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Stichting Diya Dhara: Verantwoording en verslag over 2019 
 

Houten, februari 2020 

 

Inmiddels zijn we 15 jaar actief in Sri Lanka. In al die jaren hebben we veel kunnen doen dankzij 

de financiële steun die we ontvingen van jullie, onze sponsoren. Jaarlijks zien we tijdens onze 

bezoeken aan Sri Lanka de vooruitgang bij de mensen die we in die tijd hebben gesteund. In onze 

mailberichten proberen we jullie daarvan op de hoogte te houden. Met de (vaak kleine) zetjes die 

we kunnen geven, maken we voor veel mensen net het verschil. Deze resultaten, maar ook de 

steun die we al jarenlang van jullie als sponsoren krijgen, stimuleren ons om met dit werk door te 

gaan. In dit document willen we inzicht geven in hetgeen in 2019 allemaal is gedaan met alle 

bijdragen die jullie hebben gegeven aan Diya Dhara. Op onze website www.diyadhara.nl is 

daarover nog veel meer te lezen en zijn ook veel foto’s te zien. 

 

Verantwoording 2019 

In 2019 waren de inkomsten ruim € 123.000 en de uitgaven bedroegen ruim € 130.000.  

We zijn heel blij met de vaste groep trouwe sponsoren die ons al jaren steunen.  

Naast deze vaste groep uit ons eigen netwerk zijn we weer actief bezig geweest met werving van 

fondsen bij organisaties die goede doelen steunen. We sturen deze organisaties een projectplan 

gericht op studieondersteuning, (beroeps) cursussen, een voedingsproject voor kleuterscholen bij 

theeplantages en verbetering van de woonvoorziening, met een verzoek ons daarbij financieel te 

steunen. Aan deze fondsenwerving zijn kosten verbonden.  

 

 Inkomsten en uitgaven overzicht 2019 

Inkomsten Uitgaven 

Ontvangen vaste donaties 19.779 Schoolzaken waaronder voeding 14.301  

Donaties incidenteel 9.628 Student aid 40.601  

Fondsenwerving 89.000 Cursussen en beroepsopleidingen 20.037  

  

Steun aan  Little Flock Foundation 

en Happy Home Foundation  

3.589  

  

Opzetten en ondersteuning bij 

eigen bedrijfje 

2.318  

Terugbetaalde leningen 4.601 

(Ver)bouwen, nutsvoorzieningen en 

opknappen woningen 

25.787  

Rente  569 Medische zaken en ouderenzorg 5.758  

  Fondsenwerving en projectkosten 7.031  

  Overig 10.980  

Totaal inkomsten 123.578 Totaal uitgaven  130.401 

Tekort 6.823   

 130.401  130.401 
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Omdat we meer geld hebben uitgeven dan we hebben ontvangen is er in 2019 wat geld aan de 

reserves onttrokken.  

De begroting voor 2020, die op de website onder de tab financiën te vinden is, is iets 

bescheidener van opzet dan de realisatie in 2019. Als in de loop van het jaar de inkomsten 

achterblijven, of de wisselkoers slechter is dan begroot, dan zullen we zo nodig de uitgaven daar 

ook deels op aanpassen. Als al deze zaken meevallen, dan kunnen we wellicht iets meer doen. Die 

flexibiliteit zit vooral in de onderdelen waarvoor we nu nog geen concrete toezeggingen hebben 

gedaan. De uitgaven lichten we verder in dit verslag toe.  

 

Eerst ook nog een overzicht van onze financiële positie aan begin en eind 2019. We hebben in 

2019 bijna € 4.500 gebruikt van onze reserve. Dit is anders dan het verschil in inkomsten en 

uitgaven hiervoor doordat we bijna € 3.000 meer aan leningen uit hebben staan dan vorig jaar. 

Dus een deel van het uitgegeven geld staat nu als bezitting (vordering) op de balans. 

 

Balans 2019  

Wat bezitten we?  Waarvoor is het bedoeld? 

