
 
 

Jaarverslag 2019  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool is in 2019 ongewijzigd 
gebleven en bestaat uit Robert Jan Reijntjes (voorzitter), Barbara Slijkerman-Lems (secretaris), 
Wessel van Ee (penningmeester), Willemijn ten Brink-Reijntjes (acquisitie) en Bill Engbers (lid).  
 
Algemeen 
In januari 2019 is Mudithe de Silva gestart als Directeur van de school en heeft hij het stokje 
overgenomen van Tineke de Silva, oprichtster en directrice van de Dovenschool. Als zoon van Tineke 
en Susiri is Mudithe al zijn hele leven nauw verbonden met de Dovenschool en weet als geen ander 
waar de behoeftes, mogelijkheden en kansen liggen. Wij zijn dan ook erg blij dat Mudithe deze 
belangrijke taak op zich heeft genomen. Tineke hoopt de komende jaren nog wel actief te blijven. 
 
In februari 2019 bestond de school 35 jaar. Dit is met de leerlingen, staf en ouders groots gevierd. 
Helaas kon de viering in augustus met buitenlandse gasten niet doorgaan vanwege de gevolgen van 
de bomaanslagen in april 2019. Het dagelijkse leven werd door de terroristische aanslagen ontwricht, 
er zijn veel slachtoffers te betreuren en de kinderen zijn ruim een maand niet op de Dovenschool 
geweest vanwege overheidsrestricties en angst die onder de lokale bevolking leefde. Eind mei werd 
het dagelijkse leven stukje bij beetje opgepakt en is ook de school weer begonnen.   
 
Het schooljaar werd gekenmerkt door nieuwe onderwijsmethodes in de klassen, geïntroduceerd 
door Mudithe. Ook heeft hij de contacten met het Ministerie van Onderwijs in Colombo hernieuwd 
en heeft hij zitting genomen in een projektgroep van het Ministerie van Onderwijs.    
 
Financiële resultaat 2019  
Voor het financieel jaarverslag verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2019 welke, zodra retour van 
onze accountant, op onze website wordt gepubliceerd. 
 
Bijeenkomsten 2019  
In 2019 kwam het bestuur één keer bijeen om in persoon met elkaar te vergaderen, te weten op 3 
april 2019. De communicatie over bestuursaangelegenheden vond hoofdzakelijk digitaal en soms 
telefonisch plaats. 
 
Evenementen 2019 
In 2019 heeft basisschool De Torelaar een sponsorloop ten behoeve van de Dovenschool gehouden. Tijdens 
een projectweek hebben ze veel geleerd over de Dovenschool, de leerlingen en Sri Lanka en hebben ze met 
elkaar een mooi bedrag bij elkaar gerend. Tevens werden meerdere presentaties gegeven voor service gerichte 
clubs in de regio Twente.  
 



Websites 
- Van de Dovenschool in Sri Lanka: www.schoolforthedeaf.lk  
- Van de Stichting in Nederland: www.drreijntjesdovenschool.nl  
 

Onze dank 
De Stichting zet haar inspanningen ter ondersteuning van de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka 
voort en hoopt dit met uw hulp, inzet en enthousiasme te kunnen blijven doen!  

 
 
 


