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Introductie
Waar het allemaal begon..
Stichting Sampath Foundation, hierna ook te noemen Sampath, is in 2010 opgericht door
Egbert Hendriks en Joke van Meerten. De naam Sampath komt van de betekenis in het
Singalees: dat is namelijk voorspoed, geluk. Sampath initieert en financiert projecten die
erop gericht zijn om de leefomstandigheden van de armste mensen in Sri Lanka te
verbeteren.

In 2020 beleefde Sampath haar 10 jarig bestaan. Bij de oprichting hadden we niet kunnen
indenken dat we zouden groeien van een door welwillende vrijwilligers gerunde
filantropische organisatie meer gericht op charitas, naar een organisatie van een bevlogen
resultaatgerichte groep mensen waarbij een ieder vanuit zijn eigen professionele kennis
werkt aan armoedebestrijding in Sri Lanka. Maar ook van groot belang was de
betrokkenheid en professionele kennis van de mensen bij onze partner Arthacharya en
Arthavida. Samen slaagden we er in die 10 jaar in om uit te groeien tot een betrouwbare
partner, die niet alleen fondsen levert maar veel kennis en inventiviteit om daarmee de
armen in Sri Lanka een stap verder te helpen.

2020 was een bijzonder jaar
Covid-19 heeft een belangrijke invloed gehad op ons werk. Niet zozeer in Nederland, maar
wel in Sri Lanka. Bij de start van de epidemie konden we niet voorzien waar het toe zou
leiden. Uiteindelijk hebben zowel Arthavida als Arthacharya hun toegevoegde waarde voor
de doelgroep kunnen realiseren: Arthavida verleende tijdelijk uitstel van betaling van rente
en aflossing, Arthacharya kon deels doorgaan maar heeft daar ook vertraging opgelopen.
Niet alleen ten gevolge van problemen bij cliënten, maar ook in verband met de labiele
economische situatie van het land.

Sampath heeft, samen met de donateurs, zeer belangrijke voedselhulp gegeven, niet alleen
aan de cliënten van de 2 kantoren waarvoor we werken, maar ook voor de 14 overige
kantoren van de microfinancieringsmaatschappij. Veel cliënten konden ten gevolge van de
lockdowns geen arbeid meer verrichten, niet naar markten etc. Daardoor ontbrak het aan
inkomen, en was er dus honger.

Wij blijven vooruit kijken
In het voorjaar van 2021 kregen we in Nederland de epidemie onder de knie, in Sri lanka
werden de besmettingen, en dus ook doden, veel groter dan eerder. In mei 2021 ging het
complete land weer in een lockdown. Het vermoeden is dat dit desastreus zal uitwerken op
de armoede van de mensen aldaar, en zeker ook voor de toch al zwakke economische en
politieke situatie. Onze inzet zal meer dan ooit gewenst zijn.
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Sampath richt zich op armoedebestrijding en versterking van de lokale bevolking door
middel van onderwijs en ondernemen. De gedachte hierachter is dat goed opgeleide,
ondernemende mensen zelfstandig kunnen bouwen aan een betere toekomst.
Daarom biedt Sampath financiële ondersteuning aan projecten en initiatieven waardoor de
allerarmsten toegang krijgen tot kennis, beter onderwijs en een goed inkomen (vooral door 
 verstrekken van microkrediet), waarmee zij zelfvoorzienend kunnen worden in hun
bestaan. 

Waar werkt Sampath 
Sampath heeft als voornaamste werkgebied het droge en economisch achtergestelde
zuidoosten van het land, de regio Wellawaya en Tanamalwila in de UVA provincie,
Moneralaga district (zie groene markering).

Doelstelling
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De armoede in Sri Lanka neemt (volgens de officiële cijfers) af en het land behoort tot een
van de best scorende in de regio. De cijfers geven daarmee een relatief gunstig beeld, maar
de verschillen in het land zijn groot. Covid-19 heeft echter een enorme verslechtering
gebracht. De levensstandaard voor bijna 45% van de bevolking is laag, zij leven van minder
dan 5 USD per dag. 

Het Moneralaga district is een van de drie districten - van de in totaal 25 districten - in Sri
Lanka met het hoogste aantal mensen die in armoede leven. In de UVA provincie leeft 20,8%
van de mensen in extreme armoede (minder dan 1,90 USD per dag). Hiermee dragen ze bij
aan 9,9% van de extreme armoede in heel Sri Lanka.



Deze organisaties zijn professionele en volledig zelfstandige organisaties, maar gelinkt aan
elkaar. Het is in feite een organisatie met twee bedrijfstakken. Zij dragen elk zorg voor de
ontwikkeling, totstandkoming, organisatie en uitvoer van hun eigen projecten en zien er
namens Sampath er op toe dat de afspraken worden nageleefd in door ons gefinancierde
programma’s en projecten.

