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Voorwoord 
 

Met veel plezier hebben wij het jaarverslag 2019 van Stichting Amma Lamai samengesteld. 

Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel mooie ontwikkelingen zijn te melden. Alleenstaande 

moeders en kinderen zijn op weg geholpen naar een betere toekomst, voor gezinnen zijn huizen 

gebouwd die de basis vormen voor verdere opbouw van hun leven. Basisschoolkinderen en 

studenten zijn ondersteund om hun opleiding te kunnen volgen. 

Alle beschreven projecten waren niet mogelijk geweest zonder de bijdragen van onze donateurs.  

Graag geeft het bestuur met het jaarverslag inzicht in het financieel jaar 2019 en in de projecten 

zoals deze in 2019 hebben plaatsgevonden.  

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen. Heeft u 

vragen, tips of is iets u niet duidelijk? Laat het ons weten, we praten er graag met u over! 

 

Bestuur van Stichting Amma Lamai. 
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Missie 
 

Stichting  Amma  Lamai is opgericht om Tine Haaima  te ondersteunen in haar hulp aan Moeder en 

Kind en aan sociale projecten in Sri Lanka. De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de 

jaren heen is de aandacht voor moeder en kind uitgebreid naar het bieden van hulp aan de 

allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen naar een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting 

Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting, scholing en humanitaire hulp dit alles gericht 

op de meest kansarmen.  

De stichting is klein en persoonlijk maar ziet toe op grootschalige uitwerking en indrukwekkende 

resultaten. Door de bijzondere toewijding en gedrevenheid die Tine Haaima laat zien in haar werk in 

Sri Lanka worden bijzondere mijlpalen bereikt en grote doelen voor de mensen in kansarme situaties 

gerealiseerd. Deze toewijding en gedrevenheid is in Nederland ook niet ongemerkt gebleven. Tine 

heeft in 2010 de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend gekregen. 

Als stichting ondersteunen wij dit werk door het aantrekken van donateurs, voorlichting over de 

situatie in Sri Lanka in Nederland en ondersteunen wij waar mogelijk bij de aansturing en uitvoering 

van projecten. Daarnaast onderhoudt de stichting contacten met andere hulporganisaties en 

belanghebbenden in Nederland om kennis en ervaringen te delen. In de afgelopen 31 jaar is er veel 

bereikt maar er is nog altijd zo veel te doen.   
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Activiteiten 2019 

Amma Lamai Huis 

 

Opvang ongehuwde zwangere vrouwen en baby’s 

In 2019 zijn aan alleenstaande moeders en baby´s begeleiding 

geboden door het Amma Lamai huis. 

Een aantal van deze moeders heeft een nieuwe thuissituatie 

gekregen. Een aantal heeft gekozen het kind af te staan voor lokale 

adoptie en een ander kind is overgeplaatst naar een kindertehuis 

omdat de moeder te jong en niet in staat is zelfstandig voor haar 

kind te zorgen.  

Tine heeft regelmatig contact met de kinderbescherming om het belang van persoonlijke zorg voor 

ieder kind onder de aandacht te brengen. 

Scholing 

 

Ouders van schoolkinderen krijgen bijdragen om de school te kunnen bezoeken. Ook schoenen en 

schooltassen zijn uitgedeeld. 

Studenten krijgen ondersteuning om hun studie te kunnen volgen aan de beroepsopleiding of aan de 

universiteit. 
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Humanitaire hulp 

 

Het Amma Lamaihuis staat midden in de samenleving, van waaruit Tine Haaima de allerarmsten 

ondersteunt. Tine signaleert wat de noden zijn en wordt haar aandacht gevraagd voor specifieke 

hulp. Graag helpt Stichting Amma Lamai met deze hulpvragen in de vorm van gerichte projectmatige 

hulp. Amma Lamai steunt bij: 

• Huisvesting    

• Medische zorg  

• Scholing 

• Sponsorcontacten 
 

Huisvesting 

Dit jaar zijn huizen gebouwd. Voor de realisatie van de huizen is bijgedragen in de vorm van volledige 

bouw van de huizen of een aandeel in de aanschaf van materialen en ondersteuning bij het bouwen. 

Het proces van de bouw gebeurt in nauw overleg met de bewoners zelf, zodat deze zich 

verantwoordelijk weten voor de bouw van de huizen.  

Alleenstaande moeders krijgen voorrang bij de hulpvraag voor de bouw van een huis. 

De bouw van de huizen geeft de bewoners levensvoorwaarden voor een menswaardig bestaan. Een 

dak boven het hoofd kan de basis vormen voor: 

• een goede gezondheid 

• ontwikkeling door scholing 

• deelname aan het arbeidsproces 

• een zelfstandig leven  

                  

 

 

 

 

Schoon water en sanitaire voorzieningen  

Bij de bouw van huizen is de schoon watervoorziening een belangrijk punt van aandacht. Schoon 

water is de basis voor hygiëne, gezondheid en welzijn. 

