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INLEIDING 

In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al 
meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij heeft daar contacten gelegd in gebieden 
waar hulpbehoevende mensen wonen. Ik heb zo’n gebied ook bezocht en ben geraakt door wat ik 
daar heb gezien. Een moerasachtig gebied dat tenminste twee keer per jaar overstroomt. Bewoners 

die dan noodgedwongen hun huis moeten verlaten en overnachten in kerken en scholen. Eenmaal terug 
wordt alles weer schoongemaakt en begint het gewone leven weer. Zelfs in het droge seizoen is de grond 
nat en is het lastig met droge voeten in huis te komen. Lastig voor kinderen om daar buiten te spelen. Door 
de armoede is de behuizing ook zeer slecht. De huisjes zijn krap, hele gezinnen slapen in één bed. Er is geen 
privacy en de keuken is altijd buiten en bestaat uit een afdak met wat kookgerei. Veel ouders zijn financieel 
niet in staat om hun kinderen elke dag een voedzame en gevarieerde maaltijd te bieden.  

In 2011 is een watervoorziening gebouwd voor de 500 gezinnen die hier wonen. Tot die tijd was er geen 
toegang tot schoon drink- en badwater. De watervoorziening maakt het mogelijk voor de bewoners om 
schoon drink water te tappen, om zichzelf te wassen en om kleding te kunnen wassen. De 
leefomstandigheden zijn hierdoor weer iets verbeterd. 

Maar dit is nog niet voldoende! Er zijn nog genoeg huisjes die gerenoveerd moeten worden of gezinnen die 
helemaal geen huisje hebben.  Daarom heb ik, terug in Nederland, besloten om de al bestaande stichting Wij 
Helpen van mijn vader over te nemen  en ons voortaan te gaan richten op Sri Lanka en in het bijzonder het 
bovengenoemde gebied. Met als doel: deze mensen helpen! 

 

Groet, Saskia Gras 
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING 

 

 

2.1. Doel 

Stichting Wij Helpen is ontstaan in 1992 en is per 2012 gevestigd in Steenwijkerwold. De oorspronkelijke 
oprichters hebben het volgende doel geformuleerd: 

‘Het verlenen van sociale en medische hulp aan mensen die onschuldig gebrek lijden, met name in 
ontwikkelingslanden en in Oost Europa, zowel door rechtstreeks verschaffing van hulpgoederen en diensten 
als door het doen van donaties aan instellingen die hetzelfde doel nastreven en voorts al hetgeen met dit 
doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord.  

Zoals aangegeven in de inleiding heeft een bezoek aan Sri Lanka in 2012 en de eerdere ervaringen van 
Reinold Gras gemaakt dat de stichting nieuw leven is ingeblazen en dat wij vanaf 2012 ons richten op Sri 
Lanka. Reden hiervoor is dat wij met eigen ogen hebben gezien hoe nodig het is om mensen hier te gaan 
helpen op het gebied van basisbehoeften en specifiek hun woonsituatie. Soms is er simpelweg geen woning 
of is de woning echt toe aan renovatie/verbetering. Ons doel is het bouwen, verbeteren en renoveren van 
huisjes voor de bevolking van Bopitiya. Hiervoor is geld nodig en dit geld  gaan wij inzamelen door acties te 
voeren en giften te vragen.  

 
2.2. Waarom kiezen voor Stichting Wij Helpen? 
Wij bekostigen alleen projecten die voorzien in een basisbehoefte. In eerste instantie richten wij ons op 
nieuwe huisvesting, het uitbreiden of het renoveren hiervan. Indien noodzakelijk wordt ook gezorgd voor 
een bed of kookbenodigdheden. Het besluit om iets wel of niet te bekostigen is altijd afhankelijk van de 
situatie en de noodzaak ter plekke.  
 
Bij de keuze voor een project hanteren wij de volgende criteria: 

- het betreft een basisvoorziening; 
- het resultaat is binnen afzienbare termijn realiseerbaar; 
- het is een kleinschalig project; 
- de betrokkenen hebben aangegeven hieraan behoefte te hebben; 
- het project komt tot stand in samenwerking met de lokale bevolking (bijvoorbeeld een timmerman) 

die ook bijdraagt aan de uitvoering  
 
In overleg met onze coördinator ter plekke wordt het project vervolgens afgestemd, begroot, definitief 
goedgekeurd en uitgevoerd.   
 
Doordat wij ons richten op kleine projecten is het mogelijk om met geringe middelen een concreet resultaat 
te behalen in de vorm van een noodzakelijke basisvoorziening. Door te luisteren naar de bevolking ter plekke 
ontdekken wij waar echt behoefte aan is. Wij beslissen dit niet voor de mensen daar; de mensen daar geven 
het zelf aan. Op deze manier zijn de mensen ook betrokken en loyaal. Wij werken ook aan betrokkenheid 
door de mensen zelf te laten meewerken aan hun nieuwe huis. De eventuele vanzelfsprekendheid dat alles 
door ons wordt verzorgd vervalt hiermee; van de mensen zelf wordt ook inzet verwacht.  
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ORGANISATIE 

 
 
 
 

3.1. Het bestuur 
Momenteel bestaat het bestuur van onze stichting uit 3 personen. De bestuurders worden benoemd door 
het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd: 
- Sabine van der Kraan, voorzitter 
- Saskia Gras, secretaris-penningmeester 
- Maureen Damhuis, algemeen lid. 
 
Dit bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de 
stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De bestuursleden ontvangen op geen enkele 
manier een beloning voor hun werkzaamheden.  
 
