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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 

dragen 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 

bijdragen en meebouwen aan het huis neemt de 

verbondenheid en betrokkenheid toe. 

 

Ons doel is om 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 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 dringend 

behoefte aan fatsoenlijke huizen. In 2019 hebben 

wij vijf huizen laten bouwen en hebben we één huis  

afgebouwd die nog niet compleet was en voor twee 

huizen hebben we grond gekocht. Kijk op de website 

naar de nieuwsbrieven vanuit Sri Lanka voor het 

verloop van het huizenbouwproject 2019.  
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Voor 2020 willen we 5 nieuwe huizen laten bouwen 

en twee af laten bouwen. 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. 

 

 
Nieuw huis 

 

Hoeveel geld is er nodig 

In 2020 willen we geld ophalen om 5 huizen te 

bouwen en nog eens twee huizen af te bouwen voor 

de allerarmste mensen in Sri Lanka. Hiervoor 

hebben we een projectbegroting opgesteld  van  

€ 44.000,- .  

 

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. 

 

 
Ons bankrekeningnummer is NL24 RABO 

0341498211 tnv stichting House4SriLanka.  

 

Wij gaan vrienden en bedrijven vragen om mee te 

helpen met het  huizenbouw project in Sri Lanka 

door een financiële bijdrage te doneren 

 

Voorzitter Harry en secretaris Henk zullen in de 

zomer peren gaan 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. 

 

Wij willen voor de Probus, een goede doelen club 

van gepensioneerde mensen, de jaarlijkse BBQ met 

een countryband organiseren. 

 

Bedrijven zullen gevraagd worden om een bijdrage 

aan het huizenproject te doneren of bijvoorbeeld 

een huis financieel te adopteren en samen met een 

aantal collega bedrijven en/of relaties  het bouwen  

van dit huis mogelijk te maken. Bedrijf FUNDA van 

de huizenverkoopsite heeft bijvoorbeeld vorig jaar 

als kerstgeschenk € 14.000,- gedoneerd voor het 

bouwen van twee huizen en wij hebben deze het 

Funda Housing project genoemd en deze huizen zijn 

voorzien van een herdenkingstegel met het Funda 

logo. 

  

Ook wil de stichting rondreizen aan gaan bieden 

door Sri Lanka waarbij een donatie gevraagd wordt 

voor het huizenbouw project. Want ondanks de 

armoede is het een prachtig land met zeer veel 

bezienswaardigheden, tropische stranden en groene 

theeplantages. Hierbij wordt uiteraard een bezoek 

gebracht aan ons huizenbouwproject.   

 

Er zullen goede doelen fondsen en organisaties 

gevraagd worden om ons huizenproject te 

ondersteunen. Denk hierbij aan de Wilde Ganzen, 

W.M.de Hoop stichting, de Hofsteestichting en 

stichting MEBI. 

 

Planning 

Het doel is om in 2020 te starten met de bouw van 

5 huizen en het afbouwen van 2 huizen. Omdat we 

in 2019 meer geld opgehaald hebben dan begroot 

zijn we begin 2020 gestart met het afbouwen van 1 

huis. 

Als de bouw van de huizen begonnen is zullen er 

regelmatig een nieuwsbrieven vanuit Sri Lanka 

gestuurd worden naar de sponsoren en vrienden van 

House4SriLanka. 

 

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 wordt die naar de sponsors en 

vrienden gezonden zal worden.  


