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SECRETARIEEL JAARVERSLAG “ STICHTING AYUBOWAN” 2020
OPENING
In het secretarieel jaarverslag doen wij o.a. verslag over wijzingen binnen ons bestuur en
vrijwiligers, de bestuursvergaderingen, Contactpersonen bijeenkomst, afgronde projecten en
overige zaken die nuttig zijn om vast te leggen zodat we deze later kunnen raadplegen.
Naast het secretarieel jaarverslag is er ook een financieel jaarverslag welke beschikbaar is op onze
webite.

STICHTING AYUBOWAN
Al vanaf 1974 zijn relaties opgebouwd met (kinder-)tehuizen. De leiding van een tehuis geeft aan
wie extra steun kan gebruiken. De grondslag bestond uit het ‘financieel adopteren’ van een kind
uit Sri Lanka door Nederlanders, waardoor het kind de kans kreeg naar school te gaan en
hem/haar uit vaak een vervelende thuissituatie te kunnen halen. Deze 1 op 1 vorm van hulp
tussen een kindje uit Sri Lanka en de (schrijf)ouder is de basis van Stichting Ayubowan, die op 25
maart 1983 officieel haar statuten kreeg.
Het ‘financieel adopteren’ van een kind is nog altijd de basis van onze stichting. Dankzij deze
persoonlijke steun groeit hun kans op een zelfstandig bestaan. Deze schrijfouders horen ten
minste twee keer per jaar iets van hun schrijfkind en zij kunnen hem/haar altijd iets vanuit
Nederland sturen.
Vanuit deze basis zijn logischerwijs andere vormen van hulp ontstaan. Zo kennen we al jaren een
studiefonds, waarbij de giften worden gebruikt om kinderen naar school te laten gaan, zonder
persoonlijk contact te hebben. Ook zijn er jaarlijks nieuwe projecten die we steunen. Projecten die
op de juiste manier worden aangemeld, worden besproken en als ze aan de doelstelling van
Stichting Ayubowan voldoen én voldoende middelen zijn, geaccordeerd. Ook is het mogelijk om op
basis van ‘Personal Finance Support’ te ondersteunen. Hierbij steunt een particulier of bedrijf een
persoon, tehuis of gezin, dat buiten de directe scope van onze stichting ligt. Wel kunnen we hen
door deze constructie helpen dat het geld op de juiste plek terecht komt.
Om het contact tussen het tehuis/kind, de schrijfouders en het bestuur te waarborgen heeft
Stichting Ayubowan een grote groep vrijwilligers, die als contactpersoon deze taak uitvoert. Zij
zorgen ervoor dat de motor draaiend blijft en geven signalen door. We zijn erg blij dat we op deze
groep betrokken mensen altijd een beroep kunnen doen.

