
Sri Lanka op de wereldkaart

 Oppervlakte: Nederland + België

 Inwoners:     ruim 20 miljoen

 Bevolking:     Singhalezen, Tamils, Burghers

 Boeddhisme, Hindoeïsme, Moslim, R-Katholiek
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TSUNAMI SRI LANKA 2004
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Sri Lanka is op Sumatra na het zwaarst getroffen door de tsunami. 
Volgens de overheid zijn er 35,322 mensen omgekomen. 
15.686 mensen stonden geregistreerd als gewond, maar dat waren 
alleen de mensen die in ziekenhuizen behandeld werden. 
65.275 huizen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest. 
Nog eens 38,561 zijn beschadigd maar nog wel bewoonbaar. 
Een heel groot aantal openbare gebouwen is geheel of gedeeltelijk 
verwoest, waaronder ziekenhuizen, scholen, winkels en 
marktgebouwen. (bron : Rode Kruis )



BURGEROORLOG SRI LANKA (1983-2009)
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70.000 personen kwamen om in 

het conflict en circa 100.000 

werden uit hun woningen 

verdreven.



Studiefonds Vanni – Sri Lanka

– Kansarme kinderen kunnen verder leren na basisschool

– Oorlogsweduwen genereren eigen inkomen en toekomst

– Zonder externe financiering geen kansen



Stichting ACNS Projecthulp: wie zijn wij?

Stichting ACNS Projecthulp, sinds 1990

 CBF certificaat voor Kleine Goede Doelen, sinds 2009, daarvoor Verklaring van Geen Bezwaar

 ANBI erkend (belastingaftrek mogelijk)

 7 vrijwilligers, gemotiveerd om kinderen in Sri Lanka een betere toekomst te geven

 ACNS Projecthulp betaalt geen beloning en geen onkostenvergoeding aan vrijwilligers

 Betrouwbare partners in Sri Lanka, directe communicatielijnen, heldere rapportage

 Geen strijkstok, geen kosten
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Doelstelling Stichting ACNS Projecthulp

 Hulp aan groepen, kansarme kinderen in de allerarmste regio’s in Sri Lanka

 Kleinschalige, duurzame projecten, beheerd door lokale bevolking

– Exploitatie zo snel mogelijk onafhankelijk

 Projectrealisatie met en door lokale projectpartners, daardoor worden niet alleen 

duurzame projecten gerealiseerd, we helpen ook de lokale gemeenschap in de 

opbouw van hun bestaan



Partners in Nederland & Sri Lanka
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Stichting Hulp Sri Lanka

Need4 Care

Trincomalee

Batticaloa

Badulla

Jaffna

Vanni

SEDEC - Colombo

 Bedrijven

 Scholen

 Kerken

 Particulieren

 Fondsen

&

Zorg in Hardenberg:
 De Stuw

 Dimence

 Baalderborg Groep

 RIBW

 Saxenborgh Groep

 Carinova

Nederland             &             Sri Lanka



Partners bouwen toekomst
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verwoest, vernield … …

het resultaat !!
Sponsors

Donateurs

ACNS 
Projecthulp

CARITAS

Sri Lanka 



ACNS Projecthulp & Caritas Sri Lanka
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Met micro-kredieten kunnen ouders van 

kleuters hun investering voor een eigen 

bedrijfje betalen, bijvoorbeeld: 

• een geitenhok

• een naaimachine

• een kapperszaak

Hun inkomen is voldoende om:

• te kunnen leven

• de lening terug te betalen

• rente te betalen

• eigen toekomst te ontwikkelen

Van de rente wordt betaald:

• Salarissen voor kleuterleidsters

• Speel- en leermiddelen 

• Onderhoudsmaterialen voor 

gebouwen

Partnership resulteert in uniek concept voor kleuterscholen



64 scholen: elk jaar bijna 3000 kleuters !!!

Aantal	

kleuterschole

Aantal	

kinderen

Aantal	

kleuterschole

Aantal	

kinderen

2006 1 36

2015 3 108

2011 1 45

2012 2 170

2013 3 140

2014 2 49

1999 1 36

2000 2 69

2001 2 74

2002 1 42

2003 2 55

2008 9 271

2009 4 107

2010 1 35

2011 5 182

2012 2 60

2013 3 83

2005 2 84

2006 5 234

2007 2 92

2002 1 350

2003 1 98

2009 1 108

SOM 53 2420 3 108

EHED	Caritas	-	Batticaloa	/	Ampara

Partners:	St.	Anthony's	Church,	Stad	Baddegama,	USCOD	Caritas

Gerealiseerd AangevraagdJaar

HUDEC	Caritas	-	Jaffna

HUDEC	Caritas	-	Vanni:	Kilinochchi	&	Mullaitheevu

EHED	Caritas	-	Trincomalee	/	Muthur
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Impressie Vanni – gebied

gevolgen van ruim 30 jaar burgeroorlog en 
tsunami
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Situatie Vanni gebied 2017

 Vanaf 2010 terugkeer van families uit vluchtelingenkampen

– Voor de burgeroorlog leefden mensen in Vanni van landbouw en visserij 

– In 2015 was terugkeer van families nog niet afgerond

– Bij terugkeer hebben families geen enkele bezitting, geen huis en geen werk

– Alles vernield en verdwenen: landbouwbedrijven, gereedschappen en machines

 Primaire behoeften

– Dagelijks eten en drinken voor gezin

 Werk zoeken als dagloners, minimale beloning, om elke dag te kunnen eten

– Onderdak, zelf realiseren: 

 Begint met enkele golfplaten om droog te slapen

 Later hutjes, in de verre toekomst misschien weer een huisje

– Onderwijs, als kinderen leren hebben ze kans op een betere toekomst 

 Basisschool wordt verzorgd door overheid

 Kleuterscholen alleen met externe hulp mogelijk (o.a. ACNS Projecthulp!)