Werkwijze
Sampath verstrekt een krediet aan Arthavida die vervolgens microkredieten aan
(beginnende) ondernemers in het projectgebied verstrekt. Dit microkrediet koppelt
economische versterking aan versterking op sociaal gebied door Arthacharya, die zich richt
op versterking en verzelfstandiging van de bevolking. Bijvoorbeeld kinderen waarvan de
ouders in het microfinancieringsprogramma participeren, krijgen toegang tot beter
onderwijs middels de projecten van Arthacharya. Het effect hiervan is dubbel: de ouders zijn
trots dat zij hun kinderen beter onderwijs kunnen laten volgen en zijn nog gemotiveerder
om van hun bedrijf een succes te maken. De projecten van Arthacharya zijn echter niet
uitsluitend voor de ondernemers die krediet krijgen van Arthavida, er wordt een veel
bredere groep ondersteund.

Door in de toegang tot onderwijs en werk en inkomen voor de allerarmsten te investeren en
hen zodanig te versterken en mede-eigenaar te maken van het proces hoopt en streeft
Sampath ernaar op de lange termijn niet meer nodig te zijn in dit gebied. Sampath vindt het
ook belangrijk dat het succes van de programma’s van onze lokale partners gezien wordt
door andere organisaties als ‘best practice’ en dat deze programma’s ook in andere
gebieden in Sri Lanka gekopieerd worden.  

Sampath werkt samen met lokale partners Arthavida Intermediary Limited (hierna te
noemen Arthavida). Dit is een microfinancieringsinstelling met 140 medewerkers en 16
vestigingen in het land. Ook werkt Sampath samen met Arthacharya Foundation (hierna te
noemen Arthacharya). Dit is een niet-gouvermentele organisatie met 15 medewerkers die
gericht is op armoedebestrijding en sociaaleconomische projecten. In samenwerking met
deze twee organisaties ontwikkelt Sampath projecten en activiteiten op maat, toegespitst op
de lokale situatie en context. 

Samenwerkingen

3



Activiteiten en resultaten

100 deelnemers opgeleid in het houden van bijen via 18 eendaagse cursussen. 
Aan het einde van het eerste jaar hadden 44 gezinnen (van de beoogde 500 gezinnen
voor 5 jaar) 85 actieve kasten met bijenvolken. 
Enkele families hebben al zoveel honing geproduceerd dat ze zijn gaan verkopen vanuit
huis of op de plaatselijke markt. 
Vier boeren in Wellawaya hebben aan het einde van dit eerste jaar een lening van
Arthavida gekregen voor de aanschaf van bijenkasten met toebehoren. Om ervoor te
zorgen dat er het hele jaar door voldoende voedsel is voor de bijen kunnen de
deelnemers ook een set zaailingen van fruitbomen krijgen of kopen. Dit komt dan naast
de bijvoeding die de bijen in de droge maanden nodig hebben.
Hoewel het project vanuit het oogpunt van gendergelijkheid ernaar streeft dat 80% van
de deelnemers vrouw zijn, lukt die maar moeilijk. Met name in het heel arme
Tanamalwila zijn mannen veruit in de meerderheid. 
Naast het versterken van de bijenhouderij richt het project zich ook op het voorkomen
van de schade die olifanten aanrichten aan de velden en huis en haard van de bevolking.
Het oorspronkelijke idee om hiervoor geschakelde bijenkorven in te zetten moet nog
verder uitgewerkt worden. Maar ondertussen hebben we gehoord dat er andere en
wellicht efficiëntere middelen van afschrikking bestaan. Verdere uitwerking volgt.

Het Vikalpa bijenproject
Begin januari 2020 is het Vikalpa bijenproject van start gegaan in de twee regio’s
Tanamalwila en Wellawaya. In een klein proefproject in 2019 hadden we de leden van de
CBO’s (Community-Based Organisaties) die al langer door Arthacharya Foundation worden
begeleid, warm gemaakt voor het houden van bijen. En dat niet alleen om olifanten te
verjagen, maar ook om de armste boeren een bron van duurzame (neven-)inkomsten te
bieden. Het uiteindelijke doel is dat de bevolking, en dan met name vrouwen, grotere
bestaanszekerheid verwerven door extra werkgelegenheid en een groter inkomen.

Budget
Van het vijfjarig programma met een totaalbegroting van € 170.000,- is in 2020, het eerste
jaar slechts € 22.000 uitgegeven. De oorzaak hiervan is dat, na een wat vertraagde opstart,
ook Sri Lanka werd getroffen door de coronapandemie. In het projectgebied werd een
stevige lock down van kracht die het de projectstaf van tijd tot tijd onmogelijk maakte om de
opkomende imkers te bezoeken, om cursussen te geven en zelfs om vertegenwoordigers
van de lokale overheid te spreken. Begeleiding en toezicht door Arthacharya vanuit
Colombo werd ernstig bemoeilijkt.