In Mawalawatte is dit bijvoorbeeld gewaarborgd door een rivier met zuiver water. Door middel van 

pijpen stroomt dit water naar de huizen. 

mailto:info@ammalamai.org
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Sanitaire voorzieningen zijn dit jaar bij de huizen gebouwd en aangepaste badkamers voor 

gehandicapte personen. 

Illustratief voor de noodzaak van het realiseren van huisjes de volgende verhalen. 

Deze jonge vrouw op de foto had een aangepaste woning en 

badkamer nodig, waar ze voldoende ruimte had om haar rolstoel te 

gebruiken.  

 

Kansarme gezinnen die beneden de armoedegrens leven in zogeheten ‘line-houses’ moesten hun 

grond verlaten vanwege bouwplannen van de universiteit.. Doordat zij niet meer op hun woonplek 

kunnen wonen heeft de lokale overheid de gezinnen een stuk grond toegewezen waar een nieuw 

bestaan opgebouwd kan worden.  

De leefomstandigheden zijn zeer slecht. De bevolkingsgroep die hier woont is heel arm. Het zijn de 

zogeheten labours, dagloners. Zij hebben geen vast inkomen en het geld wat verdiend wordt gaat 

vaak op aan voedsel. Doordat er regelmatig een aardverschuiving plaatsvindt en veel 

regenwateroverlast is, zijn vele van deze line-houses van de berg geschoven, waarbij helaas mensen 

zijn omgekomen. 

Om deze gezinnen te kunnen helpen is een project gestart om samen te werken aan verbetering van 

de toekomst van deze gezinnen. Door samen te bouwen aan een menswaardiger bestaan, worden 

kansen geboden voor ouders en kinderen.  

 

Medische ondersteuning  

De moeders die bij Tine komen krijgen medische zorg voor de periode dat zij in het Amma Lamaihuis 

verblijven. Deze zorg betreft alles rondom de zwangerschapsperiode tot en met de bevalling. De 

vrouwen bevallen in het ziekenhuis. Tine onderhoudt goed contact met de artsen en 

verpleegkundigen van het ziekenhuis, wat belangrijk is voor de hulp die nodig is voor de mensen, in 

het bijzonder voor de vrouwen die er moeten bevallen. 

Na de bevalling komen moeder en kind samen in het Amma Lamaihuis om zich voor te bereiden op 

hun toekomst. De verzorging van de baby behoort tot de verantwoordelijkheid van de moeder en 

wordt ondersteund door Tine.  

Naast de medische zorg voor moeders en kinderen die opgevangen worden in het Amma Lamaihuis 

voorziet Amma Lamai in individuele gevallen in financiële steun voor medicijnen of behandeling voor 

de allerarmsten die anders uitgesloten zouden worden van medische zorg of goede medicatie. 

Tevens zijn diverse malen medische middelen door Stichting Derde Hand uit Apeldoorn geschonken. 
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Ondersteuning in scholing 

Scholing werd dit jaar ondersteund door bemiddeling  bij sponsoring  aan 

meerdere leerlingen bij hun opleiding.  

 

Op basis van projecthulp is afgelopen jaar door Tine contact gelegd met 

basisscholen, waarbij overlegd werd welke hulp het eerst nodig was. 

Voorwaarden om naar school te gaan zoals goede schoenen en een 

schooltas zijn aangeschaft. De school blijft in overleg met Tine om 

onderwijssteun vragen. 

 

 
 

Een gemeenschapshuis in de buurt van het Amma Lamaihuis heeft een bijdrage voor de bouw 

ontvangen. Hier wordt hulp georganiseerd door de gemeenschap op diverse gebieden. Zoals 

begrafenissen, opvang van kinderen, huiswerkbegeleiding en naailessen voor vrouwen.  

 

Sponsorcontacten 

In de loop der jaren komen er veel bezoekers bij het Amma Lamaihuis, en zij zijn geraakt door de 

noden van vele mensen in diverse situaties. Tine Haaima onderhoudt deze contacten. 
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Overzicht gerealiseerde projecten en humanitaire hulp in 2019: 
 

Project Aantal 

Gerealiseerde huizen 14 

Gerenoveerde huizen 4 

Bouwmaterialen voor woningen 9 

Gerealiseerd Community center 1 

Gerealiseerde sanitaire voorzieningen 8 

Woningen aangesloten op schoonwater 1 

Woningen aangesloten op elektriciteit 9 

Support van gezinnen met schoolgaande kinderen 6 

Bijdrage opleidingskosten studenten 9 

Begeleiding in het Amma Lamaihuis                                                   

Bijdrage in start kleine winkels 2 

Rolstoel verstrekt 1 

Bijdrage in medische kosten 1 
 

Samenwerking 

Stichting Mondial-Apeldoorn is een platform voor ontwikkelingssamenwerking, 

waarbij Stichting Amma Lamai is aangesloten. Naast regelmatig overleg waren er dit 

jaar gezamenlijke evenementen waar we naar buiten traden samen met de 

deelnemende organisaties.  Een voorbeeld is op 10 december, de Dag van de rechten 

van de Mens georganiseerd door Amnesty International. 

Amma Lamai heeft deelgenomen aan diverse bijeenkomsten. 