 1-1-2019 31-12-2019  1-1-2019 31-12-2019 

Banksaldo Sri Lanka 378 248 Reserve huis 8.000 8.000 

Saldo ABN AMRO 90.220 83.418 

Reserve 

voedingsproject 4.793 1.598 

   

Project reserve 

overig 20.688 11.013 

In kas 439 - 

Openstaande 

rekening 182 227 

Uitstaande leningen  1.448 4.266 

Algemene 

reserve 58.823 67.094 

      

Totaal 92.485 87.932  92.485 87.932 

 

De totale reserve die we hebben is onderverdeeld in een aantal geoormerkte posten en een 

algemene post. 

De post reserve huis van € 8.000 betreft een bedrag dat we als specifieke bijdrage hebben 

ontvangen om voor één van de ondersteunde gezinnen een huis te gaan bouwen/kopen.  

Het ontvangen geld voor het voedingsproject op de kleuterscholen was iets minder dan we er aan 

hebben uitgegeven, dat is vanuit de reserve van vorig jaar betaald. We gaan door met dit 

project. Overige geoormerkte bijdragen die we in 2019 ontvingen zijn allemaal aan betreffend 

doel besteed. 

De projectreserve overig is het nog resterende deel van de fondsenwerving dat nog niet is 

besteed en dat we in 2020 kunnen gebruiken.  

En dan is er een openstaande rekening uit 2019 voor de fondsenwerving die in 2020 is betaald. 

De algemene reserve tot slot is de dan nog resterende reserve, die niet voor een specifieke doel 

is ontvangen. 

Deze reserves geven ons de mogelijkheid om als de inkomsten tegenvallen, ook voor de langere 

termijn onze hulp te continueren. Het blijft voor ons elk jaar de uitdaging voldoende inkomsten 

te genereren. 
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Toelichting op de uitgaven 2019 

 

Schoolzaken waaronder voeding 

Onder deze post vallen alle activiteiten die met de ondersteuning van scholen te maken hebben. 

Dit betreft vooral ons werk voor de kleuterscholen bij de theeplantages, inmiddels krijgen ruim 

200 kinderen daar dagelijks melk en een voedzame maaltijd. Dat gebeurt al vroeg op de dag 

zodat kinderen die thuis geen ontbijt hebben gehad ook zonder honger hun schoolwerk kunnen 

doen. Ook betalen we een aantal leidsters salaris en helpen we aan het begin van het schooljaar 

met schoolbenodigdheden. 

Daarnaast gaat het bij dit onderdeel om het verstrekken van schoolboeken, schooluniformen, 

schoenen, tassen enz aan individuele kinderen, als het voor de ouders een te grote uitgave is.  

 

Student aid 

Dankzij de extra inkomsten kunnen we meer kinderen maandelijks steunen bij hun schoolopleiding 

of hun vervolgstudie in beroepsonderwijs of universiteit. Hieronder een vergelijking van het 

totaal aantal kinderen dat we eind van het jaar in ons programma hadden. 

Eind jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal  80 140 160 180 240 

 

Ook zijn er weer leerlingen die aansluitend aan hun examen nog een cursus hebben gevolgd, zie 

hieronder. 

Van de 40 leerlingen die in december 2018 hun O-level examen deden zijn er een aantal na de 

uitslag in mei A-level gaan doen. Daar hebben we ook veel nieuwe kinderen kunnen plaatsen op de 

A-level lijst.  

In augustus deden 43 leerlingen hun A-level examen. Van deze leerlingen haalde ongeveer 80% 

hun diploma. Aansluitend doet nu een aantal van deze kinderen een cursus of zoekt werk.  

In december 2019 deden nog 26 leerlingen hun O-level examen. De uitslagen daarvan komen in de 

loop van 2020. Waar mogelijkheden zijn proberen we al deze kinderen te steunen bij hun verdere 

opleiding, dat kan zijn A-level of anders een beroepsgerichte cursus, zodat ze aan het einde van 

het leertraject klaar zijn voor de arbeidsmarkt.  

Van de studenten die een studie aan de universiteit volgden heeft in 2019 één haar studie 

afgerond. Er zijn ook veel nieuwe studenten opgenomen in de ondersteuning. Eind 2019 stonden 

er zo’n 50 op de lijst.  