Resultaten in 2020
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Het project wordt inmiddels ook door anderen opgemerkt. Zo overleggen we nu met de
Marjo Hoedemaker Elephant foundation en Antoinette van de Water van Bring the Elephant
Home over samenwerking. Deze 2 organisaties hebben allebei kennis op het gebied van het
weghouden van de olifanten van de akkers van de boeren.

Samenwerking
In de uitvoering werken we nauw samen met de afdeling Bijenhouderij van het Sri
Lankaanse Ministerie van Landbouw, die ook twee bijenspecialisten heeft gedetacheerd bij
het project. Met het Nederlandse PUM zijn afspraken gemaakt dat zij expertise ter
beschikking stellen om de ontwikkeling van een duurzame en op commerciële leest
geschoeide imkerij te ondersteunen door advies en training. In februari konden twee PUM-
experts nog ter plekke het opleidingsprogramma opzetten, maar verdere steun moest dit
jaar op afstand plaatsvinden. 

Het Vikalpa project wordt financieel gesteund door Wilde Ganzen en Vebego.
Laatstgenoemd bedrijf gaat het gebouw voor o.a. verwerking en opslag van honing en

verkoop van bedrijfsbenodigdheden in Tanamalwila mede financieren. 

Plannen 2021
Voor 2021 staat verdere uitbreiding van het project op het programma: meer boeren en
boerinnen erbij betrekken, en een begin maken met de verwerking van honing en opbouw
van een afzetketen, samen met een Sri Lankaans bedrijf. Ook kan de onderzoekscomponent
effectief uit de startblokken komen, mogelijkerwijs met een lokale organisatie die al ervaring
heeft opgedaan met het afschrikken van olifanten uit de velden en woningen van de lokale
bevolking.

In 2021 zal ook de nieuwbouw in Tanamalwila starten. Enerzijds is dit gebouw bedoeld voor
de microfinancieringsactiviteiten en het Community College (zie hieronder), maar er zal ook
een gebouw worden opgetrokken waar alle activiteiten rondom het bijenproject kunnen
plaatsvinden.
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Het verhaal van...
Swarna Malkanthi
'Inspiration never disappoints you.'

Swarna Malkanthi is een van de beste imkers in het Vikalpa bijenproject in Wellawaya.
Swarna Malkanthi is 45 jaar, is getrouwd en heeft twee zoons. Haar oudste zoon doet in
2021 zijn examens en de jongste doet het goed op de basisschool. Zij en haar man zijn trots
op de vorderingen die hun zoons maken.

Haar voornaamste bron van inkomsten voorheen kwam van werken op het land, namelijk
het oogsten van groenten. Zij is een actief lid in de Parakramapura Arthavida CBO in
Wellawaya waar zij secretaris van is.
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Na een voorlichtingscampagne over het
bijenproject door Arthavida is zij toegetreden
tot het bijenproject. ‘Het houden van bijen was
een volslagen vreemd onderwerp voor mij,
maar stap voor stap heb ik het me eigen
gemaakt.'

Swarna Malkanthi heeft in het project de
basiskennis over bijen en training voor de
imkerij opgedaan. In het project deed zij ook
basis boekhoudkundige vaardigheden op en
heeft zij geleerd haar financiën te beheren,
waaronder ook haar spaargeld.

'Het belangrijkste wat ik heb geleerd is het
samenwerken met onze eigen mensen. We
wisselen kennis en ideeën uit en we helpen
elkaar. Ik voel dat ik een belangrijke rol heb in
het project omdat ik ook trainer ben. 

Mijn man en ik hebben altijd onvermoeibaar doorgewerkt om onze kinderen te voeden,
maar we hebben meer fondsen nodig voor de opleidingen van mijn kinderen. Ik had al snel
door dat ik een goede beslissing had genomen om deel te nemen aan dit project. Door hier
tijd en moeite in te steken heb ik nu een extra bron van inkomsten die we aan de opleiding
van onze kinderen kunnen besteden.

Foto: Swarna Malkanthi bij een van haar bijenkorven

Op dit moment heeft Swarna 4 bijenkorven en
verdient een behoorlijk additioneel inkomen. Haar

doel is het aantal korven en bijenkolonies te
verhogen en daarmee ook meer honing te

produceren, die zij vervolgens weer zal kunnen
doorverkopen aan bedrijven in de regio.



Community College

Tuition (bijlessen) aan kinderen uit de doelgroep.
Vakopleidingen voor naaisters, schoonheidsspecialisten.
Trainingen in voedsel technologie en gebruik van computer. 
Volwassenen educatie.
Trainingen in sociale vaardigheden.
Organiseren in samenwerking met overheidsinstanties trainingen op het gebied van
landbouw en bijenteelt.
Opzetten van een bibliotheek en internet service.

