkoop van peren 
die wij gratis mogen plukken van een fruitteler.  Zowel voorzitter Harry Rietveld als secretaris Henk 
Snijders gaan twee weken peren plukken voor de stichting. Daarnaast gaan wij een aantal 
benefietacties organiseren zoals een muzikaal optrede van een symphonie orkest.  
U bent natuurlijk benieuwd wie er straks in zo’n nieuw huis mogen gaan wonen. Dit laten we u graag 

zien! 

 

Huis 1 Het “Zuid-Beijerland’s huis” voor Familie Chandrika in Unawatuna  

Deze familie woont 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 geen geld om een huis te laten bouwen. Voor deze familie hebben wij aan ondernemers uit 

Zuid-Beijerland donaties gevraagd om een huis voor hen te bouwen en dat is gelukt. We zijn 2 

februari gestart met de bouw.  
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Huis 2 MEBI huis voor de Familie Pradeep Sanjaya  

Deze familie woont 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 de 

donatie voor dit huis toegezegd en deze gaan we dan ook zeker bouwen.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis 3   ‘De Reus huis’ voor familie Sumudu Viraj in Unawatuna 

 

Deze familie, vader 25 jaar, moeder 22 jaar en 1 kind van 4 jaar woont in een kleihuis zonder toilet en 

een keuken. Wij noemen dit huis ‘De Reus huis’ omdat wij van fruitteler Hans de Reus winterriet- en 

gieser wildeman peren mogen plukken en verkopen voor onze stichting. Daarnaast doet ook dochter 

Michelle de Reus regelmatig een donatie van plantenasiel Lansingerland.  
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Huis 4    Familie Krishan 

Deze familie woont in een klein houten huis. Het gezin heeft twee dochters van 3 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 vedient ook te weinig om een eigen huis te kunnen bouwen. 

 

          

 

 

Huis 5      Familie Wipul Nandasiri 

 

In het plaatsje Akuressa wonen een vader van 43 jaar, zijn vrouw van 39 jaar en de kinderen van 20  

en 17 jaar.  Ze wonen 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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En zo ziet een nieuw huis er straks uit! 

 

Een eenvoudig 
standaard en solide huis 
heeft een oppervlakte 
van minimaal 45 m² met 
daarin een woonkamer, 
keuken met een 
schoorsteen omdat 
deze mensen op hout 
koken, twee 
slaapkamers, een toilet 
en een douche. Alle 
huizen worden voorzien 
van elektriciteit en 
stromend water.  

 

 

 

 

                                                                            

                                                                   