Verschillende mensen hebben afgelopen jaar het Amma Lamaihuis in Sri Lanka bezocht en daar op 

vrijwillige basis hun bijdrage geleverd aan de projecten van Amma Lamai. 

Zuster Dulcie biedt door haar positie in Sri Lanka steun aan de projecten van Stichting Amma Lamai. 

Zij is lid van het bestuur van NGO Amma Lamai in Sri Lanka. 

Bestuur 

Per ultimo 2019 bestaat het bestuur uit: 

Voorzitter  Yvonne Horevoorts-Neuleman 

Secretaris  Gerda de Hen – van der Graaf 

Penningmeester Dirk de Hen 

Bestuurslid  Joke de Kruijf 

Bestuurslid  Wim de Hen 

Allen werken onbezoldigd. De Stichting heeft geen enkele betaalde kracht. 
 

Met de invoering van de nieuwe regelgeving inzake schenkingen en fiscale aftrekbaarheid 
is Stichting Amma Lamai gerangschikt door de Belastingdienst als  
ANBI instelling. 

mailto:info@ammalamai.org
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Vooruitblik 2020 

De in dit jaarverslag beschreven activiteiten worden in 2020 voortgezet. Tine Haaima zet de haar 

kenmerkende toewijding en gedrevenheid in om in Sri Lanka de projecten van Amma Lamai aan te 

sturen en zorg en begeleiding te bieden in het Amma Lamai huis. In Nederland zet het bestuur van 

Stichting Amma Lamai zich in om zorg te dragen voor de financiële middelen, voorlichting te geven 

om bekendheid te geven aan de levenssituaties van de mensen in Sri Lanka in kansarme 

omstandigheden en het organiseren en ondersteunen van de projectuitvoering in Sri Lanka. Het is 

van belang blijvende aandacht en steun te geven voor mensen in kansarme levenssituaties en om 

samen met hen de weg naar een betere toekomst uit te stippelen door huizen te bouwen of 

ondersteuning te bieden bij o.a. opleiding en onderwijs en medische zorg. 

Wij hopen ook dit jaar weer te mogen rekenen op de steun van mensen, bedrijven en instellingen in 

Nederland op financieel gebied. Opdat ook in 2020 de situatie voor de ongehuwde moeders en 

kinderen en kansarmen in Sri Lanka verbeterd kunnen worden.  

 

Bestuur van Stichting Amma Lamai. 
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Financiële verantwoording 

 
 

 

 

  

Beknopte balans per 31 december 2018
Stichting Amma Lamai

2019 2018

Activa

Materiële- & Vlotttende activa 190.587 173.353 

Totaal activa 190.587 173.353 

Passiva

Reserves 190.587 173.353 

Totaal Passiva 190.587 173.353 
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Beknopte staat van baten en lasten 2018
Stichting Amma Lamai

2019 2018

Baten 41.983   40.676   

Lasten

Besteed aan doelstellingen 23.568   29.330   

Fondsenwerving 775        490        

Beheer en administratie 406        471        

Totaal lasten 24.749   30.292   

Resultaat (Saldo wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve) 17.234   10.385   
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 

Algemeen 
Alle bedragen zijn vermeld in Euro. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar 
ze betrekking op hebben.  
 
Activa: Materiële- en vlottende activa 
Onderstaand een toelichting op de posten die post Materiële- en vlottende activa vormen: 
 
Materiële- en vlottende activa 

De materiële- en vlottende activa worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met 

mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Deze post betreft gelden die op kortlopende deposito’s en spaarrekeningen zijn geplaatst, evenals de 

saldi van rekeningen courant. Stichting Amma Lamai is niet in het bezit van aandelen en belegt niet. 

Stichting Amma Lamai houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening met de mogelijkheid dat fondsen 

bestemd voor het project op korte termijn beschikbaar moeten zijn. Niet direct benodigde fondsen 

worden op rentedragende spaarrekeningen geplaatst. De omvang van de gelden die door het jaar 

heen op renterekeningen kunnen worden geplaatst, kan aanzienlijk fluctueren.  

Passiva: Reserves 

Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de 

bestemmingsreserve. De opbrengsten van reserves, evenals de bestemmingsreserve zelf, worden 

conform de statutaire doelstelling van de Stichting aangewend.  

De bestemmingsreserve is in 2019 met € 17.234 toegenomen. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Stichting Amma Lamai is aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 

Successiewet 1956. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 

Fondsenwerving 

Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen 

gelden en waarden uit hoofde van giften, bijdragen en interest.  

Besteed aan doelstellingen 

Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en bijdragen, die in 

het boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp. Toekenningen komen geheel ten laste van het 

boekjaar waarin de betaling is verricht. 

Lasten fondsenwerving 

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven 

van fondsen. In 2019 bestaat deze post uit de webhosting kosten voor de website, drukkosten en 

portokosten van de rondzendbrief. 

Beheer en administratie 

Hieronder vallen alle algemene kosten van de Stichting. In 2018 en 2019 bestaan deze kosten uit 

bank- en administratiekosten. 
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