Ook voor het project Community College was 2020 een bijzonder jaar. Met tegenslagen als
gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie en daarmee samenhangende beperkingen,
maar gelukkig ook succesvol met de beoogde integratie van activiteiten en een goede
aanzet tot professionalisering van dit uitdagende project.

Medio 2020 is de financiering van het project helemaal rondgekomen met ondersteuning
van Sampath en Wilde Ganzen. Een deel van de fondsen zijn reeds overgemaakt naar
Arthacharya voor de uitvoering van dit project in Wellawaya. Van het goedgekeurde budget
van €20.492 is door genoemde omstandigheden slechts €2.130 besteed maar desondanks
zijn de fundamenten gelegd voor successen in de komende jaren. Medio 2021 is een en
ander financieel afgerond in een jaarplan tot en met de ultimo van 2021.

Activiteiten
In het Community Center in Wellawaya werden naast een preschool ook al verschillende
trainingsprogramma’s georganiseerd door Arthavida voor boeren die een lening hebben bij
hen. Landbouw voorlichters van de overheid geven presentaties en adviezen over
vernieuwde en verbeterde landbouw technieken en het verbouwen van gewassen. Ook
werden er diverse trainingen gehouden in het kader van het hierboven genoemde Vikalpa
bijenproject.

Terwijl deze activiteiten in het Community Centre werden uitgevoerd werkten Arthacharya
en Sampath gestaag verder aan het opzetten het project Community College met als doel:
Education for all, op basis van het motto “voor de doelgroep, door de doelgroep en van de
doelgroep."

De doelgroep van de Community College zijn families en personen die leven onder de
armoedegrens. In overleg met de doelgroep wordt bepaald welke opleidingen/trainingen er
gegeven gaan worden en indien mogelijk wordt de training ook verzorgd door iemand van
de doelgroep.

Speerpunten op het terrein van opleidingen in dit project zijn:
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Foto: een bijeenkomst in een Community College
gebouw in Wellawaya.

Helaas moesten de activiteiten op 20
maart 2020 gestaakt worden vanwege
de COVID-19 uitbraak en de daarop
volgende lockdown. Veel trainingen
en bijeenkomsten mochten niet meer
plaatsvinden. In Wellawaya zijn
daarom een beperkt aantal
activiteiten uitgevoerd in 2020.

Community College
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Preschool voor kinderen van arme gezinnen (30 kinderen)
Vakopleiding tot naaister is opgestart maar nog bezig (15 trainees)
Verschillende trainingen op het gebied van landbouw en bijenteelt
Bibliotheek/internet faciliteiten
Trainingen voor leden van microfinanciering groepen (CBO’s)

Dit zijn:

Verdieping van de samenwerking met Vebego Foundation 
In Nikaweratiya (een deel van de regio waar Sampath niet eerder actief was) beschikt
Arthacharya over een gebouw, eerder door Vebego gefinancierd. Er werd geen actief
gebruik gemaakt van het gebouw. Na onderzoek en planning kwam de conclusie dat dit
gebouw geschikt is voor een soortgelijk Community College programma als in Wellawaya.
Vebego heeft in de samenwerking met Sampath en Arthacharya ook aangegeven interesse
te hebben in een bredere samenwerking in Tanamalwila.

Hier zijn Sampath en Arthacharya al enige jaren actief en nu ook gestart met het uitrollen
van het bijenproject en andere activiteiten. Er waren plannen voor een Community College
in deze regio. Vebego heeft zich bereid verklaard bij te dragen aan de aankoop van grond en
de bouw van een pand waar ook een Community College kan worden gestart. 



Community College
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Nikaweratiya
Wellawaya
Tanamalwila

Om een optimale samenwerking te garanderen hebben
Sampath, Vebego en Arthacharya in onderling overleg
besloten om deze 3 afzonderlijke maar gelijksoortige
activiteiten te bundelen in een integraal Community
College project op 3 verschillende locaties in Sri Lanka.



Community College
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de bovengenoemde integratie van 3 afzonderlijke projecten in een overall project met
een bijbehorend uitgewerkt plan en begroting
de benoeming van een programma manager in Wellawaya, een gepensioneerd hoofd
van een middelbaar school.
Het opzetten van een management board voor dit project bestaande uit een nationale
project coördinator (NPC) en 3 Community College programma managers (waaronder de
reeds benoemde in Wellawaya). 

