Heel concreet: wij vragen uw bedrijf om
structureel The Friendship Foundation te
ondersteunen door het salaris van een
teamlid voor uw rekening te nemen!

Een Sri Lankaans personeelslid?
Dat is nu mogelijk!
The Friendship Foundation is een Nederlandse
stichting, die sinds 2005 vier projecten
ondersteunt in Sri Lanka. Wij werken met
doelgroepen die in de Sri Lankaanse
maatschappij minder snel gezien worden en
onze aandacht des te meer verdienen.
Wij streven er naar om volwassenen en
kinderen met een beperking hun talenten te
laten ontwikkelen. We bieden bejaarden een
fijne omgeving om te wonen. We
begeleiden misbruikte kinderen op hun weg
terug naar de maatschappij.

Nog voor dat wij een project oppakken,
hebben we de exit strategie al met onze lokale
partnerorganisatie besproken.
Duurzame zelfredzaamheid van elk project is
waar het ons om gaat. Kenmerkend voor onze
werkwijze is dat kennisoverdracht voorop staat.
Onze vaste kosten zijn € 30.000,00 p.j. voor de 4
projecten, waar we 125 volwassenen en
kinderen ondersteunen. Elke donatie komt
volledig ten goede aan de projecten. In
Nederland werken wij met een team van
enthousiaste vrijwilligers.
Sarana Education
Eén van onze projecten is Sarana Education,
een centrum waar 27 kinderen met een
beperking vijf dagen per week liefdevol
opgevangen worden en zich kunnen
ontwikkelen. Sinds de oprichting, in 2013,
werken hier vier leerkrachten en drie
beroepsopleiders onder leiding van de
assistent-projectmanager. De energie, de
passie en de kennis die het team heeft, is
onmisbaar voor het slagen van Sarana
Education en de ontwikkeling van de kinderen.

Wat doet het Friendship Team?
Het team werkt vijf dagen per week op Sarana.
De lessen bestaan uit sociale vaardigheden,
dans, de schoolse basisprincipes en
zelfredzaamheid. De lessen worden gegeven
door de leerkrachten en het ondersteunende
personeel. Een speerpunt binnen het
leerprogramma is dat de kinderen, wanneer
mogelijk, een beroep leren en huishoudelijke
taken leren te verrichten.
Arbeidsvoorwaarden
The Friendship Foundation staat voor
duurzaamheid en heeft respect voor onze
medemens. Ons team ontvangt een salaris
naar Sri Lankaanse maatstaf. Elk jaar ontvangt
het team een bonus en hun salarissen worden
conform de inflatie index aangepast. The
Friendship Foundation betaalt in Sri Lanka de
sociale verzekeringspremies voor haar
personeel. Wij volgen de vastgestelde
schoolvakanties en de nationaal erkende
feestdagen voor onze kinderen en het team.
Daarnaast kan elk teamlid 17 dagen extra

opnemen. Het vervoer en de drie maaltijden
per dag worden kosteloos verstrekt. Kortom, het
is lang zo gek nog niet om bij The Friendship
Foundation te werken!
Maar een project moet toch op den duur
onafhankelijk zijn?
Klopt! Nog voor we met een project beginnen,
is de ‘exit strategie’ al gestart!
Wij werken met een lokale partnerorganisatie,
die blijft eindverantwoordelijk en zal uiteindelijk
het project overnemen. Sarana Education is in
2013 gestart, met goedkeuring van de Sri
Lankaanse overheid. In eerste instantie
kwamen alle kosten voor rekening van The
Friendship Foundation. Inmiddels hebben wij
met kleine stapjes gesleuteld aan de financiële
balans. Vanaf dag 1 betalen ouders naar
draagkracht mee aan extraatjes. Onderhoud
aan het gebouw en de tuin wordt verricht op
50-50 basis. Sinds 2016 zijn we gestart met
‘Dhana-families’. Dit zijn families die de lunch
doneren aan Sarana. We nemen en hebben
de tijd om stap voor stap onze visie te
implementeren. Grote kostenposten, zoals
personeel, vervoer en maaltijden zullen pas als
laatste overgeheveld worden naar onze lokale
partnerorganisatie.

Wat betekent Sarana Education voor de Sri
Lankaanse maatschappij?
Wij hebben onze maatschappelijke focus op
drie punten gericht:
1. De ontwikkeling van kinderen met een
beperking, zodat zij in de toekomst een
(financieel) steentje bij kunnen dragen in het
gezin. (Een kind in Sri Lanka is voor de ouders
een sociaal vangnet)
2. Wanneer het kind op Sarana is, kunnen
ouders werken, waardoor de financiële situatie
thuis direct verbetert.
3. The Friendship Foundation geeft voorlichting
over de mogelijkheden van kinderen met een
beperking. Elke maand stappen we letterlijk de
maatschappij in met onze kinderen. Op deze
wijze zal een handicap sociaal meer
geaccepteerd worden.
What’s in it for me?
 U kunt zich naar uw klanten toe profileren als
Maatschappelijk Betrokken Ondernemer, wat
zeker gewaardeerd wordt.
 We houden u graag op de hoogte over het
functioneren van uw personeelslid en de
ontwikkelingen op Sarana.
 Wij kunnen uw bedrijf op onze website
vermelden en u kunt The Friendship Foundation
op uw website noemen.

 Uw gift is aftrekbaar van de
vennootschapsbelasting.
(www.goededoelen.nl/giftenaftrek-bedrijven)
 Mocht u een keer op vakantie gaan naar Sri
Lanka (aanrader!), dan bent u altijd welkom
om onze projecten te bezoeken.
 U toont naar uw eigen mensen goed en
inspirerend werkgeverschap.
 En tot slot: Feeling good energy! Het steuntje
dat u geeft aan Sarana Education, geeft u veel
positieve energie.
Voor verdere informatie en vragen kunt u ons
altijd bereiken:
Kirsten Giethoorn
06-52544847
Kirsten@friendshipfoundation.nl
www.friendshipfoundation.nl

We hopen op een jarenlange
samenwerking met u, zodat wij samen
kunnen bouwen aan een toekomst van
Sarana Education.

