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Overzicht  activiteiten jaar 2021 
 
Bestuurszaken 
 
Alhoewel in 2021 ook corona maatregelen van kracht waren was het toch mogelijk om op meer reguliere basis 
bestuursvergaderingen te houden. Dit in tegenstelling tot 2020, waar een beperkt (telefonisch) overleg mogelijk was. 
De komst van 3 nieuwe bestuursleden in begin 2021:  

Maria Lauret-Wiegerinck, als secretaris, 
Rick Bisselink, als penningmeester 

  Joop Boere, algemeen bestuurslid 
heeft mede geleid tot nieuwe activiteiten en nieuw elan in het bestuur. 
Helma Thijssen- Arts, al sinds 2008 voorzitter, is met haar kennis en ervaring, als drijvende kracht gebleven. 
 
Op 21 juli 2021 wordt afscheid genomen van de oude bestuursleden, enkele leden waren lid van het eerste uur: 
 Gijs van Randwijk, oud voorzitter, oud secretaris 
 Joke ter Halle, lid vanaf 2000 
 Mike Krabbenborg, lid van 2017 
 Lucy Römer-Thijssen, lid van 2017 
 Wilma de Wit als ambassadeur  
 
Activiteiten 
Het in 2019 geopende Leon Thijssen Education Centre (LTEC) blijkt zeer succesvol te zijn en leidde al snel tot de 
behoefte aan uitbreiding. De contacten van het nieuwe bestuur met Harsha Jayarathna van SAFE Foundation, onze 
partnerorganisatie in Sri Lanka, heeft geleid tot een vervolg van het project LTEC, een extra verdieping op het 
gebouw.  
De bouwkosten zijn begroot op €• 40.000,- . Ook nu heeft de Wilde Ganzen weer haar steun toegezegd. 
Om dit hoge bedrag bij elkaar te krijgen heeft het bestuur een fondsenwerver in de armen genomen die met kennis 
van de markt van Goede Doelen Vermogensfondsen, bezig is dit bedrag bij elkaar te krijgen. We hebben regelmatig 
contact. Een eerste aantal bedragen is ontvangen. 
 
Een specifieke, initiële gift, om de start van de bouw mogelijk te maken, is in september overgemaakt om een snel 
begin van de bouw van de verdieping te realiseren. 
 
Buiten dit grote project heeft de stichting enkele kleine aanvragen kunnen honoreren, onder meer: 
Een laptop voor een studente Engels, 
Daar Covid ook haar tol eiste heeft de stichting financiële hulp voor voedsel voor gezinnen, in het gebied van 
Anuradhapura geboden. 
Financiële hulp voor nieuwe microkredieten die door SAFE Foundation worden beheerd.  
Steun aan armlastige gezinnen, mogelijk gemaakt door trouwe donateurs. 
 
Externe contacten 
Met de Wilde Ganzen is er een zoomvergadering geweest met bestuursleden en Harsha in Sri Lanka. 
 
Ook is deelgenomen aan “fysieke” bijeenkomsten of online vergaderingen met Partin, een overkoepelende organisatie 
voor kleine goede doelenstichtingen, die ondersteuning biedt op terreinen van beleid, organisatie, public relations , 
etc. 
Voorts is overleg geweest met de Sri Lanka Tafel, een platform dat adviseert kennis en ervaring deelt met goede 
doelenstichtingen die actief zijn in Sri Lanka. 
Door bovenstaande probeert het bestuur de professionaliteit van onze stichting op peil te houden, dan wel te 
verbeteren. 
 
Op 28 september 2021 heeft onze stichting afscheid genomen als lid van Mondial in Apeldoorn. 
Sinds onze vestigingsplaats van Apeldoorn naar Kilder is verhuisd kan de stichting geen volwaardig lid meer blijven. 
Na vele jaren van samenwerking voelt het als een gemis. 
 
In januari en september zijn er nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs. 
 
De financiële verslaglegging is in 2021 gedeeltelijk door het accountantskantoor De Jong & Laan verzorgd, in mei is 
dit overgenomen door onze nieuwe penningmeester. 
 
We zien terug op een jaar met veel veranderingen, maar ook met nieuwe kansen en een uitdagend project. 


