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Jaarverslag 2019  
 

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. 

 

 

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/
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Voorwoord 

Oprichter Henk Snijders is 1 mei 2018 met pensioen gegaan om zich in te gaan zetten voor de 

allerarmste mensen. In 2017 was nog niet duidelijk voor welk land Henk zich in ging zetten. John 

Heesters, vriend van Henk, met twee geadopteerde zoons uit Sri Lanka, vroeg of hij eens in Sri 

Lanka wilde komen kijken omdat daar veel mensen met een slecht onderkomen wonen. In 

datzelfde jaar zijn Henk en zijn vrouw Yolanda naar Sri Lanka gereisd om daar vakantie te vieren 

en om te kijken hoe de mensen daar wonen.  

Er waren inderdaad nogal wat families die geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hadden. Dat was 

het punt waarop Henk besloot om zich in te gaan zetten voor de allerarmste mensen in het 

zuiden van Sri Lanka.  

In eerste instantie had hij zich aangesloten bij stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) en heeft hij bij 

zijn pensionering als afscheidscadeau een financiële bijdrage gevraagd voor het bouwen van 

huizen in Sri Lanka. Van de opbrengst is in samenwerking met stichting HAS één huis gebouwd. 

 

Ook in 2018, besloot Sampath, de uit Sri Lanka geadopteerde zoon van John en Corellen 

Heesters, op zoek te gaan naar zijn biologische familie. Hij heeft ze eind 2018 gevonden.  Ze 

wonen in Baddigama in het zuiden van Sri Lanka in de buurt van Talpe, op een heuvel in drie 

kleihuizen, zonder water, sanitaire voorzieningen en elektriciteit. 

Sampath bleek nog een geadopteerde broer Thomas te hebben die in Almelo woont. De broers 

hebben elkaar inmiddels ontmoet.  

Voor de moeder en familie van Sampath en Thomas wilden wij onder aan de heuvel en stuk 

grond kopen om daar een huis op te bouwen. Omdat stichting HAS niet in het zuiden bouwt heeft 

Henk besloten stichting House4SriLanka op te richten. 

 

Visie 

Wij vinden dat ‘ieder mens recht heeft op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd’… een thuis. 

Veel mensen die in Sri Lanka wonen hebben dit niet. Wij bouwen huizen voor de allerarmsten.  

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 zo veel mogelijk mensen in Sri Lanka die echt 

niets hebben een degelijk huis te bouwen, passend qua kwaliteit en uitrusting in de lokale markt. 

  

Wij werken altijd samen met lokale partners om de meest kwetsbare en allerarmsten te kunnen 

bereiken. De lokale partners hebben immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur. Zij 

doen de voorbereidingen op Sri Lanka. Als het mogelijk is vragen we de toekomstige bewoners 

zelf bij te dragen en mee te bouwen aan het huis waardoor de verbondenheid en betrokkenheid 

toeneemt. 

 

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 en John Heesters zullen zelf regelmatig aanwezig zijn in 

Sri Lanka om mee te helpen met de organisatie van de bouw.  

 

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. 
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Wij gaan mensen vragen om mee te helpen met het huizenbouwproject in Sri Lanka door ze een 

bijdrage te laten doneren op bankrekeningnummer NL24 RABO 0341498211 t.n.v. stichting 

House4SriLanka.  

 

Aanpak 

De aanpak wordt gesymboliseerd door de kernwoorden Huis en Thuis. De samenwerking met de 

lokale partnerorganisatie staat centraal. Zij dienen aan de hand van onze richtlijnen een 

projectaanvraag in waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over de locatie, de problematiek 

en de projectdeelnemers. De lokale partners selecteren de projectdeelnemers aan de hand van 

selectiecriteria die door hunzelf, 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.   

 

Huis 

De focus van House4SriLanka zelf is gericht op het huis. Door samen te werken met lokale 

partners streven wij er naar, met het huis als startpunt, verdere ontwikkeling mogelijk te maken. 