Community College activiteiten in Wellawaya volledig door Sampath gefinancierd, 
Community College activiteiten in Nikaweratiya volledig gefinancierd door Vebego,
De verdeling in Tanamalwila is: land en constructie is gefinancierd door Vebego. Met
mogelijk additionele steun van Sampath en Wilde Ganzen. Activiteiten, zodra mogelijk,
worden door Vebego en Sampath gezamenlijk gefinancierd.
In Tanamalwila starten, naar verwachting, medio2021 de (bouw)activiteiten.

Opstarten van de geplande activiteiten op het Community College in Wellawaya.
Verder opstarten van de geplande activiteiten in het Community College van
Nikaweratiya.
Rekrutering van de nationale project coördinator (NPC) en de programma manager van
Nikaweratiya plaatsvinden.
Ontwerpen, tekenen en laten bouwen van het Community College in Tanamalwila.
Verwachte oplevering April 2022. 
Onderzoeken welke Community College activiteiten in Tanamalwila alvast uitgevoerd
kunnen worden voorafgaand aan de oplevering van het Community College gebouw.

Organisatie en financiering van het Integrale Community College project
Eind 2020 is de integrale Community College project goedgekeurd waarbij Arthacharya de
eindverantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van dit overkoepelend project,
ondersteund door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Arthacharya,
Vebego en Sampath. 

Op het terrein van de organisatie van het project zijn in 2020 grote vorderingen gemaakt:

De afspraken voor de financiering vanaf 1-1-2021 is als volgt: 

Plannen voor 2021
(zodra de COVID-19 beperkingen het toelaten)



Bijscholing/tuition
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Ook in 2020 ondersteunt Sampath leerlingen en studenten met studiebeurzen om zo hun
deelname aan onderwijs te vergroten en te verbeteren.

Hiermee beogen wij:
- betere scores op de landelijke examens
- betere opleidingskansen waaronder toegang tot HBO opleidingen en universiteit
- betere toegang tot de (lokale) arbeidsmarkt
- verminderde frustratie onder de jongeren

Resultaten en uitgaven 
Totale uitgave in 2020 is geweest: €9.800 voor 161 leerlingen en studenten.
Dit zijn 21 leerlingen op O-level (Ordinary level), 104 op A-level (Advanced level), en 36
studenten van de universiteit. Sommigen leerlingen en studenten worden voor een deel van
het jaar ondersteund, anderen voor het gehele jaar. 

In de steden/gebieden Kurunegala, Kandy en Mawatagama ondersteunden wij 59 studenten
(via een reeds langlopende samenwerking met het katholieke netwerk) en in Wellawaya en
Tanamalwila 102 jongeren.

Ook hier heeft de coronacrisis een
grote rol gespeeld en hebben

leerlingen en studenten veel hinder
ondervonden van de lock down en
overige restricties. De scholen en

universiteiten waren voor een groot
deel van het jaar gesloten. De

jongeren moesten vanuit huis werken.
Helaas hebben zij niet allemaal de

technische middelen en
mogelijkheden, geen computer,

laptop of internet, tot hun
beschikking. Dit zal als gevolg hebben

dat ze een langere studieduur en
wellicht achterstand zullen oplopen.
De daadwerkelijke impact moet nog

blijken.
 

Foto: Bijeenkomst met studenten in Tanamalwila
 



Bijscholing/tuition

12

De toekomst van onze tuition activiteiten
Integratie in Community College
 
Het huidige beurzenprogramma is op individuele basis en heeft een hoog
liefdadigheidsgehalte. Het draagt bij aan de individuele ontwikkeling van de student maar
relatief weinig aan de bredere ontwikkeling van de gemeenschap.

De afgelopen 10 jaar heeft Sampath via Arthacharya jaarlijks ongeveer 60 studenten op
O/level (HAVO Niveau) en A/level (VWO niveau) via individuele beurzen gesteund. Al deze
studenten kwamen uit Wellawaya en Tanamalwila district en waren afkomstig uit kansarme
gezinnen actief in het micro financieringsprogramma van Arthavida. 
Dit heeft er toe geleid dat tot nu toe 50 studenten uit de regio’s toegang hebben gekregen
tot de universiteit hetgeen gezien hun afkomst (financieel en regionaal) een buitengewone
prestatie is. In 2021 zullen wij een evaluatie doen naar de effecten van het
beurzenprogramma op de deelnemers en de gemeenschap met als doel te komen tot
aanbevelingen ter verbetering van het programma.
 
Sampath is samen met Arthacharya in het Tanamalwila en Wellawaya district bezig onder
het motto "From private tuition to collective tuition" dit onderdeel een bredere basis te
geven. Hiermee hopen wij meer leerlingen en studenten te kunnen bereiken en de kosten
van de ondersteuning omlaag te brengen. 

