VOORWOORD.

In dit beleidsplan 2019-2022 vindt u alle informatie over de Stichting Mission Lanka. Het oprichten
van deze stichting is de uitkomst van de droom van voorzitter Shantha die sinds 2011 de grote wens
heeft om iets te doen aan verbetering van de mensenrechten in Srilanka en daarbij ook aandacht wil
geven aan de omstandigheden waarin arme en verwaarloosde (wees)kinderen in dat land opgroeien.
Shantha heeft er bewust voor gekozen om de tijd te nemen om zijn droom te verwezenlijken. Zijn
eerste prioriteit was het leren van de Nederlandse taal. Die had hij behoorlijk snel onder de knie. ‘Als
ik jullie taal niet goed kan spreken kan niemand mij begrijpen’, zei hij, toen we hem leerden kennen.
Daarnaast is hij, samen met zijn gezin, inmiddels goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving
en heeft het gezin sinds april 2017 de Nederlandse nationaliteit. ‘Dat was heel bijzonder, maar ook
erg moeilijk voor ons. Want we moeten nu onze Srilankese nationaliteit opgeven en dat is pijnlijk.
Het voelt als een soort overlopen, maar het is de enige manier om verder te kunnen met ons leven’,
zei hij destijds in een regionale krant. Met de oprichting van de Stichting Mission Lanka (SML) op 14
januari 2019 is de stap gezet om invulling te geven aan zijn verlangen om zijn landgenoten, die nog in
Srilanka zijn, te helpen. Opkomen voor gelijke mensenrechten voor iedereen, ongeacht afkomst,
religie of andere (politieke) overtuiging. Dat deed Shantha al in Srilanka en daar wil hij nu weer mee
aan de slag gaan. Want de situatie in het land is nog niet veranderd. Omdat het niet verantwoord is
voor Shantha om terug te gaan naar Srilanka wil hij vanuit Nederland mensen, organisaties en andere
betrokken in beweging brengen om op enige manier bij te dragen aan zijn doel. Op vreedzame weg,
via de politiek, via zijn christelijke netwerk en vanuit zijn persoonlijke passie en liefde voor zijn
landgenoten.
DOEL VAN DE STICHTING.

De ‘stichting Mission Lanka’ heeft als doel te werken aan de verbetering van de mensenrechten in
Srilanka ongeacht afkomst, religie of andere (politieke) overtuiging. De stichting wil dat doen door
bottum- up een duurzame verandering in gang brengen door het bestrijden van armoede, honger en
onrecht en daarmee een beter toekomstperspectief bieden voor kinderen en hun families. In
samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties wordt de nieuwe generatie toegerust met
kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien en daarbij wordt
hen geleerd om samen te werken met andersdenkenden. Zo is onze doelstelling in de statuten van
de stichting omschreven. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het leggen van
duurzame verbindingen tussen particulieren, bedrijven en organisaties in Nederland en Srilanka.
Kennis en expertise wordt beschikbaar gesteld en er worden faciliteiten geboden voor
samenwerking. Er wordt oplossingsgericht gewerkt aan hulpvragen vanuit Srilanka. De stichting
neemt geen politieke of religieuze standpunten in en mengt zich niet in discussies daarover. De
stichting gelooft in de kracht van het woord, niet in de kracht van het wapen. De stichting werkt
vanuit een christelijke levensovertuiging en heeft daarbij oog voor ieder mens, net zoals Jezus dat
had.
PERIODE 2019 TOT EN MET 2021.

Het jaar 2019 wordt vooral gebruikt om de contacten die Shantha in Srilanka heeft nog beter te
verbinden met de stichting hier in Nederland. Het sterke netwerk dat Shantha nog heeft in zijn
geboorteland is een belangrijke basis voor de activiteiten die de stichting Mission Lanka vanuit
Nederland wil ondersteunen. Ook het onderbrengen van kleinschalige projecten die inmiddels al een

paar jaar op particulier initiatief hebben gelopen bij de stichting Mission Lanka heeft aandacht. Het
gaat hierbij met name om een schoenen- en schooluniformenactie voor arme (wees)kinderen die
jaarlijks rond kerst wordt gehouden. Naast het versterken van de contacten wordt in Nederland
vanaf het begin gewerkt aan het werven van fondsen die gebruikt worden voor kleinschalige,
(incidentele) nieuwe projecten. Deze nieuwe projecten worden meestal vanuit Srilanka aangedragen
en na goedkleuring door het bestuur uitgevoerd. Het gaat dan meestal om concrete hulpvragen ten
behoeve van kansarme kinderen en/of gezinnen. In Srilanka zorgt de vast partner organisatie voor de
uitvoering en controle van de projecten en legt hierover schriftelijk verantwoording af aan het
bestuur van Stichting Mission Lanka. In Nederland wordt ook gewerkt aan het breder bekend maken
van de mensenrechtensituatie in Srilanka. In dat land zijn er voor ‘andersdenkenden’ grote risico’s
om hun levensovertuiging in alle vrijheid te (be)leven. De stichting Mission Lanka wil de dialoog op
gang brengen om hierin een verandering in gang te brengen en doet dit uitdrukkelijk en uitsluitend
door de kracht van het woord vanuit de christelijke levensovertuiging waarbij Jezus als inspirerend
voorbeeld dient. Om de mensenrechtensituatie onder de aandacht te brengen wordt contact gezocht
met politieke partijen in Nederland die het onderwerp ‘mensenrechten in Srilanka’ op agenda’s
kunnen plaatsen. Ook andere (internationale) (hulp)organisaties worden hierbij betrokken waarbij
wordt gestreefd naar structurele en intensieve samenwerking. Het is zonde van de tijd om het wiel
opnieuw uit te vinden. Er zijn goede organisaties in Nederland, die al veel kennis en expertise hebben
en vanuit dezelfde overtuiging als SML hun werk doen. In het jaar 2021 wordt door het bestuur
gewerkt aan een aanscherping van het beleidsplan voor de periode 2022 tot en met 2024.
BESTUUR.
Het bestuur hoort statutair te bestaan uit drie personen. Voorzitter is Shanta Dalugamage. Zoals in
het voorwoord beschreven is hij de aanjager en initiatiefnemer om de stichting op te zetten. Alle
bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Gemaakte onkosten kunnen eventueel wel vergoed worden. De stichting heeft
geen winstoogmerk.
FINANCIËN.

De stichting verwerft inkomsten op projectbasis en werft fondsen bij particulieren, kerken, bedrijven
en andere instanties. Uitgangspunt is dat de ontvangen bedragen nagenoeg één op één worden
overgemaakt naar partnerorganisaties in Srilanka, waarmee Shantha een goede band heeft
opgebouwd. Het deel van de financiële middelen dat in Nederland noodzakelijk is voor
stichtingskosten etc. wordt zo laag mogelijk gehouden en ook daarvoor worden sponsoren gezocht.
De stichting Mission Lanka is door de belastingdienst gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling. Uw giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Bij eventuele opheffing van de stichting gaan de
baten naar een ANBI organisatie met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting Mission
Lanka.
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