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Lokale partner:  Flanders Sri Lanka Friendship Society (FSFS). Vereniging van oud-studentes 
studiefonds. 
Regio: platteland rond Mattara en Kalluttara, Sri lanka.

Studiefonds voor kinderen uit arme gezinnen en kinderclub.

Het publieke lager onderwijs in Sri 
Lanka is gratis maar –door jarenlan-
ge verwaarlozing- zeer slecht. Het 
toegangsexamen middelbaar vormt
dan ook een onoverkomelijke hin-
dernis voor kinderen die geen priva-
te scholing kregen. Private scholen 
zijn evenwel duur. Wie geen midde-
len heeft wordt zo in de feiten uitge-
sloten van onderwijs.

Dit gebrek aan kennis en diploma 
werkt armoedebestendigend: kin-
deren van arme ouders zijn aange-
wezen op lage-loon-tewerkstelling
in textiel of landbouw. Meisjes 
worden bovendien om economische
redenen jong uitgehuwelijkt.

Het fonds biedt kinderen uit arme 
gezinnen een kans op studiecarriè-
re. Het financiert private lessen in 
voorbereiding op middelbare stu-
dies, het organiseert zelf gratis les-
sen Engels en computer en betoe-
laagt school- en lesmateriaal voor 
studentes middelbaar en hoger on-
derwijs. In 2016 worden zo 28 kin-
deren –veelal meisjes- ondersteund, 
waaronder 5 universiteitsstudentes.
In 2016 studeerde de eerste arts via 
het studiefonds af. 
Het fonds selecteert op inkomenssi-
tuatie gezin, studiemotivatie en et-
niciteit. Zo krijgen kinderen uit Ta-
milgezinnen –Tamil worden in Sri 
Lanka vaak gediscrimineerd- voor-
rang.
Ook in de “kinderclub” verschaft onze lokale partner onderwijs aan jongeren. Ca 100 meisjes uit de 
regio Mattara wordt bovendien naschoolse en weekeindopvang geboden. Het initiatief groeide uit 
volksverweer tegen groeiende straatcriminaliteit, druggebruik en het in Lanka steeds aanwezige 
gevaar van kindermisbruik. Onze lokale partner wil zo een veilige omgeving creëren, waarbij weer-
baarheid en  samenhorigheidsgevoel van kinderen wordt verhoogd. 

Chathupani beëindigde haar studies genees-
kunde met onderscheiding en dankt alle Vlaam-
se donoren die haar die kans gaven. Ze vestigt 
zich als plattelandsarts in haar geboortestreek. 



Leerlingen van het studiefonds en jongeren van de kinderclub krijgen –zo nodig-gratis medische- en 
voedselhulp binnen het programma van onze partner.

Plannen 2017: de aanvragen voor opname in het studiefonds stijgen jaar na jaar als ook de kosten 
per leerling omdat steeds meer studentes universitaire studies aanvatten. Volk in Nood besloot dan 
ook de bijdragen vanuit Vlaanderen in 2017 te verhogen.

Microbedrijfjes en volwassenenonderwijs

Sinds enkele jaren organiseert onze partner in Lanka beroepsgericht volwassenenonderwijs voor de 
ouders van kinderen in het studiefonds. Middels renteloze leningen wordt bovendien mogelijkheid 
geboden tot oprichting van een microbedrijfje. 25 ouders grepen die kans.  De bedrijfjes genieten 
boekhoudings- en marketingondersteuning door onze lokale partner die daartoe oud studentes inzet. 
Het betreft eenmanszaken gericht op de toeristenindustrie (batikateliers, handwerk, oesterzwam-
menkweek voor hotels) en op lokale consumptie (kleermakerij, zeepfabricage, confiserie) . Het ge-
middeld gezinsinkomen van de families waartoe onze studentes behoren bedraagt 150€/maand. 
De inkomsten uit zelfstandig bijberoep, voor succesvolle bedrijfjes loopt dat op tot 100€/maand 
zijn dan ook meer dan welkom.

Plannen 2017: Onze partner werkt aan de oprichting van een kwaliteitslabel voor producten van de
microbedrijfjes en start een nieuwe opleidingscyclus (thuisweverij).

Verantwoordelijke uitgever: Volk in Nood vzw, Heidebosstraat 34, 9310 Moorsel-Aalst. Tel: 
0475606254, mail: ta@volkinnood.org, web: www.volkinnood.org , bank : iban BE45645521390189

Kinderclub Mattara, initiatief tegen stijgende straatcriminaliteit, kinder-
misbruik en druggeweld.