Het besluit is genomen om de individuele beurzen -waarbij de deelnemers wekelijks naar
afgelegen plaatsen reizen om daar speciale bijscholing programma's te volgen- geleidelijk
over te laten gaan naar het aanbieden van kwalitatief goede bijscholing op de community
colleges in Wellawaya en Tanamalwila voor studenten uit de regio.

De individuele beurzen blijven doorlopen tot het moment dat de bijscholing op het
community college is gestart. Voor briljante studenten de erin geslaagd zijn om naar de
universiteit te kunnen gaan blijven individuele beurzen bestaan.



Het verhaal van...
Chalani Prasandika
"No money = no education!"

'Ik ben Chalani Prasandika. Ik ben een bachelor
student aan de universiteit van Moratuwa in
Information Technology and Management. Het is
mijn droom om software engineer te worden. Ik
kom niet uit een rijke familie. Mijn vader is boer en
mijn moeder is huisvrouw.

Veel ouders in deze regio zijn boeren en
ondervinden problemen bij het financieren van
hoger onderwijs voor hun kinderen. Onderwijs is
essentieel om vooruit te komen in het leven. Vanaf
jonge leeftijd heb ik de waarde van onderwijs
gezien. Geen van mijn ouders hebben de kans
gehad om hoger onderwijs te volgen en hebben dus
ook niet naar de universiteit kunnen gaan.
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Mijn ouders hebben zichzelf wel als doel gesteld om mij liefde voor kennis en leren bij te
brengen, alsook het belang van hard werken en toewijding aan het behalen van mijn doelen.  
Het gebrek aan financiële middelen is een groot probleem om goed onderwijs te kunnen
krijgen. Om mijn (en mijn ouders’ droom) waar te kunnen maken was financiële
ondersteuning nodig.

Toen ik in deze moeilijke fase zat selecteerde Sampath foundation mij voor het ontvangen
van een beurs. Hierdoor kon ik daadwerkelijk mijn droom waarmaken en heb ik geen
financiële problemen meer ten aanzien van mijn studie. Ik kan me volledig concentreren op
mijn vakken en het opdoen van kennis. 

Ik zit nu in het laatste jaar van mijn bachelor studie. Ik heb als een trainee/stagiair software
engineer gewerkt bij de Ceylon Electricity Board. Dat was een hele leerzame ervaring voor
mij. In 2021 hoop ik af te studeren met een BSc. Hons in Information Technology and
Management en ben ik een software engineer.

Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de steun. Ik hoop dat ik op een dag anderen kan
helpen, zoals ik door Sampath Foundation en Arthacharya ben geholpen.'

Foto: Chalani Prasandika



Door de lockdown in maart 2020 zijn veel mensen niet in staat geweest hun werk te doen en
daarmee een inkomen te vergaren. Dit leidde tot grote problemen in voedselzekerheid. De
doelgroep van Sampath en Arthacharya zijn mensen die leven onder of net boven de
armoedegrens. Als er niet gewerkt wordt komt er geen eten op tafel!

Velen zijn boeren of dagarbeiders en afhankelijk van een onstabiel en fluctuerend inkomen
en daardoor extra kwetsbaar gebleken tijdens de coronacrisis. Vooral de kinderen en
ouderen die al lijden aan ondervoeding zijn zeer kwetsbaar. 

Voedselhulp
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Activiteiten
Op aanvraag van Arthacharya heeft Sampath een voedselpakkettenproject opgezet in 2020.
Er zijn 3300 voedselpakketten uitgedeeld aan families die cliënt zijn van Arthavida
(microfinancieringstak) en Arthacharya, vanuit de 16 kantoren van Arthavida. Op elk kantoor
zijn de 100 armste gezinnen geholpen die cliënt zijn bij Arthavida. 

Bereik
Met het voedselpakkettenprogramma bereikten we direct 12.000 mensen. De pakketten
bestonden uit basisvoedingsmiddelen zoals rijst en linzen. Deze actie heeft de loyaliteit aan
Arthavida sterk vergroot, de terugbetaling van leningen is beter dan bij concurrenten.
Sampath heeft met acties in NL een bedrag van €8.200 opgehaald, dit is door Wilde Ganzen
verdubbeld. Totale besteding: €16.400.



In het microfinancieringsprogramma ondersteunen Sampath en Arthavida sinds 2010 kleine
ondernemers. Microfinancieringen maakt het voor mensen in ontwikkelingslanden mogelijk
om een eigen bestaan op te bouwen. De ondernemers die een lening krijgen binnen ons
programma zijn zeer gemotiveerd en betalen grotendeels binnen de afgesproken termijn
hun leningen terug. Het percentage voor terugbetaling betrof in 2020 minimaal 91%.