 

Cursussen en beroepsopleidingen 

Dit jaar konden we ruim 120 cursussen en opleidingen bekostigen. Veel kinderen willen na hun 

schoolopleiding graag nog een computercursus volgen en ook een cursus Engels is gewild. Maar 

ook is er vraag naar steun bij het behalen van een rijbewijs of het doen van een cursus voor 

schoonheidsspecialiste, verpleger of kleuterleidster. Andere vragen betreffen naaicursussen en 

cursussen die het mogelijk maken in de toeristenbranche werk te vinden. Accountancy cursussen 

of een opleiding tot monteur, elektricien en AC (airco)specialist. Hier is dus een grote 

verscheidenheid aan verzoeken.  

 

Steun aan Little Flock Foundation en Happy Home Foundation 

Wij verstrekken onze hulp via twee lokale stichtingen. Die steunen we financieel voor het werk 

dat zij doen en bijvoorbeeld ook voor de kosten die ze maken omdat de overheid hen verplicht 

om jaarlijks een audit te doen om hun inkomsten en uitgaven te verantwoorden.  
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Opzetten en ondersteunen bij eigen bedrijfje 

We hebben dit jaar weer zo’n 15 mensen kunnen helpen bij het realiseren van een activiteit 

waardoor ze in staat waren beter in hun eigen onderhoud te voorzien. Dat varieert van het 

verstrekken van een naaimachine, bekostigen van een startvoorraad voor een winkeltje of 

materialen voor het maken van kleding tot de aanschaf van een paar geiten. Een grote 

verscheidenheid aan zaken waarvoor hulp gevraagd wordt en die gegeven kan worden. 

 

(Ver)bouwen, nutsvoorzieningen en opknappen woningen  

In ons “projectplan 2019” hadden we weer bijdragen gevraagd om de woonomstandigheden van 

mensen te verbeteren. Het gaat dan om repareren of vervangen van muren, daken of plafonds. 

Daarnaast het aansluiten van huizen op het elektriciteitsnet of de aansluiting voor de 

waterleiding. Ook het verbeteren van sanitaire voorzieningen hebben we weer kunnen realiseren. 

Dit hebben we voor zo’n 40 gezinnen kunnen doen. 

Ook dit jaar was het daarnaast mogelijk om watervoorzieningen in een tweetal dorpen te 

realiseren. Met de beschikbaar gestelde fondsen konden we deze projecten realiseren, waarbij 

zo’n 200 huizen aangesloten werden op de aangelegde waterleidingen. 

 

Medische zaken en ouderenzorg 

35 voornamelijk ouderen, steunen we maandelijks met voedselhulp of bij het betalen van 

medicatie. En tijdens ons verblijf in Sri Lanka hebben we nog 15 mensen kunnen helpen, bij vooral 

medische onderwerpen. Daarnaast hadden we weer heel veel leesbrillen mee naar Sri Lanka 

genomen die we daar zelf kunnen aanmeten en uitdelen. Prachtig om te zien hoe mensen als ze de 

juiste sterkte hebben plotseling stralen omdat ze weer kunnen lezen.  

 

Fondsenwerving en projectkosten 

Hierbij gaat het om de kosten voor het maken en versturen van plannen, vergoeding voor de hulp 

bij de werving, dit gebeurt op basis van “no cure no pay”. Andere post zijn de bankkosten die we 

moeten maken, zowel hier in Nederland als ook in Sri Lanka. 

 

Overig 

Dit is een verzameling van allemaal losse zaken die we niet onder één van de voorgaande posten 

kwijt konden. De verstrekte leningen zijn daarbinnen de grootste post. Steun aan een aantal 

mensen met een beperking, hulp bij een begrafenis, kerstgift voor de werkers in Sri Lanka, hulp 

bij betalen huur, wat noodhulp na een ongeluk zijn zaken die hieronder vallen.  

 

Dit is in vogelvlucht wat er in 2019 is gebeurd, de overzichten van alles wat tijdens het bezoek 

aan Sri Lanka is gedaan staat ook op de website. 

 

Met dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage die dit alles mogelijk heeft gemaakt. 
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