 Vervolgonderwijs vaak niet mogelijk doordat er geen geld is voor vervoer, lesgeld en leermiddelen

 HUDEC Caritas wil een studiefonds starten, zodat kinderen kunnen doorleren na de basisschool

 Voorziet in vervoer vanuit dorp naar de stad waar vervolgopleidingen zijn (Kilinochchi en Jaffna)

 Betaalt lesgeld en leermiddelen
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van complete verwoesting …

via een noodgebouw…



Project aanvraag: Vanni Studiefonds 

 Doelstelling

– Duurzaam fonds t.b.v. financiering studiekosten voor de allerarmste kinderen in de Vanni

– Onafhankelijk van externe financiering, zelfstandig en self-supporting

 Plan

– Melkveebedrijf (15 koeien & 10 geiten) door weduwen

 gecombineerd met akkerbouw en fruit ( grond is bezit bisdom)

– Werk voor oorlogsweduwen zij kunnen eigen toekomst opbouwen en worden onafhankelijk

– Opbrengst melkveebedrijf financiert het studiefonds

– Management & toezicht door HUDEC Caritas Kilinochchi, Fr. Joseph Francis

– Begeleiding, opleiding en toezicht door deskundigen (dierenarts, ervaren melkveehouders)

 Haalbaarheid

– Eerste jaar gepland als leerjaar, eerste inkomsten om studenten te helpen

 50% van loonkosten 1e jaar voor opleiding als projectkosten

– Externe financiering (sponsoring vanuit Nederland) voor bouw melkstal (regenperiode) en aanschaf vee

– Inzet op beheerste groei, zodat goede kwaliteit en opbrengst gerealiseerd kan worden

– Vanaf 2e jaar volledig zelfvoorzienend, geplande support van 50 naar 150 studenten in 3 jaar

– Uitgangspunten en calculatie getoetst door lokale deskundigen 15



Locatie diary farm
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Financiële Projectspecificatie

 Benodigde investering (o.b.v. koers SLR / €:  155)

– Aanschaf melkkoeien en geiten – duurzame kwaliteit € 23.000 

– Bouw melkstal (overkapping t.b.v. regenperiode) € 6.200

– 50% salariskosten 1e jaar als opleiding € 2.500

– Projectkosten (begeleiding Caritas & specialisten, koersrisico, e.d.) € 5.500  +

SOM € 37.200

 Financieringsplan

– Eigen fondsenwerving € 24.950

 Bedrijven en scholen, ook in agrarische wereld

 Fondsen die studerende kinderen en landbouw steunen

– Aanvraag aanvullende premie Wilde Ganzen € 12.250  +

SOM € 37.200

 Exploitatie, begroting voor kosten en opbrengst is realistisch en voorzichtig ingezet

– Tekort 1e jaar aangevuld door gedeeltelijke salarisbetaling vanuit projectkosten (= opleiding)

– Tekort of overschot in volgende jaren bepaalt hoeveel studenten kunnen gaan studeren: beter 

resultaat = meer studenten!
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STUDENTEN SUPPORT
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Jaar Kosten (incl. 
studiefonds)

Inkomsten Aantal studenten
support

1e 
jaar

€ 16.840 € 14.870 + € 2.500 ca. 50

2e 
jaar

€ 23.900 € 23.300 ca. 100

3e 
jaar

€ 31.600 € 31.700 ca. 150



Ontwikkelingshulp door Vrijwilligers

• hulp aan groepen kansarme kinderen in Sri Lanka

• kleinschalig, duurzaam, directe communicatie en rapportage

… … het werkt echt !!



Contact ACNS Projecthulp
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Stichting ACNS Projecthulp

Contact: Martha van Someren Gerard Berendsen Rick van Diest

secretariaat voorzitter penningmeester

martha@acnsprojecthulp.nl gerard.berendsen@acnsprojecthulp.nl rick.van.diest@acnsprojecthulp.nl

0644 264 263

Informatie: www.acnsprojecthulp.nl

– algemeen ACNS Projecthulp

– gerealiseerde projecten

– projecten in uitvoering, laatste stand van zaken

IBAN-nr.: NL61INGB0004712637 t.n.v. Stichting ACNS Projecthulp

mailto:martha@acnsprojecthulp.nl
mailto:gerard.berendsen@acnsprojecthulp.nl
mailto:rick.van.diest@acnsprojecthulp.nl
http://www.acnsprojecthulp.nl