Het jaar 2020 was het moeilijkste jaar voor Arthavida sinds het begin van de organisatie.
Niet alleen de coronacrisis maar ook klimaatverandering heeft een grote impact gehad op
de resultaten. Gelukkig heeft Arthavida in de eerste 3 maanden van het jaar winst gemaakt.
Tijdens het 2e kwartaal van 2020 toen de lockdown en avondklok van kracht was zijn de
microfinancieringsprogramma’s tot stilstand gekomen in alle 16 locaties in het land.

Microkredieten
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Totaal lening door Sampath aan Arthavida was per 31 december 2020 ruim €250.000
Het totaal bedrag aan uitstaande leningen in Wellawaya en Tanamalwila was ongeveer
€150.000. Het verschil werd gebruikt voor leningen in andere kantoren van Arthavida. 
 Het bedrag een terugbetalingen ligt in die orde van grootte van €150.000. Dat betekent
dus dat de gemiddelde looptijd van de microkredieten ongeveer 1 jaar is.
Het aantal leningen dat in in de 2 kantoren werd verstrekt was bijna 900. De
terugbetalingen waren in Wellawaya goed (meer dan 95%), in Tanamalwila veel minder
goed (77%). Microkrediet verstrekken is een riskantere zaak dan bankleningen, maar er
dient hard aan gewerkt te worden om dit percentage in Tanamalwila te verhogen.

In cijfers

Het merendeel van de kredieten in Wellawaya en Tanamalwila worden besteed aan
landbouwactiviteiten. In Wellawaya is er ook sprake van een beperkt aantal leningen voor
verbetering aan of bouw van het huis, terwijl In Tanamalwila leningen voor het opzetten of
verbeteren van een eigen niet agrarische onderneming op de tweede plaats staat.



Microkredieten
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Foto: een van de boeren in Tanamalwila, met de oogst op het erf uitgestald voor de verkoop.

In de samenwerking met Arthavida richten wij ons ook op het verstrekken van
microkredieten, waar mogelijk, in de projecten die wij ondersteunen via Arthacharya.
Hiermee maken wij onze interventies breder en meer duurzaam. In het Vikalpa bijenproject
gaat het dan bijvoorbeeld om het financieren van bijenkorven via een microkrediet.

Bij beroepstrainingen die we geven hebben de deelnemers door deze integratie ook
toegang tot microkrediet. Een voorbeeld hiervan zijn de dames die meedoen aan de cursus
voor schoonheidsspecialisten. De opgedane kennis wordt vaak toegepast bij de
huwelijksvieringen. Met een microkrediet zetten zij een eigen bedrijfje op en financieren zij
de aanschaf van bruidsjurken die worden verhuurd bij huwelijken. Dit brengt een
additioneel inkomen op naast hun inzet als schoonheidsspecialisten. 



Inhoudelijke en financiële samenwerkingen
Sampath Foundation is continu bezig met de uitbreiding van haar netwerk. Door
strategische samenwerking met derden kunnen de doelstellingen van de stichting beter
gerealiseerd worden. Daarom zoekt Sampath continu actief naar partners om de
financiering van de programma’s en projecten te realiseren.

Wij werken al samen met diverse organisaties in Nederland. Dit zijn organisaties die ook
maatschappelijk betrokken zijn en ook staan voor een duurzame manier van
armoedebestrijding. Met Wilde Ganzen, Vebego Foundation en Stichting Talent is al enkele
jaren een wederzijds positieve samenwerking. De stichting werkt daarnaast ook samen met
Rabobank Foundation, Cordaid, Louisa Stichting, Marthe van Rijswijck Foundation, Stichting
Waterhelp.

Family Help Programme
Deze stichting was actief in Sri Lanka maar voornemens de stichting op te heffen. Met de
fondsen nog in kas wilden zij stichtingen, die reeds actief zijn in Sri Lanka, ondersteunen in
hun waardevolle projecten. In 2020 is Sampath benaderd door het Family Help Programme
(FHP) hiervoor. In het laatste kwartaal van 2020 heeft FHP besloten Sampath te
ondersteunen met €75.000 ten behoeve van activiteiten in Tanamalwila en Wellawaya.

Vebego Foundation
'Samen werken aan een betere dag van morgen voor kansarme kinderen en jongeren’ is de
missie van de Vebego Foundation.

Vebego wil van betekenis zijn voor de eigen medewerkers,
klanten en de maatschappij. Zij initiëren, organiseren en
faciliteren sinds 2005 maatschappelijke projecten in
binnen- en buitenland. Dat zijn projecten rondom de thema’s werk, zorg en onderwijs.

Sinds 2015 werken Sampath en Vebego Foundation samen in Sri Lanka en hebben wij
gezamenlijk de financiering van het Wellawaya Community Centre (i.s.m. Cordaid) geleverd.
Daarvoor zijn ook de Vebego medewerkers op bouwreis geweest in Wellawaya om samen
met lokale organisaties te bouwen aan het Community Center in Wellawaya. 