Het huis is aangepast aan de lokale omstandigheden en behoeften en wordt gebouwd door 

plaatselijke bouwvakkers of een plaatselijke aannemer. Gedurende het gehele bouwproces 

hebben we nauw contact met onze partnerorganisatie. Als een project start wordt een whatsapp-

groep geopend waar de bestuursleden van House4SriLanka deel van uit maken. Hier worden de 

vorderingen van het huizenbouwproject nauwgezet bijgehouden. Door dit intensieve contact 

worden problemen tijdig gesignaleerd. Er wordt gevraagd aan de mensen of zij mee willen 

bouwen aan hun huis. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en trots.  

 

Thuis 

Het huis beschermt tegen weersomstandigheden en biedt een plek waar kinderen hun huiswerk 

kunnen maken. 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. Hierbij valt te denken aan 

bestaande en nieuwe projecten, stand van zaken, de donaties, de te houden evenementen en te 

voeren acties om de 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. 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 en dat zij dit huis 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. Een andere mogelijkheid is dat de grond waar het huis op 

gebouwd wordt door de stichting wordt aangekocht, waardoor het verkopen van het huis niet 

mogelijk is. 

 

Website 

House4SriLanka heeft een website : www.stichtinghouse4srilanka.nl 

Na de oprichting heeft Yolanda ten Thije, de vrouw van Henk Snijders, deze website gemaakt. 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, de activiteiten van de stichting, inkomsten, filmpjes en foto’s van 

de projecten en de nieuwsbrieven vanuit Sri Lanka. 

 

 

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/
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Sociale Media 

Op sociale media, zoals facebook en linkedin worden regelmatig berichten geplaatst over de 

activiteiten die de stichting organiseert. Ook over de vorderingen van het huizenbouwproject 

wordt regelmatig een bericht geplaatst. Er worden ook berichten geplaatst met het verzoek om te 

doneren. 

 

Lokale krant 

De regionale krant van de Hoeksche Waard ‘het Kompas’ heeft al twee keer gratis een artikel 

geplaatst om aandacht voor het project te krijgen. Hier zijn we erg blij mee! 

 

 

Nieuwsbrieven 

Na de start van het huizenbouwproject werden de sponsoren en vrienden van House4SriLanka 

middels nieuwsbrieven door Henk op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

 

Jaarplan 2019 

Zoals in het voorwoord vermeld, is stichting House4SriLanka opgericht om in het zuiden van Sri 

Lanka een huis te gaan bouwen voor de moeder van Sampath en Thomas. Omdat de hele familie 

op een heuvel in zeer slechte kleihuizen zonder water, sanitaire voorzieningen en elektriciteit 

woonde en de moeder niet zo goed ter been meer was, besloten we een stuk grond aan te kopen 

om hierop een huis voor moeder te bouwen. Het bedrijf van John Heesters, Susabanda 

international, heeft de kosten voor de aankoop van de grond op zich genomen. Op de 

aangekochte grond konden twee huizen gebouwd worden. 

 

In het zuiden wonen veel mensen in een slechte woning. In ons jaarplan 2019 was het 

uitgangspunt dat we vijf nieuwe huizen wilden bouwen en twee huizen wilden afbouwen. Twee 

huizen voor de familie van Sampath, één nog nader te bepalen derde huis in de buurt van Talpe, 

één in Anaradhapura en één in Pusselawa. In Anuradhapura en Pusselawa wonen twee gezinnen 

in zeer slechte kleihuizen. Deze families zijn door Henk en Yolanda in 2017 bezocht. 

 

Een nieuw huis is eenvoudig, ongeveer 40 m² en heeft een woonkamer, keuken, twee 

slaapkamers, een toilet en een douche. De huizen worden voorzien van water, sanitaire 

voorzieningen en elektriciteit.  

Teun Noordhoek, werkzaam bij Bogaerds architecten heeft een ontwerp gemaakt van een 

standaard huis. 
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Hoeveel geld is er begroot voor 2019 

Voor een eenvoudig huis hebben wij € 7.000,- begroot aan bouwkosten.  

