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Subsidie aanvraag cursussen Lideke Wery Educational Institute 2021 
 
Inleiding 
In dit voorstel vindt u de subsidieaanvraag van de Lideke Wery Foundation voor onze school, 
het Lideke Wery Educational Institute in Induruwa, Sri Lanka. De Lideke Wery Foundation is 
opgericht in 2005 ter nagedachtenis aan Lideke Wery, één van de slachtoffer van de tsunami 
eind 2004. Na de beginjaren is de school inmiddels de kinderschoenen ontgroeid en heeft de 
fase van volwassenheid bereikt: in 2021 zal de school al 15 jaar bestaan. Dit in tegenstelling 
tot veel andere buitenlandse liefdadigheidsinitiatieven, die kort na hun komst weer zijn 
vertrokken. Sinds de start van de school zijn er meer dan 3500 cursussen gegeven, iets waar 
de Foundation erg trots op is!  
 
Doel 
De Lideke Wery Foundation heeft als doel de herinnering aan Lideke Wery levende te 
houden door Sri Lankaanse kansarme jeugd de kans te geven zich te ontwikkelen door 
middel van onderwijs. Het niveau van het Engels op de Sri Lankaanse scholen is doorgaans 
laag en IT-lessen vormen vaak geen onderdeel van het curriculum. De aansluiting van het 
reguliere onderwijs in Sri Lanka op de arbeidsmarkt of op vervolgstudies is daardoor beperkt. 
Met een erkend certificaat van het Lideke Wery Educational Institute vergroten jongeren 
hun kans op een baan of toelating tot de universiteit en daarmee op een betere toekomst. 
 
Doelgroep 
Sri Lanka is arm. Ondanks een groeiende economie leeft ruim 20% van de bevolking onder 
de armoedegrens en het land herstelt nog altijd van een burgeroorlog die 25 jaar geduurd 
heeft. Daar bovenop hebben ook de aanslagen tijdens Pasen 2019 en de recente covid-19 
pandemie hun economische sporen achter gelaten. Voor veel Sri Lankanen is overleven nog 
altijd het belangrijkste levensdoel. Geld om hun kinderen meer te bieden dan het meest 
elementaire onderwijs hebben veel ouders niet.  
 
Het Lideke Wery Educational Institute biedt opleidingskansen aan jonge mensen in Sri Lanka 
met een leeftijd van 16 tot 25 jaar. Zij zijn afkomstig uit arme gebieden in de regio Induruwa, 
ongeveer 80 km ten zuiden van de hoofdstad Colombo.  
 
Na een intake examen wordt er gekeken 
welke cursus het beste aansluit bij het 
niveau van de student. Om iedereen een 
eerlijke kans op onderwijs te geven zijn de 
cursussen voor alle studenten gratis, 
ongeacht afkomst of achtergrond.   

 
Studenten en staff bij de “certificate ceremony” 
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Cursussen 
De school concentreert zich op de opleidingen die het meeste toekomstperspectief bieden. 
Gedurende het jaar kan er driemaal een cursus van vier maanden gevolgd worden door de 
studenten. Dit zijn intensieve lessen Engels en/of IT. Elke periode studeren gemiddeld 100 
studenten aan het instituut, wat neerkomt op circa 300 studenten per jaar. Aan het einde 
van de cursus leggen de studenten (inter)nationaal gecertificeerde examens af. Zij die 
hiervoor slagen krijgen een internationaal erkend certificaat van de British Council (Engels) 
en/of de Sri Lankaanse organisatie TVEC (IT). 

Impact van covid-19 
Uiteraard is Sri Lanka ook getroffen door de wereldwijde uitbraak van het covid-19 virus. In 
2020 heeft de school noodzakelijke maatregelen genomen om verspreiding van het virus te 
voorkomen. Er zijn onder andere extra wasbakken geplaatst, handen wassen bij 
binnenkomst is verplicht, vaste looproutes zijn ingesteld en de temperatuur van studenten 
wordt bij binnenkomst gecontroleerd. Daarnaast wordt er tijdens de lessen meer afstand 
gehouden tussen leraren en studenten en studenten onderling. Dankzij deze aanpassingen 
kunnen de cursussen op de school doorgang vinden wanneer er geen aanvullende 
overheidsmaatregelen gelden voor scholen zoals tijdens de lockdown van begin 2020.  
 
Ons lokale team 
Het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering van de school bestaat uit 11 lokale 
medewerkers (een schoolhoofd die de school leidt, 
acht docenten, een administrateur en een 
schoonmaker/kok). Dit team wordt geadviseerd door 
een Nederlandse adviseur, die in Sri Lanka woont.  
 
