1.1 DLFF streeft naar een minimum inkomen van $ 1.30
per dag bij de participerende gezinnen binnen Sarana
Education.
1.3 Werknemers van DLFF vallen onder het nationaal
toepasbare sociale beschermingssysteem, EPF en ETF.
(SECONDARY SDG)

----Briefhoofd---

2.1 Cliënten krijgen 3 voedzame maaltijden per dag.
Cliënten en hun gezinnen volgen het
voedingsvoorlichtingsprogramma van DLFF
2.3 DLFF leert haar cliënten en gezinnen zelf groenten
en fruit te verbouwen, met als doel te gebruiken voor
eigen consumptie of verkoop
(SECONDARY SDG)

Duth-Lanka Friendship Foundat
doel gesteld om de leefom
verbeteren van de, merendee
volwassen
bewoners
van
Sara
3.d DLFF houdt maandelijks
voorlichtingsbijeenkomsten
en biedt preventieve zorg voor haar clienten en
Sri gezinnen.
Lanka.
(SECONDARY SDG)
Dit realiseert de stichting door h
een4.1/4.5 DLFF
activiteitenprogramma
biedt kinderen met een beperking tussen
de 5 en 18 jaar passend onderwijs.
4.4 / DLFF biedt jongeren
met een beperking
de
verbeteren
van
de tussen
medische18 en 25 jaar passend beroepsonderwijs.
4.6 Clienten die de capaciteit hebben tot geletterdheid
zorg.
DLFF werkt
heten tehuis
en rekenvaardigheid,
worden hiertoe in
gestimuleerd
begeleid.
4.a DLFF streeft met elkedie
activiteit die
zij start of kennis ov
vrijwilligers,
hun
ondersteund tot een inclusieve leeromgeving voor
mensen met een beperking.
Srilankaanse
staf.
(PRIMARY SDG)
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8.5 DLFF geeft mensen met een beperking een
passende kans op participatie binnen het
arbeidsproces.
8.6 DLFF biedt met haar praktijkonderwijs aan jongeren
met een beperking een passende opleiding.
8.8 DLFF geeft voorlichting aan de gemeenschap en
haar clienten met hun gezinnen mbt participatie op de
arbeidsmarkt, omdat ij streeft naar een veilige en
respectvolle werkomgeving voor haar kwetsbare
doelgroep.
(PRIMARY SDG)

10.2 DLFF biedt kinderen met een beperking, tussen de 5
en 18 jaar, dagopvang, waardoor de sociaal /
economische inclusie van de gezinnen wordt
bevorderd.
Jongeren met een beperking krijgen passend
praktijkonderwijs, met als doel de sociaal /
economische inclusie van deze doelgroep.
10.3 DLFF geeft voorlichting mbt participatie van
mensen met een beperking binnen de samenleving. In
praktische zin stapt DLFF met haar clienten veelvuldig
letterlijk de maatschappij binnen.
(Primary SDG)
17.17 DLFF zet een netwerk op waarbinnen
gelijkgestemde individuen en organisaties expertise tbv
een inclusieve samenleving mobiliseren en delen.
(PRIMARY SDG)