Stichting Ayubowan - voor hulp aan kansarme kinderen - is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 41202801 / RSIN 814104666
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BESTUUR EN OVERIGE VRIJWILLIGERS
In 2020 bestond het bestuur uit:
 Voorzitter / Secretaris - Peter Ellemans
 Penningmeester – Barry van der Tas
 PR/Communicatie – Arjan de Boer
 Contactpersoon Haïti – Márti Ellemans-Kiss
In 2020 vonden de volgende wijzigingen plaats binnen de vrijwilligers:
 Jakob Kingma is de nieuwe contactpersoon voor Polgahawela
 Esther de Boer de nieuwe contactpersoon voor Hanwella
Per 31 december 2020 waren de volgende contactpersonen actief:
 Badulla
St. Ursulas girlshome
Natalie Zuidam
 Batticaloa
St Josephs Convent AC
Tilly Haasnoot-Retrot
 Hanwella
Lama Gramaya
Esther de Boer
 Jaffna
Carmel Convent
Angela Koetsier-van Uffelen
 Karaveddy
Lourdes Convent
Angela Koetsier-van Uffelen
 Kurukkalmadam Assisi Illam
Angela Koetsier-van Uffelen
 Kurunegala
Lourdes Girls' Home
Jenny v.d. Knaap-Versluys
 Maggona
St Marys Carmel Convent
Angela Koetsier-van Uffelen
 Maharagama
Apostolic Carmel School
Ida van Grevenbroek
 Matale*
St Agnes Convent
Natalie Zuidam
 Mawadivembu* Marianayagam Girls Centre
Tilly Haasnoot-Retrot
 Negombo
St Josephs girlshome
Elly van Aggelen - van Solinge
 Polgahawela
Lourdes Convent AC
Jakob Kingma
 Pussellawa
Carmel Convent
Tilly Haasnoot-Retrot
 Wahacotte
Good Shepherd Convent
Angela Koetsier-van Uffelen
 Wattala
Nayakakanda Rosa Villa
Tilly Haasnoot-Retrot
 Wattala
Nayakakanda Sanasuma Cottage
Tilly Haasnoot-Retrot
 Yatiyanthota
Good Shepherd Convent
Natalie Zuidam
* Matale is formeel gestopt op 21 maart 2020 en Mawadivembu is gestopt per 1-1-2020.
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BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur vergaderde in 2020 drie keer; alle vergaderingen vonden via Skype plaats.
CONTACTPERSONEN
Jaarlijks komt de groep contactpersonen normaal gesproken twee keer bij elkaar. In 2020 was dit
wegens Corona niet mogelijk.
Wel is er in juli en september een Zoom meeting geweest waarbij de contactpersonen informatie
konden uitwisselen hoe het met hun tehuis gaat en hoe ze omgaan met de corona perikelen. Ook
vanuit het bestuur zijn enkele mededelingen gedaan.
DONATEURS, SCHRIJFOUDERS EN STUDIEFINANCIERS
Diverse trouwe donateurs waren vanwege persoonlijke redenen ook in 2020 gedwongen hun hulp
aan Sri Lanka te staken. Gelukkig meldden zich ook enkele nieuwe donateurs aan en werden er
ook nog op diverse plaatsen acties voor onze projecten gehouden, waardoor we soms blij verrast
werden.
NIEUWSBRIEVEN VAN CONTACTPERSONEN VOOR SCHRIJFOUDERS
Zoals gebruikelijk zijn er dit jaar tweemaal nieuwsbrieven verschenen van de contactpersonen om
de schrijfouders bij te praten over het wel en wee in hun tehuis. Deze worden via de mail de
schrijfouders verzonden.

WERKBEZOEK
Het volgende werkbezoek aan Sri Lanka staat gepland voor januari 2022.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN IN 2020
In 2020 konden we diverse projecten afronden, waar we in de jaren daarvoor aan zijn begonnen.
Het geeft ons een gevoel van dankbaarheid dat we dit met uw aller hulp konden voltooien.
De volgende projectdonaties hebben plaatsgevonden in 2020:
Nummer
Omschrijving Project
Bedrag
Meth Sewa
Jaarlijkse Olliebollen actie
3.580
Meth Sewa
Noodhulp verzorging en voedsel
4.500
ALG021
Aankoop bedden en reparatie dak
5.800
ALG025
Airco’s
1.750
ALG026
Bijdrage landbouwkosten
200
ALG018
Junior School food
2.454
JSIT006
Computers
600
KKB004
Bijlessen Engels
975
GLA
2020-2021 schoolgeld Haïti
6.716
GCE
Sholarship Program (advanced Level)
2.290
Diversen
Diverse bijdragen uit studiefonds
940
Totaal : 29.805

Soort
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
JSIT
Koekenberg
Studiefonds
Studiefonds
Studiefonds
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DONATEURSBLAD
Het donateursblad ‘Ayubowan informeert…’ is in 2020 tweemaal verschenen; de zomer en
december editie. Het donateursblad wordt naar ongeveer 550 postadressen gestuurd.
INTERNET
Op internet worden we, dankzij de hulp van diverse deskundigen op dit terrein, steeds
zichtbaarder. Het is steeds ‘vanzelfsprekender’ op onze site te komen. Het aantal bezoekers
vermeerderd zich gestaag.
Daarnaast hebben we ook onze activiteiten op Twitter, Facebook, en deze verder uitgebreid om
aan de ene kant onze volgers goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. Stichting
Ayubowan en projecten, en uiteraard om op deze manier onze naamsbekendheid nog verder te
vergroten.
Peter Ellemans, secretaris