De school wordt daarnaast ondersteund door een 
Nederlandse project coördinator. Deze is als 
vrijwilliger werkzaam en is mede geselecteerd door 
HR-consultants van Ebbinge & Company, om 
gedurende vier maanden verschillende projecten uit 
te voeren met als doel verdere kwaliteitsverbetering.  
 
Naast de ontwikkeling van studenten, richt de school zich ook op de ontwikkeling van het 
personeel. Stafleden volgen jaarlijks IT, Engels of management cursussen, wat uiteraard ten 
goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.  
 
 

 
IT klas 

 
Engels klas 

 
De staf, januari 2020 
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Sponsoring 
De begroting voor het komende cursusjaar (januari - december 2021) is geraamd op  
€ 67.850,-. Het salaris van het personeel, totaal € 36.600,- zal door de Foundation zelf 
worden betaald. Voor het tekort van € 31.250,- (ofwel ongeveer € 100,- per student) doen 
wij een beroep op fondsen en bedrijven. Wilt u bijdragen aan het opleiden van een specifiek 
aantal jongeren, dan kan dat natuurlijk ook. 
 
Iedere cursusperiode duurt 4 maanden. Per cursusperiode kunnen 100 studenten 
deelnemen, wat neerkomt op circa 300 studenten per jaar. U kunt in 2021 dus ook een          
Batch van 100 studenten steunen (Batch 1 : januari t/m april. Batch 2: mei t/m augustus.            
Of Batch 3: september t/m december). 
 
Alle personen die zich inzetten voor de Lideke Wery Foundation in Nederland doen dit op 
vrijwillige basis waardoor de inkomsten van donaties volledig ten goede komen aan de 
activiteiten van het Lideke Wery Educational Institute in Sri Lanka (afgezien van enkele 
noodzakelijke administratieve kosten, gemiddeld 1-3% van het jaarlijkse budget). 
 
Donateurs 
De Lideke Wery Foundation wordt onder andere gesteund door Ebbinge & Company, 
Kiwanis, kerken en particulieren. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief die de 
donateurs per e-mail ontvangen. De donateurs ontvangen daarnaast een projectverslag 
waarin terugkoppeling wordt gegeven over de voortgang van het project en wat er is gedaan 
met de donatie. 
 
Contactgegevens 
Lideke Wery Foundation 
Adres:   Wolterbeeklaan 13, 7361 ZD Beekbergen 
Tel:   +31 (0) 6 267 22 401 
Email:   lwf.srilanka@gmail.com 
Website:   www.lidekeweryfoundation.nl  
Bankrekening:  NL55 RABO 0112961967 
 
De Lideke Wery Foundation heeft een ANBI registratie (RSIN 815375384), zodat giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
 
 
  

 
Studenten lopen de poort binnen, op naar nieuwe lessen! 
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Begroting Lideke Wery Educational Institute 2021 
 

# Post Sub-post Sub totaal Totaal 

100 Gebouw     € 7.900 

101   Huur € 6.800   

102   Klein onderhoud € 1.100   

200 Cursussen     € 5.300 

201   Kosten examens & certificaten € 4.000   

202   IT software en onderhoud € 800   

203   Lerarenopleiding € 500   

300 Salaris     € 36.600 

301   
Salaris, pensioenfonds, bonus  
(team van 11 lokale medewerkers) € 32.000   

302   Reiskostenvergoeding € 4.600   

400 Algemeen     € 6.600 

401   Elektriciteit € 2.600   

402   Maaltijden en schoonmaakspullen € 2.500   

403   Overig (verzekering, internet, telefoon) € 1.500   

500 Administratie     € 3.600 

501   Promotiemateriaal € 500   

502   Kopie en print materiaal € 800   

503   Accountant € 700   

504   Secretariaat € 400   

505   School representatiekosten € 800   

506   Overig (website, post) € 400   

600 Reiskosten     € 50 

601   Reiskosten € 50   

700 
Reservering 
equipment     € 5.800 

701   Reservering IT € 5.000   

702   Reservering boeken € 300   

703   Reservering overig € 500   

800 Overige kosten     € 2.000 

801   Visa Nederlandse stagiairs € 450   

802   Inkomstenbelasting € 750   

803   Studenten commissies € 300   

804   Overig € 500   

  

Totaal € 67.850 

 

 
Begroting 

 
€ 67.850 

Salaris betaald door LWF  - € 36.600 
Totaal voor subsidieaanvraag € 31.250 
Aantal deelnemende studenten 300  (per vier maanden 100 studenten) 
Gemiddelde kosten per student circa € 100 
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