Voor vijf huizen hadden we € 35.000,- nodig. Voor de koop van de grond was € 1.000,- begroot 

en voor het afbouwen van 2 huizen € 5.000,-. In totaal € 41.000,-.  

 

Activiteiten en inkomsten 2019 

We hebben een activiteitenplan gemaakt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.  

In totaal is in 2019 € 51.544,- gedoneerd en met het organiseren van acties bij elkaar gekregen. 

Dit is ruim € 10.544,- meer dan begroot. 

 

Wij hebben de volgende activiteiten gedaan waardoor donaties binnen kwamen: 

 

- Een crowdfundingactie bij de goede doelensite PIF World. 

 

- In de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland is een benefietdiner gehouden met medewerking 

van Dennis Vingerling en zangduo Sunny Side Up. 

 

- Tijdens dit diner doneerde Thomas Olde Engberink € 2.000,- voor het bouwen van het huis 

voor zijn biologische familie.   

  

- Door Susabanda International van John Heesters werd een donatie gedaan voor de 

aankoop van de grond voor de biologische familie van Sampath en Thomas. 

 

- Cabarettrio ‘De Tunes’ hebben in theater Walhalla in Rotterdam een benefietoptreden 

verzorgd. 

 

- Het gymclubje van Hiltje Hamelink hebben hun jaarlijkse goede doelen bijdrage aan onze 

stichting geschonken. 

   

- Henk heeft één week peren geplukt voor de stichting. 

 

- Na het plukken mochten wij van fruitteler Van der Zande Verdi handperen en van fruitteler 

Hans de Reus Winterriet stoofperen plukken en verkopen voor de stichting. 

 

- Een lid van de Probus Hoeksche Waard heeft thuisdiners georganiseerd voor 

House4SriLanka. 

 

- De W.M. de Hoopstichting heeft een bijdrage gedoneerd. 

 

- Funda, de huizenverkooporganisatie heeft een kerstbijdrage geschonken. 

 

- Hofsteestichting heeft een donatie geschonken. 

 

- Aannemingsbedrijf Brakel Bouw/Van de Tempel heeft een bedrag gedoneerd. 

 

- Aannemingsbedrijf De Vries en Verburg/Verburg Charity Foundation hebben een bedrag 

gedoneerd. 

 

- De Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland heeft zijn zomercollecte voor House4SriLanka 

gehouden. 

 

- Veel vrienden van House4SriLanka hebben een bijdrage gedoneerd 
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 Donaties 2019  
 Benefietdiner Eendrachtshoeve € 1.198 

 Hiltje Gymclub € 1.005 

 Paul en Hiltje Hamelink € 600 

 Ttrading = Thomas Olde Engberink € 2.000 

 Pirtek, Marc Stubenitsky  € 500 

 perenplukken Henk € 600 

 Opbrengst peren, chutney, jam, kaneelstokjes en aardappelkistjes € 1.243 

 Susabanda International = John Heesters € 2.500 

 Tempel Bouw/Brakel Bouw = Hans van Brakel € 2.500 

 Zomercollecte Eendrachtskerk Zuid-Beijerland € 1.250 

 crowdfunding PIFworld € 369 

 Donaties vrienden € 2.433 

 Benefietoptrede De Tunes € 1.846 

 Hofsteestichting € 2.000 

 JG Koning = diner met probusleden € 500 

 W.M. de Hoopstichting € 15.000 

 fam. Olde Engberink ouders Thomas € 500 

 Funda  kerstcadeau € 14.000 

 Verburgh Charity Foundation € 500 

 mevr. Snijders-Koetsveld, moeder van Henk € 1.000 

 Totaal  € 51.544 
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Huizenbouwprojecten  2019 

 

Twee huizen voor de familie van Sampath en Thomas 

 

 
 

 
De moeder van Sampath en Thomas voor het oude huis 
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Zoals gezegd heeft onze bestuurder John Heesters namens zijn bedrijf Susabanda international  

een stuk grond gekocht waar twee huizen op gebouwd konden worden. In ons jaarplan en 

begroting was het uitgangspunt dat wij alleen voor hun moeder een stuk grond zouden kopen 

omdat zij slecht ter been is.  De te koop zijnde grond was echter zo groot dat er twee huizen op 

gebouwd konden worden en dat hebben we dan ook gedaan.  