3.2. Gedragscode 
Voor het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 
verstrengeling van persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De 
kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen etc. komen niet voor rekening van de stichting. Reizen 
naar Sri Lanka worden door bestuursleden zelf gesponsord of er worden specifieke sponsors voor gezocht. 
 
3.3. Vergadercyclus 
Het bestuur vergadert tenminste eens per kwartaal en verder zo vaak als de bestuursleden dit wenselijk 
achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk 
bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 
 
3.4. Financieel jaarverslag 
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid 
over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 juni verschijnen. 
 
3.5. Lokale organisatie 
‘Wij Helpen’ werkt samen met een coördinator ter plekke. Naam van deze persoon is Eranga en hij werkt als 
in in Sri Lanka als manager voor de nederlandse stichting Santosa. De volgende werkzaamheden verricht de 
coördinator voor onze stichting: 

- aanbeveling van nieuwe projecten 
- coördinatie van het project 
- lokaal financieel beheer en verantwoording aan Stichting ‘Wij Helpen’ 

 
3.6 Overig 
Periodiek reist één van de bestuursleden naar Sri Lanka. De doelstellingen van dit bezoek zijn:  

- lopende zaken bespreken 
- een bezoek aan afgeronde projecten 
- bespreken van nieuwe projecten 

 
Hoe vaak Sri Lanka wordt bezocht is afhankelijk van de noodzaak en de beschikbare middelen. De 
bestuursleden bekostigen de reis naar Sri Lanka en het verblijf daar zelf. Een project wordt alleen gestart als 
wij voldoende financiële middelen hebben om het project af te ronden. Mochten wij niet voldoende geld 
hebben, dan zullen wij proberen om alsnog het ontbrekende bedrag binnen te halen door giften en 
sponsorgelden. Indien nodig wordt hiervoor een extra actie opgezet.  
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COMMUNICATIE 

 
 

 
 

4.1. Website 
De website www.grasinsrilanka.nl is ons belangrijkste communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en 
vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de projecten en behaalde resultaten. Periodiek en 
indien nodig wordt de website verbeterd en geactualiseerd. 
 
4.2. Nieuwsbrief 
Minimaal 1x per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief die op de website wordt geplaatst en ook aan alle 
relaties en belangstellenden wordt verstuurd.  
 
4.3 Informatiemateriaal 
‘Wij Helpen’ wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er in principe geen fysiek 
foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Als het wel nodig is om 
voor een groter project op een andere manier dan via onze website bekendheid te geven aan het project, 
dan  wordt daarvoor zo nodig een sponsor gezocht.  
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FINANCIEN 

 
 

 
 

5.1. Wijze van gelden werven 
De activiteiten van stichting Wij Helpen worden vooralsnog volledig gefinancierd door sponsoring en 
donaties. Er is geen minimaal te storten bedrag. Alle kleine beetjes helpen is hèt argument om donateurs te 
werven.  
 
5.2. Kosten 
Het voornaamste doel is het bouwen, verbeteren en/of renoveren van huisjes. Stel dat een nieuw huis van 
hout gebouwd wordt van 30m2 met 1 woonkamer en 2 slaapkamers. Dit kost dan ongeveer € 3000.   
Zie onderstaand overzicht voor een specificatie van de kosten.  

 

Ophogen/bouwklaar maken grond 420 

Fundering 240 

Ramen, deuren en hout 1000 

Dak 370 

Loon bouwvakkers 450 

Sluitwerk 100 

Transport 120 

Overig 300 

Totaal* € 3000 

 *Uiteraard zijn de uiteindelijke kosten per project altijd afhankelijk van de exacte behoefte.  

Het renoveren van een huis wordt geschat op € 2000.  

5.3 Financieel beleid en het vermogen 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door giften en schenkingen. Op termijn zal mogelijk 
worden onderzocht of het verkrijgen van subsidies een mogelijkheid is. Het financieel beleid dat gevoerd 
wordt gaat ervan uit dat het huidig beschikbaar vermogen en de concrete toezeggingen minimaal voldoende 
zijn om een toegezegd project af te ronden. Mocht of het vermogen of de concrete toezeggingen niet 
voldoende zijn om een project te starten en af te ronden, dan zal niet worden gestart tot het moment dat 
voldoende gelden beschikbaar zijn.  
 
Binnengekomen financiële middelen besteden wij nagenoeg volledig aan onze projecten. De overige kosten 
zijn te minimaal en blijven beperkt tot kosten om de website te hosten, de kosten voor inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel en kosten voor het zakelijke betalingsverkeer. 
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5.4 Begroting 2013 en 2014   
Per kalenderjaar hebben wij ons het volgende doel gesteld: 

 het bouwen van 2 nieuwe (houten) huisjes; 

 het renoveren van 1 bestaand huisje.  
 

De begroting ziet er dan als volgt uit voor 2013 en 2014: 
 
2013 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 

Donaties 8150 Bouwen 2 nieuwe huisjes 6000 

  Renoveren 1 bestaand huis 2000 

  Betalingsverkeer SNS   100 

  Webhosting site     50 

Totaal € 8150  € 8150 

 

 Kosten KvK zijn in 2013 niet van toepassing, bijdrage komt te vervallen. 
 
 
5.5 ANBI 
Wij streven ernaar om onze Stichting de status van ANBI te laten krijgen, zodat giften aftrekbaar zijn. Op het 
moment van het schrijven van dit beleidsplan (oktober 2012) is dit nog niet gerealiseerd. De aanvraag is wel 
verstuurd aan de belastingdienst.  
 
 
 

 


