
 
 

Jaarverslag 2018  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool heeft in 2018 geen 
veranderingen ondergaan 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 
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het overlijden van de oud-voorzitter van onze Stichting, 
mevrouw Bärbel Kattenbelt. Zij overleed op 12 februari 2018 en heeft de Dovenschool in haar 
testament tot enig erfgenaam gemaakt. Mevrouw Inge Grunder was de executeur testamentair en 
zijn wij veel dank verschuldigd voor de vele werkzaamheden die zij heeft verricht. Ook ontving de 
Stichting een deel van de nalatenschap van andere donoren, die om privacy redenen niet bij naam 
worden genoemd. 
 
In 2018 volgde de heer Susiri de Silva de heer Lakshman Perera op die in 2017 overleed. Susiri heeft 
de werkzaamheden van de tsunami rechtszaak op zich genomen, welke zaak al jaren bij de rechtbank 
in Colombo wordt aangehouden.  
 
De Agricultuur opleiding van de Dovenschool kreeg een officiële erkenning van de Sri Lankaanse 
overheid. Daar zijn we uiteraard erg trots op.  
 
Financiële resultaat 2018  
Voor het financieel jaarverslag verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2018 op onze website.  
 
Bijeenkomsten 2018  
In 2018 kwam het bestuur één keer bijeen om in persoon met elkaar te vergaderen, te weten op 17 
oktober 2018. De communicatie over bestuursaangelegenheden vond hoofdzakelijk digitaal en soms 
telefonisch plaats. 
 
Projekten 2018 
De documentaire ‘Cloaked in Silence, The Story of Sri Lanka's Hearing Impaired Children’, die in Sri 
Lanka werd gemaakt, geeft een goed beeld van de wijze waarop de Dovenschool functioneert. 
 
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!  

 
 
 