Teun Noordhoek heeft een mooi ontwerp voor deze twee huizen gemaakt. 

 

Na het contracteren van de aannemer heeft de familie van Sampath en Thomas de grond 

bouwrijp gemaakt waarna de aannemer aan de slag kon.  

 

Vrijdag 6 december 2019 was het zover dat de bouw kon starten. Omdat Sampath op vakantie 

was in Sri Lanka hebben hij en zijn biologische moeder de start van de bouw geopend door het 

leggen van de symbolische eerste steen. Dit is een klein betonnen kistje met een dekseltje waarin 

allerlei specerijen gedaan worden als offer aan Bhoeddha. Dit wordt ingemetseld in de fundering.  

 

              

            Sampath legt eerste steen samen met zijn  biologische moeder 

 

 

 
 

 

                      

Na de eerste steen gelegd te hebben werd de grond door een monnik ingezegend. Op de vier 

hoeken van de grond stonden baskets van palmbladeren met daarin een schoteltje met brandend 

palmolie en wierook. Deze vier baskets waren met een touwtje aan elkaar verbonden en kwamen 

uiteindelijk bij de monnik uit zodat hij met alle hoeken van het land in verbinding stond om de 

grond in te zegenen.   
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Daarna werd bij iedere bezoeker door de monnik een stukje van dit touw om zijn of haar pols 

gedaan als symbool voor de verbondenheid met elkaar en de goede afloop van de 

bouwwerkzaamheden.    

  
                       Inzegening van de grond door de monnik 

 

Omdat de adoptieouders en Thomas in Sri Lanka waren, heeft Thomas ook een officieel moment 

bij de nieuwe huizen voor zijn biologische familie gehad. Hij heeft namelijk samen met zijn 

biologische moeder een tegeltje met het logo van House4SriLanka op de muur aangebracht. 

Voor zowel Sampath, Thomas, hun biologische en adoptieouders, als onze stichting was dit een 

mooi en historisch moment.   

 

 Thomas en zijn biologische moeder 
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De aannemer heeft in een hoog tempo de twee huizen afgebouwd en opgeleverd. Al op 1 januari 

hebben wij de officiële opening gevierd door de moeder van Sampath en Thomas en hun zus een 

lint door te laten knippen en daarna hebben wij de woning aan hen overgedragen. 

De moeder ging daarna dansend van blijdschap de woning binnen met een Boeddha die gelijk 

met wierook en een brandend kokosnotenolie-lichtje geïnstalleerd werd. Wat een fantastisch 

gevoel en ‘kippenvel’ moment was dit. Hier zijn we dit voor gaan doen.  

 

                 
      Opening twee huizen door moeder en zus van Sampath en Thomas 

 

 
De twee prachtige nieuwe huizen voor de familie van Sampath en Thomas 
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Funda Housing project 1 Anuradhapura: Het derde huis. 

 

Begin december kreeg Henk in Sri Lanka een mailbericht van de huizenverkoopwebsite Funda dat 

zij een kerstcadeau wilden geven aan een ‘Goededoelenorganisatie’ en kwamen zij ons na een tip 

van de Hofsteestichting op het spoor. Na Funda van informatie te hebben voorzien over ons 

huizenbouwproject en de mededeling dat Henk in Sri Lanka was, konden we direct met een 

donatie aan de slag! Dat was een mooi kerstcadeau! Dit derde huis in Anuradhapura hebben we 

na de donatie van Funda omgedoopt tot ‘Funda Housing project Anuradhapura’. 

 

In Anuradhapura woont een man met twee kinderen in een zogenaamd kleihuis. Dit is een huis 

wat bestaat uit bamboestokken met klei ertussen. Dit huis heeft geen elektriciteit en 

wateraansluiting. 