Vanaf 2020 is de samenwerking verdiept, Vebego is niet alleen medefinancier van het
integrale Community College (CC) project, maar ondersteunt ook de activiteiten van de CC in
Nikaweratya en Tanamalwila. Zij zijn daarvoor onderdeel van de stuurgroep, waar de
ontwikkelingen en besluiten voor het Community College worden besproken en genomen. 
We zijn verheugd dat Vebego Foundation zich niet beperkt tot financieringspartner maar in
2020 een gewaardeerde samenwerkingspartner is geworden!

Partners in Nederland
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PUM
Met het PUM Netherlands senior experts heeft Sampath een vruchtbare
samenwerking in het nieuwe bijenproject. PUM heeft toegezegd dat zij
dit project structureel zullen ondersteunen, wat betekent dat meerdere
missies per jaar kunnen plaatsvinden. Dit is zeer belangrijk, omdat de
bijenhouderij alleen kan slagen indien de imkers goed opgeleid en
begeleid worden, om daarna goed voorbereid en met aandacht hun
werk te doen.

Wilde Ganzen
Ook in 2020 is Wilde Ganzen voor Sampath een gewaardeerde partner
geweest. De samenwerking met Wilde Ganzen is gestart in 2018. Sinds
dat jaar zijn er diverse projecten van Sampath gefinancierd.

Partners in Nederland
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Sampath Foundation is lid van de Vereniging van Fondsen
in Nederland (FIN), de belangenvereniging van de
vermogensfondsen in Nederland. En daarnaast ook van
partin, de vereniging van kleine fondsen. Deze
lidmaatschappen zijn van groot belang in verband met de
daar aanwezige kennis, maar ook de belangenbehartiging
voor de sector is important.

Samenwerking gericht op ontwikkeling en verbetering van de organisatie
De stichting heeft als doel zich te blijven ontwikkelen en professioneler te opereren,
waardoor we de realisatie van onze doelstellingen sneller behalen en Sampath financieel
duurzaam kunnen maken.

In 2020 is de samenwerking met Impact Matters en RB Media gestart. 
RB Media ondersteunt het team van vrijwilligers binnen Sampath in huis op het gebied van
marketing en communicatie. Het doel is om de stichting duidelijker en meer
onderscheidend te profileren. 

Impact Matters stimuleert medewerkers van grote bedrijven om hun specifieke kennis
vrijwillig ter beschikking van NGO ’s ter beschikking te stellen. Impact Matters leverde aan
Sampath op vrijwillige basis een marketeer die -in samenwerking met Sampath- onder
andere een marketing plan schrijft voor het bijenproject. 



Partners in Nederland
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Vrijwilligers
Achter de schermen zet een team van 10-15 vrijwilligers zich in om alle projecten mogelijk te
maken. Deze vrijwilligers zijn in te delen in twee groepen, enerzijds ondersteunend bij het
verwerken van de processen in Nederland (automatisering/administratie enz.), anderzijds
behulpzaam bij het uitvoeren van de projecten in Sri Lanka. Deze laatste groep is dan expert
op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, microkrediet, organisatie, automatisering. Op al
deze deelgebieden hebben onze vrijwilligers ook op locatie in Sri Lanka assistentie verleend. 

In 2020 heeft Sampath een marketingteam
samengesteld met enthousiaste vrijwilligers om
Sampath zo sterker in de markt te gaan plaatsen en
nieuwe donateurs te werven. Na een eerste
samenwerking rondom het bijenproject besloot het
team in februari bij elkaar te blijven om het grote geheel
aan te pakken.

In 2021 zal de huisstijl, website en de toon van Sampath
worden aangepakt en opgefrist. De communicatie
rondom Sampath krijgt hierdoor meer ritme en
structuur, wordt beter herkenbaar en aantrekkelijker
door o.a. storytelling rondom de stichting. Ook
samenwerkingen met andere stichtingen en bedrijven
gaan hier aan bijdragen.

Uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 zullen alle
wijzigingen doorgevoerd zijn en de vernieuwde stijl van
Sampath in iedere cel verwerkt, zodat we eind 2021
mooie resultaten kunnen presenteren.

Bestuur
Het Sampath bestuur heeft 5 leden. De vrijwilligers en bestuursleden werken onbezoldigd.
Het bestuur is alle vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun steun en inzet. Zonder de inzet van
vrijwilligers is het niet mogelijk de activiteiten uit te voeren.

Sampath Foundation is erkend als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.
Ga voor meer informatie of naar onze website of bekijk onze social media kanalen.

www.sampathfoundation.nl
Facebook | Instagram | LinkedIn

http://www.sampathfoundation.nl/
https://www.facebook.com/sampathfoundation
https://www.instagram.com/sampath.foundation/
https://www.linkedin.com/company/10388441