Op het dak liggen palmbladeren wat met hevige regenval niet waterdicht is.  De man heeft een 

nierziekte en is niet in staat om veel te werken. De familie woont tussen de rijstvelden en hebben 

zelf ook een rijstveld in bezit waar ze van kunnen leven. 

 

 
 

 

Op het moment dat wij van de donatie hoorden waren wij in Anuradhapura om de financiële 

zaken af te ronden en het document te laten tekenen door de eigenaar, onze stichting en een 

advocaat.  

De nieuwe eigenaar mag het huis niet verkopen zonder toestemming van onze stichting.  

Direct daarna is de eerste steen gelegd. Omdat ook dit een boeddhistische familie is kwam ook 

hier een monnik om de grond en bouw te zegenen. Henk en zijn vrouw Yolanda mochten hier de 

symbolische eerste steen leggen. Dit was ook weer een bijzonder moment.  
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Op 8 februari 2020 hebben we dit huis officieel overgedragen aan de familie. Rond 9.00 uur 

stonden de familie en vrienden ons op te wachten voor de ceremonie. Er was een lint voor de 

deur geplaatst wat door de bewoner, Sampath, onze projectmanager ter plaatse en Henk 

doorgeknipt werd. Eenmaal binnen werd voor een boeddhabeeld in de huiskamer een kaars en 

wierookstokjes aangestoken. Daarna moest het huis ingezegend worden door in de woonkamer 

op een open vuurtje kokosmelk te laten koken zodat de geur van de melk in de kamer verspreidt 

werd. Vervolgens werd met dit pannetje rondom het hele huis gelopen en op de hoeken werd de 

melk op de grond gegoten.  
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De gelukkige familie voor hun nieuwe huis 

 

 

 

 
Het derde nieuwe opgeleverde huis in Anuradhapura 
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Funda Housing Project 2 Unawatuna: Het vierde huis 

Voor het tweede Funda huis hebben wij in Unawatuna een gezin gevonden. De man is 

buschauffeur en zijn vrouw is huisvrouw. 

Deze familie woont in een slecht houten/plastic huis met een slaapkamer, een kleine woonkamer 

en een provisorische keuken en buitenwasplaats. Zij verdienen niet genoeg om een fatsoenlijk 

huis te laten bouwen.  

 

De moeder van de man woont aan de andere zijde van de straat in een gemetseld huis op een 

eigen stuk grond. Aan de achterzijde van het huis is nog een stuk grond waar het nieuwe huis op 

gebouwd kan worden. De materialen zullen daarheen vervoerd moeten worden, wat extra kosten 

met zich meebrengt. De familie heeft toegezegd dat zij de materialen van de weg naar de 

bouwplaats zullen brengen.  

 

   Voorkant van het oude huis 

                                                                                                                    

                                                              Badplaats in de buitenlucht 
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Ook hier is de start van de bouw door een steenlegging in de fundering gebeurd en de grond en 

bouw ingezegend door een monnik. De bewoners van het nieuwe huis hebben deze handeling 

verricht. Zij waren verrast en blij met de mededeling dat zij een nieuw huis zouden krijgen.  

 

   

Eerste steenlegging door de familie                       

                                  

 

 
Vierde nieuwe huis in Unawatuna 
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Huis voor familie Rohana in Pussellawa: Het vijfde huis 

 

De familie Rohana is een jong gezin met twee kleine kinderen en zij wonen in een gammele 

woning in een heuvelwand bestaande uit bamboe stokken met klei ertussen en wat bij elkaar 

geraapt hout. Er is een elektra aansluiting en buiten is een waterkraantje. Er is geen douche en 

toilet aanwezig. De man heeft af toe werk en kan zijn gezin hiervan net onderhouden. De familie 

Rohana is door Henk en Yolanda in 2017 bezocht en het is er nu dan uiteindelijk van gekomen 

dat wij een huis voor hen kunnen bouwen.  

Op 5 januari hebben de familie Rohana en Amith Kumara onze Srilankaanse partner de eerste 

steen gelegd voor dit huis en is de bouw van start gegaan. 

 

 
 

 

 
 

Het huis is opgeleverd en is prachtig geworden! De familie Rohana was zeer opgetogen! 

Bestuurslid John Heesters was bij de feestelijke uitreiking van de sleutel aanwezig. 
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Vijfde huis opgeleverd  

 

Familie Kumari, 

Deze familie heeft een aardig huis maar er is geen fatsoenlijke douche en keuken. Daarom 

hebben wij aan het huis een stukje aangebouwd waar de keuken en douche gemaakt zijn. De 

familie gaat deze nu zelf afbouwen. 

  

Jaarrekening 2019 

 

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 belofte aan de mensen in Sri Lanka waar te maken, zodat hun droom op 

een betere toekomst zal uitkomen. 

 

Inkomsten 2019 

Zoals beschreven onder het hoofdstuk activiteiten en inkomsten hebben wij door donaties en het 

organiseren van verschillende activiteiten onze doelstelling voor 2019 ruim gehaald.  

In 2019 hebben we in totaal € 51.544,- aan donaties gekregen. 

 

Uitgaven 2019 

De begroting was gebaseerd op het bouwen van vijf nieuwe huizen en om twee huizen af te 

bouwen. Uiteindelijk hebben we vijf nieuwe huizen gebouwd en 1 huis afgebouwd. De kosten voor 

de grond voor de huizen van Sampath en Thomas waren begroot op € 1.000,- terwijl deze grond 

€ 2.500,- gekost heeft. De totale bouwkosten van een huis waren begroot op € 7.000,- per huis. 

Deze kosten zijn ook wat hoger uitgevallen omdat er kosten waren die buiten de aanneemsom 

vielen, maar toch gedaan moesten worden zoals de aansluitkosten van elektra en water, de 

advocaatkosten, eerste steen kosten en opleveringskosten. 

De advocaatkosten zijn om een document te laten maken waarin geregeld is dat de bewoners het 

huis krijgen, maar dat zij het niet mogen verkopen zonder toestemming van onze stichting.  
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Per saldo kunnen we 2019 afsluiten met een positief resultaat van € 6.995,- en gebruiken voor 

ons huizenbouwproject 2020. 

In de door de voorzitter Harry Rietveld en de penningmeester Mees Visser voor goedkeuring 

getekende staat van baten en lasten zijn de specificatie van de bedragen te zien  

 

Eigen kosten Stichting House4SriLanka 

De gemaakte kosten voor de stichting zijn slechts 3,65 % van het totaal bestede bedrag 

waardoor 96,35% besteed kon worden aan het bouwen van de huizen.  

 

Toekomst Visie 

In 2020 willen wij graag opnieuw geld inzamelen voor het bouwen van vijf nieuwe huizen en 

omdat we in 2019 meer geld binnen hebben gekregen dan dat we uitgegeven hebben zijn we 

inmiddels gestart met het afbouwen van een huis van een vader met 4 kleine kinderen. Om dit 

voor elkaar te krijgen gaan we weer diverse activiteiten organiseren en contact zoeken met 

goededoelen/fondsen/organisaties om ons huizenbouwproject te ondersteunen. 

 

Bedrijven zullen gevraagd worden om een huis financieel te adopteren en samen met een aantal 

collega bedrijven en/of relaties  het bouwen van dit huis mogelijk te maken. 

 

Ook wil de stichting rondreizen aan gaan bieden door Sri Lanka waarbij een donatie gevraagd 

wordt voor het huizenbouw project. Hierbij wordt uiteraard een bezoek gebracht aan het door 

hen gesponsorde huis.  

 

In de begroting 2020 is te zien wat de verwachte uitgaven zijn en hoe wij denken dit bedrag bij 

elkaar te krijgen. 

 

Nawoord 

Met dit jaarverslag sluiten we het eerste zeer succesvolle jaar van stichting House4SriLanka af en 

hopen dat wij in 2020 wederom met het bouwen van tenminste vijf huizen af te kunnen sluiten. 

 

Stichting House4SriLanka 

Henk Snijders, secretaris    

 


